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BOEKBESCHOUWING.
_lffcheid van den openbaren Evangeliedienst, bijzoudler
van de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Rotterdam , (lei; 23flen April 1826 , door j . s C 11 A R P ,
_let . LXX, Kidder van den Nederlandfehen Leeuw ,
Lid van het Koninklijk Injlituut, Theoi . Doctor ,
voorheen oudjten, thans rust end Leeraar bij gemelde Gemeente . Tweede Druk . Te Rotterdam, bij
J. van Baalen . 026. In gr. 8vo . X en 115 131.
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eeds bet kort voorberigt is bclangrijk . Waar de preR
diker reden geeft van de verfcheidenheid in ilijl , vorm

,
evenredigheid , en dit Aflcheid als Gene gedachtenis voor
zijne gemeente toil befchouwd hebben, dat voor bockhandcl noch algemeene Jectuur gefchikt is , (elk weldenkende ontkent dit) nosh voor model noch voor de kritiek kan dienen , en waar hij cen paar bedenkingen over
tie to groote uitgebreidheid en over to groote aandoen4ijkheid dezes affchcids wegneemt, zal men hem gaarnc
hooren, en nict zonder vrucht voor verffand en hart,
ten zij men bet ongeluk hebbe tot zulken to bchooren,
die, zegt S C H A R P , afkeerig zijn van bet reine Evangelic, donkere meeningen boven bet ware licht , en twist
boven vrede beminnen .
De preek beffaat uit 11 .5 bladzijden . Ja , maar daarvan
trekke men af, behalve bet voor- en nagebed, de , geheel
in druk bier voorkomende, gezongene gedeelten uit de
Pfalmen en Evangellfche Gezangen, de aanteckeningen
onder den tekst, hoewel nict zoo verkwistend medegcdeeld , als s C H A R P anders de gewoonte wel had , -fiat fpaarzamer geven voldeed ons echter ; bet is toch ook
veel geven -- en men trehke of bet niet uitgefprokene,
dat bier 66ns is aangewezen , bl . 47---62 , hetwelk met
flog vrij wat kan vermaerderd worden , daar nTisfchien
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ecil d&de van bet geheel , volgens bet voorbcrigt, bekort
is . Voor bet overige late men gelden, wat aldaar voorgaat,over de uitvoerighcid . Waardig is bet, overgefchreven to worden , voor kerkgangers , predikanten vooral , wat
daar S C H ARP en NEWTON zeggen , en met moeite
bedwingen wij ons ; hoe zouden we, aan die verzoeking
ons wagende, ons ook wederhouden kunnen van mede
to deelen, wat daar over aandoenlijkheid vervolgens ,
zoo treffend en waar , voorkomt ? De godsdienftige , elk
predikant vooral , die een naal zijne bediening God ter
eere wenscht to eindigen , leze alles .
De tekst is Gene/is XLVIII : 21 : „ Ziet ik /lerf,
snaar God zal met ulieden wezen ;" en in bet eer/le deel
der jeerrede wordt, nadat de toehoorder in de omftandigheden , waarin deze woorden, gefproken zijn, geplaatst
is, hot hart van Jakob, zoo als S C HARP zegt, beluisterd, waarin onverfchrikte zielerust bij hot zien nadeten des doods, troost bij bet fcheiden in eene altijd lcvende en zorgende Voorzienigheid, en cen onwankelbaar
vertrouwen op Gods beloften zoo verftaanbaar fpreken .
Hoe verraste ons bier de uitweiding bij het cerfte fluk ,
leerende , uit Jakob's gefchiedenis , dat niemand , die niet
alle paden des bedrogs haat , ezv . zulk een getroost fterven zich beloven mag ; en uit dezelfde gefchiedenis , welke bet gehecle geheim der Goddelijke leiding van menfchen is van kronkclwegen des verderfs op de paden des
regts ! --- In bet tweede deel der rede fpreekt s c H A R P 'S
hart tot bet hart van alien, die zijn affcheid hoorden, of
bet geluk hebben , dat ze bet lezen , over zichzelven ,
zijne genleente , en de onderlinge , nu eindigende betrokking. „ Ik ga fcrven ." Eerst wordt dit woord, als
hoogstgewigtig voor den fpreker , overgenomen . o , Hoe
veel zouden wij verloren hebben , ware bet bier niet uitgefprokene achtergelaten ! Christenen ! Christenleeraars i
bier is een rijkdom van leering . Onderwijst, voedt, heiligt u, vooral in deze dagen is dit noodig, aan hetgeen
S C H A R P als van den rand des grafs zegt van den inhoud en de wijze zj ner prediking . •-

Arsc}IlID .

$

flerran ;"dit denkbeeld wordt der gemeente belangrijk gemaakt . Hier giet bet Christenhart Been wrevel , maar dai:k
en lief c uit ; liefde , die den ernst , met welken bier
overtuigd, gewaarfchuwd en vermaand, en beftuur medegedeeld wordt aan alien , tot in de ziele doet doordringen .
Wij herhalen bet : „ dat alien bet lazen !" - Het tweede tekstwoord : „ God zal -met u zijn," leidt tot vertroosting en zegenfpraak , troost en zegen van een' Evangeliedienaar, op wiens doodklok de voor lag reeds gefla •
gen is (bl . 8g), en derhalve geene complimenten-fpraak .
Het deed ohs harte goed , dat de broederliefde bier zoo
hartehjk ook fprak tot leeraars en leden van andere gemeenten ; en wij hebben, met innige aandoening, tot bet
laatfle Amen deelgcnomcn aan des Leeraars woorden , hem,
Gode vooral , in waatheid opregt dankbaar voor bet ware nut, dat wij ondervonden hebben . En, zoo zoude
Recenfent aanmcrkingen op dit of dat maker ? Rein is
bet onraiogelijk .
Gewis , wie am doze of gene oorzaak over j . s C tI A R P
ongimftig dacht, dit gelezen hebbende, aal hij, met hem
verzoend, dankbaar deze leerrede plaatfen naast die op
het Feest der Hervorming , die voor bet Zendelinggenootfchap, en die over den Ouderdom . Zijn laatfte Evan .
geliearbeid is genoeg, am hem in gezegende gedachtenis
to doen blijven, al had hfj zich zoo roemrijk niet altijd
onderfcheiden, dat velen hem daarom benijdenswaardig
achten. Zijne laatfle dagen mogen niet de minst aangename cn voordeelige voor hemzelven zijn !

.Leerrcde over de natuur der gezsnde Leer, nadr aanleiding van Paulus Brief aan Titus , bet tweede lsoofdl'tuk, het eerfle vets : doch gig , fpreekt hetgeen de ge •
zoude leere betaamt ; door Dr . A L E X A N D D R G ER A A. D , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to Aberdeen . Uit het ingelsch vertaald. Te ofnflerdaw , b j
A!z
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J . C . Scpp en Zoon . i8a6 .
38 bl. f : - 55.

In gr . 8vo . VIII en

A is Leerrede

kan dit gefchrlft niet geprezen worden
zelfs het voorkomen er van ontbreekt . Doch , vat fchaadt
dit ? Recenfent noemt dit klcine gefi hrift een gouden
boeksken . Het is al vele jaren oud ook . Hadde de waardige Vertaler daarvan jets meer gelieven to zeggen ! Vie
yoor het oude , beproefde, gezonde , regizinnige , voor
de waarheid en de godzaligheid ijvert , vooral in de Gereformeerde kerk , moet zich over de verfchijning van dit
iuk verheugen , het lezen , en ter lezing geven . De inhoud is . . . . ; maar neen, wij fparen ruimte : er is zoo
veel aan to kondigen . Alleen dit. De hoofdbedoeling is
aanwijzing, wat de gezonde leer is, hoezeer men van dezclve is afgeweken , en dat zij gezondmakende is . Meer
wil er de Recenfent nict van zeggen , ook om dezclfde
reden , om welke de Vertaler zich flechts met zijne eerfle
naamletter aanduidt . IVij danken hem in naam des Gereformeerden Kerkgenootfchaps . Bij een' tweeden druh
worde deze en gene druk- of ftelfeil verholpen , als bl .
36 , reg . 5 en 6 van onderen . Hadden wij voorraad van
exemplaren , wij zouden deze gezonde woorden vclen kranken toedienen ! Nu werke onze aanprijzing op elk , wie
j E z u s liefheeft , die het goede zaad zaait

De vernedering onder Gods krachtige hand, aangeprezen in eene Leerrede , gchouden to 4lmkerk , den 6
flog. 1826, bij gelegenheid van den geduchten Brand,
welke doze Gemeente getrofen heeft den 3den dier
maetnd y door x . VAN R 1 N T E L N, Predikant to
Giesfen en Rijsw~Vk . (Uitgegeven ten voordeele der
genera, welke deze ramp get rofferr heeft .) Tweede Druk .
Te Gorinchem , bj J . van der Wal . In gr . 8 vo . sS
.B I . f : - 30 .
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Leerredc, to aanpr#zing van een Christel~k wer kdadig medeiijden, of ter opwekking tot ruime medcdeelzaamheid aan de behoeftigen ten gevolge der thans
heerfchende ziekten in Overq~sfel, Groningen, Vriesland czv . Uitgefproken den 8 October 1826, door
G . H . H E I N , Predikant to Kampen .
(Uitge'eveq
ten voordeele Bier behoeftigen .) Te Ka<~apeia, b do
Erven A . Valckenier . 1826 . In gr. 8vo . 22 Bl. f : - 3o .
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aarlijk, zulke opfchriftcn zijn to langvddr zoo weinig bladzijden, Hoe hadden ze kunnen bekort wordcn
Indien b . v . van No . 2 weggelaten ware van „ 'of " tot
„ 1826 ," en dan gelezen : „ Door -- behoeftigen door
ziekte in Ovcrijsfcl ezv . ," en van No . 2 achter „ Aimkerk " gelezen word , „ twee dagen na den brand al,
daar "? 't Is zelfs nu , alsof er nog brand was to Aimkerk , toen Do . V ,t N R I N T E L N daar prcelcte .
De preek, No . 1 , liceft ons , in aannlcrking nemcnde, hoe weinig tijds or tot voorbcreiding beftond, wat
taal en ftijl en trant en geest betreft , regt good beval,
len , en wij lazen die aan ons huisgezin met ware ftichting vodr . Als V A N R I N T E L N z66 op cene fchcts
preken kan, wat moet bet dan nict veel goods zijn, dat
hij levert , na bchoorlijke voorbcreiding ! tiWij verblijden
oils , dat de Burgemeester van f ,lmkerk de uitgave, met
anderen , wilde , en de preek mag nog wel eens uitverkocht en to derdenmale gedrukt worden. Het hapert zeker aan hetgccn men hot cxaerieur noemt, of de man is
nict jong genacg meer ; anders - valt er overigens nicts
to zeggen -- mag men zich verwouderen , dat v A W R I N,
T E L N predikant to Giesfen en Rajswtjk blijft. Doch,
daarmede heeft - hij zijn loon o.ok nog niet web.
Ziende ook het voorgelezene en gezongene opgegeven ,
dat wij zeer gocdkcuren, (waarom gefchiedt dit niet al;ijd van het ecrfle ook ?) merkten we op , dat er drienrt-,
ILn van de Pfalmen en flechts eons van de ~vr~zgeli~/zc
Gczaizgen is gebruik gemaakt, die anders zoo vcel go
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pasteren voorraad behelsden . Daawan zal misfchien wet
in de gemeente de reden liggen . Toch fpijt bet ons. Als
de preek nag eens gedrukt wordt, mag hetgeen wij bl .
i9 lezen : , Ja deze gemeente is -- yolk, bona zoo als ik ben, en als g!~ zit , die opandere plaatfen woont
wel wegbiijven . V A N a I N T E I. N analyfere deze pasfage eens . Zij hindert erg, Wij vergeven ze alleen om
de overhaasting,
No. 2 onderfcheidt zich door ecnvoudigheid , netheid
en kortheid. Voor de bier overgefchrevene zangverzen ,
eene publicatie van het Kampenfclse Departement Tot Nut
Van ': 4lgemeen , een voorgebed , den tekst , Mark.
VIII 1-9, en eene aanhaling van twaalf verzen uit
Math . XXV , ter nalezing in huis aanbevolen , rekene
men veilig zeven bladzijden van de tweecntwintig, en
men ziet, hoe beknopt alles is voorgedragen, en begrijpt
tevens , dat er van tekstverklaring weinig of niets konde
inkomen . Uiterst netjes en proportioneel geordend is de
geheele voordragt . Algemeert heeft deze preek in de ge,
meente to Kampen voldaan . Dit, en de uitwerking ten
uutte der lijdenden en behoeftigen, drong tot de uitgave. De lezing moge niet minder doen , dan bet hooren t
Foorlezingen over de Handelingtn der Ipostelen ; dao
Mr . I . D A C 0 s T A . Ifle Deel . Te Imflerdam, b
J. H . den Ouden . 1826 . In gr. 8vo . 194 en slanteekeningen 16 bl. f 2-

Men verwondert zich in bet geheel niet meer over eenig
yerfchijnfel, dat de praktkk van dezen Meester oplevert, die nu de boetbazuin, of krijgstrompet, en de tier
verwisfelt met den katheder van een' Profesfor in de theologie een exegete, of, meent ge liever, den zetel eens
echt - ouderwetfchen Katechizeermeesters . Het raar is er
al af. Doch men vraagt : voor welke foort van lieden
zijn deze Voorlezingen gehouden ? en van welken aard
zijn ze ? Van het eerfte laat zich niets opmaken uit eenig
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berigt, noch uit de itukken zelve . Voor zoogenocmde
aefeningen zljn ze vast niet gehouden ; dan zouden het
die van v ij o E B 0 o NI ver winnen . Stichtelijke of gemoedelijke toepasfingen, hoedanige dan ook , ontbreken.
,, Er is niets in voor het hart," zouden zij zeggen, die
de oefeningen bezoeker , ware het book door een ander
gefchreven : „ Wat hebben wij met al die geleerdheid en
vreemde namen van doen ? Metaphyfica , accidenr , fubfantia , eene phyfionomifche uitdrukking, opera operata,
en al dat Hebreeuwsch en Grieksch, wat weten wlj daarvan ? En -- wat taken ons al die Geleerden , x4 o m ERUS,VALCKENAER, WASSENBEROH, en ZOO
velen met Joodfche , Latijnfche , Franfche namen ? Wij
weten van die lul niets af, en hebben er ook niets mee
to doen ."
Is het dan een book voor Geleerden, of den althans
befchaafden Hand? Geen van beiden heeft er behoefte
aan, onzes oordeels, Doch het is ook waar, dat nooit
van D A C 0 S T A en zijne geloofsgenooten lets, als dit
work, in de wereld kwam , en dozen kunnen en zullen dit
als eon gemis, dat vergoading eischt, beoordeelen, en alles voor niets houden, wat over de Handelingen der
llpostelen bekend is , dewijl z j alleen de wijsheid en de
waarheid bezitten .
Laat ons nu eens zien , wat wij bier hebben ; aan de
B~Ydragen tot de beoefening der Godgeleerde Wetenfchap. pen overlatende eens breedvoerigere beoordeeling, zoo
men lust heeft die to geven .
Niets duidt aan , dat men hier Voorlezingen heeft , dan ,
in den eerften regel : „ Ziet daar, M. H!" Zoo begint
bet ; doch - waar eindigt die eerfte Voorlezing ? Dat ziet
men nergens . Wij kunnen dus niet zeggen, in hoe vele
Yoorleztngen, maar wel, in hoe vele bladz!Xden de 6 eerfte hoofdftukken van het tweede book van L U K A s behandeld worden . De 22 overigen zullen den inhoud der
twee volgende ftukken uitmaken . Gij zult Zion , hoe die
zal kunnen gaan , bij de opmerking, hoe D A C 0 S T A
van inkorten west, Hand. I wordt behandeld in 73 bla .l,-

Q

I . DA COSTA

zijden ; H. II in 34 , H . III in 17, H . IV reeds in 1 a ,
H . V in 19, (dit is wat langer om des Satans wille)
en H . VI in !o bladzijden afgedaan . Aan de behandeling yan H . I : 16 zijn 51 bladzijden befteed . (Zoude dat
Bane voorlezing zijn ?) Over de 15 voorgaande verzen
loopt D A C O S T A in 17 bladzijden been . Doch bet is
bekend , dat hij uitweiden en kort werk makcn meesterlijk verftaat , zoo als zich dat in bet belang zijner prakt!~k fchikt,
Voorbereidende aanmerkingen gaan vooraf. 's Mans bekende vroomheid en ijver kijken in dezelve mast zijne
exegetifche en theologifche verdienften helder uit.
Tot de eerften behoort , dat D A c o s T A onder gebed en in afhankelijkheid van hoogere onderwijzing de
fchriften leest, bi . 5, en de bijna ondoorkomelijke vol zin, aldaar : „ Doch zoo onvermogend," ezv. ; ook, in
de 4anteekenjngen , waar hij zich bedroeft over bet vol
flrektflc geniis aan de zaligmakeatde kennis van bethartvernieutvend Christendom bij de anders beste Schrijvers in

bet vak der histgrifche bewijsgronden van de waarheid der
Openbaring, als LARD N E R en P A L E Y, bl . 3 ; de
verklaring , dat M o S H E I M onftandvastig , onoordeelkundig , hoogstonbilhk was, ald . bl . i . Zoude die ijver
ook onberaden zijn ? Wel neen ! Z W I. N G L I u s wordu
hier immers door D A C 0 S T A 0131 o2befuisde drift gelaakt , bl . 35, Men leze ook eens (want waarom zouden wij zulke werken ontraden ?) bl . 156 geheel en in verband ! Die oordcclfprekingen worden niet bewezen . Dat
is yoor dies ijver to koel cen work, en voor die vroomheid to bannhartig . D A C O S T A zegt bet . Dat niet genoeg zijnde , helpen geene bewijzen . Zoo is elk , die i
,Joan . V: 7 voor onecht houdt, blind ; want ? - : uit
miskenning van de Godhoid, perfoonlijkheid ezv . des
H . Geestes ontftaan meest alle dwalingen , der Roomfchen , die den Paus huldigen , der 1Veologie , (welke ?
dat 's hctzelfde) die de wereldlijke Overhcid in de Kerk
brengt . Vandaar vertrouwt bet Pausdom de uitlegging
der H . S . aan de Kerk , de Neologje aan icders redo

V)ORLEZINGil~'.

Q

toe . . . . en die als D A C o s T A Gereformeerd is , aan Synodaal of ander gei jkt gezag ? Neen ; wart ?
Volgens
de voorffelling der prof~tifche fchriften , en de denkwijze
over derzelver aanhaliim in bet N . V . , 51 bladzijden
groot , zijn teregt mannen als HER I N G A , IJ r E IJ , de
zalige Al U N T I N G H E ezv. onfchriftmatige, zichzelven
ongeiijke, omtrent Gods woord oneerbiedige dwaalleeraars ; want ? -- .

fort en klaar , alles , wat bier gezegd
wordt , behoeft geen bewijs ; want D A C o s T A zegt het .
Afgedaan !
Wij laten , bl . 50, van de hedendaagfche Uitlegkunde, dat men die gezonde noemt, am dezelfde reden , waarom de Satan het licht duisternis en de duisternis licht
noemt, en meenden, dat wij vrijheid hadden,om dittoe ,
pasfelijk to maken op alien , die , zonder bewijs , oordeelen en veroardeelen ; en teen ons de groote man deed
denken aan B I L D E A D Ij K 's fabel van de vogelen , die
de hooge vlugt des arends ontkenden, en elk de hoogte,

die hij

konde bereiken , voor bet uiterfte hield , dat be-

reikbaar is, zouden wij er bijna toe gekomen zijn , om
D A C O S T A

C.

f.

vaor kraa!yen onder die vogelen to

houden ,

dewijl zij immers alleen zeggen to weten , hoe
bet zijn moot , en alle andersdenkenden , hoe groat en hoog
ook , voor botteriken of deugnieten houden . Doch , wij
laten de beflisfing over aan hot publiek. Neen - wie
zoude bier niet ernflig worden ? God , die den hoovaardigen wederflaat , zij Regter
Wij zagen onzen w I T S I u s geprezen . Rat fpeet ons .
De man verdient dat waarlijk niet bij D A c o s T A enz .
„ Indien er iemand gcweest is , die voor den vrede en
„ de eendragt was , dan is het onze w i T S I u s ge„ weest ;" -- zoo fprak zijn lijk- en lofredenaar DZ A R C K ,
en bekend is 's mans geliefkoosde fpreuk ; wij fchrijven
gaarne haar , iin onze taal , over , waardig, vooral in onze
dagcn, den Theologanten en den vrienden der Kerke
herinnerd to wordcn : In het noodzakel~fte z~ een.rgezindd
heid , in min noodzakel~ke dingen vr!7heid, maar fia
alley wnlrhcid ea liefdc t
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Een woordje nog van des Voorlezers Uitlegkunde en
Godgeleerdheid . Stellig (dat behoort tot den ftljl en den
card dezer lieden) wordt, in de opgave der oogmerken
van de vier Evangelicn , waarir men zich verwonderen
wag zoo weinig van dat van j C A N N E S to vinden , en
bet voornaamfle overgeflagen to zien (Joan, XX : 31) ,
van L U K A S gezegd , dat zijn verhaal bet meeste geregeld is ten aanzien van de tijdsorde, en hoe dit blijkt uit
.auk . I : 3. Intusfchen elk is federt lang al to goed van
bet tegendeel onderrigt, op grond wan bewijzen, om die,
V*el Op D A C 0 S T A's tegenftelling , to laten varen .
Van de gave der talen, Hand. II, geeft de Lector aan
gijne leerlingen niets ! Kinderen zijn , vs . 39 , kleine kinderen , niet nakomelingen, Bij H . V: 15 leeren wij , dat
de kracht des geloofs zich ook aan bet ligchaam mededeelt , en uit hetzelve , in allerlei werkingen , en invloeden ter genezing . Dat bootst nu de Duivel na , door alle
die onheilige ligchaamsbewerkingen , tooverijen , ezv, die
bet voorgeflacht met regt als zoodanig geloofde en vreesde , waarom bet door onze eeuw uitgelagchen wordt ,
fchoon wij do bewijzen hebben van de werkingen van
dat magnetismus , dat , voor bet meest , Wets anders is
dan hetgeen de taal onzer vaderen tooverij noemde.
Vele theologifche uitftappen vindt men . De vierde voorloopige aanmerking zal bewijzen (d . i . zeggen, dat bet
blijkt uit hetgeen men er toe verkiest aan to halen) de
Godheid en perfoonlijkheid des H . Geestes , zijn ambt
en werkingen, en de wijze zijner openbaring, als, boven
alles , het tweede boek van L U K A s kenmerkende . Recenfent heeft echter Wet den eenig bew js , of liever pier
One eenige plaats uit dat boek ten bewijze zien aangehaald. In eene aanteekening wordt bet woord Drieeenheid in befcherming genomen , als in de Christelijke Kerk ,
federt de oud/le t#den , teregt gebezigd ; maar , wist D A
C o S T A niet , dat dan ook de formulieren vin eenigbeid onregtzinnig zijn to achten, waar dat woord niet,
maar Drievuldigheid voorkomt , en , bij A T H A N A S I u s,
Drieheid ? - Doch, geen woord meer,, hoe vele ftoffe
ons andere theologifche uitwcidingen geven .

VOORLUZINGEN,

it

Tot leering en ftichting heeft zeker gediend de vernuftige aanmerking des Voorlezers op Hand. II : 13 . Een
onvernieuwd mensch fchrijft de blijkcn van eene bovenmenfchelijke working in de begenadigdcn of aan krankzin,
nigheid , of, NB . , gelijk hicr het geval is , aan eenige
dronkenfchap van wiyn toe . (Waarom ook niot van an .
dere fterke dranken ?) Hieruit words Efez . V: x8 en
Luk. I: 15 opgehelderd . -- Wij waken geene aanmer.
kingen.
Het bell uit is , dat elk , wien hot nu bll}kt , dat c L A4
R I s s E's Gedenkwaardigheden ezv . , die zeker bij dit
gewrocht niet zijn to vergelijken, nog heel wat ter lee,
ring en ftichting hebben laten ontbreken , deze Vaorlczingen zich moet aanfchaffen .

Le invloed der Keerkringslucht/frekeu ap Europefehsgeftellen ; eene Verhandeling over de onder de Euro .
peanen voorkornende ziekten in heefe gewesten. Door
J A M E S JOHNSON , M. D. enz . Uit het Engelsch.
war de derde uitgave vertaald en met Aanteekeningen vermeerderd, door j . M . D A u m , Chirurg%fnMajoor van den tweeden rang , b~j de Konlnkhfk--Nederlandfche Marine . Ilde Deel. Te 1mferdamn , b j
C. G . Sulpke . 1826. In 9,- - 8vo. XII en 409 .BI- f 3-6o .

M en vindt in dit tweede deel van hot door den Heer
vertaalde werk van Dr . J 0 H N S o N eene befchouwing van de ziekten der West-Indien , Middellandfche zee en westkust van Afrika, alsmede eene algemeene Hygiene. Na eene korte befchrijving van de plaatfclijke gefteldheid van Sicilie en Egypte , behandelt de Schrijver , in vijf afdeelingen, de longtering, de remitterende
galkoorts , de koorts van Minorca , de koorts van Sicilie , en de pest . Hierop volgen aanmerkingen en eene verhandeling over de gele koorts , topographifche aanmerkingen ter verklaring van de oorzaken enter voorkaming van
D A U M
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de endennie der West , aanmerkingcn over hot plaatfefijice
der gele koorts , twee afdeelingen , cent over de ontileking
achtige endernie der West , de andere over den Tetanus ,
en in een aanhangfel twee ftukken , het' eerfle hetreflende
dh Elephantiafis to Suriname, het tweede over do . 1mrs ;
terwijl cindelijk met de verhandeling over de Hygiene, toegepast op de keerkringslanden , dit deel en het ganfche
work befloten wordt,
De behandeling van de longtering is ftreng antiphlogistisch . Van viereniwintig tot dertig onfen (?) blood moeten
onmiddellijk (dus lezen wij bi . aI) worden afgelateu , en
naar mate van de hevigheid der ziekte worden herhaald .
In de galkoorts (febris biliofa remitters) der Middellandfche zee moot men , zegt de Schrijver, tot bloedontlastingen, zoo wel algemeene als plaatfelijke, zijne toevlugt nemen , wier voordeel nog aannierkelijk zal bevorderd worden door buikzuiverende middelen en frisfch
lucht . Bij de bloedontlasting gebeurt het dikwerf, dat
de lijder, na het verlies van wcinige onfen blood, door
bezwijming wordt aangedaan ; dan , hierdoor moet men
zich , als de aderlating is aangewezen, niet lateu affchrikken , dewijl menigmaal , na verloop van eon uur , tot dcrtig , ja zclfs veertig onfen kunnen worden afgetapt, zonder verdere bezwijming to veroorzaken . „ Talrijke ont„ ledingen (zoo lezen wij verder bl . 33) bevestigen , dat
„ hot laatmes floutmoediglijk moot worden aangewend in
„ die ziekten en in die klimaten , waar vrees der genees• kundigen en fchoolfche ftellingen hetzelve onitrent ge• heel verbannen hebben ."
„ Aan boord van de fchepenTenaerpire en Invincible,
(zegt de Heer J O H N S o N , bl . 37) waar de zickte ten
• duidelijkfle de remitterende galkoorts der heete gewesten
„ was , word de behandeling naar de aanwijzingen van
• L I N D, C LARK en B A L FOUR gevolgd, wi r werken
• Heeds voortgaan belangrijke en tallooze misflagen voort
• to brengcn, vooral in do handen van zoodanige beoe .
• fenaren der Geneeskunde , welke nog geene genoegzame
• ondervinding gehad hebben ." Bij hot lezen dczcr sin .
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rude, waarin met zoo veel minachting von mannen als
Cell L I N D (OM van de anderen niet to gewagen) gefproken words , bevreemdde het ons , van gebrek aan ondervinding to hooren gewag maken . Is dan, this dachten
wij , bet werk dier mannen zonder ondervinding opgefteld ? %Vat geeft j 0 II N S 0 N re-t ' om zoo ex tripode
over de erkende verdienften van anderen bet vonnis to
vellen ? Is bet omdat L I N D , aan wiens praktifche talenten niemand, die 's mans fchriften gelezen heeft, twijfc1en zal , herhaalde malen waarfchuwt tegen eene to ver
gedrevene en verkeerd toegepaste methode van S Y D D NII A 111 in de ziekten der heete gewesten ? Men leze flechts
't geen hij betreffende de aderlating fchrijft : „ This ope„ ration (bleeding) is in general to be tied with great
„ caution , and the repetition of it with,/Iillgreater , in
„ thofe climates," en vcrgelijke hiermede bet boven geftelde over de bloedontlastingens
Ook in dit dcel vinden wij den Calomel tot tien , ja
twintig greinen pro do/i als plegtanker aangeprezen (bl .
53 en 54). IIieromtrent hebben wij , in onze beoordecling
van het vorig deel dezes werks , ons gevoelen gezcgd , en
achtcn bet onnoodig, bet aldaar gezegde to herhalen .
De Vertaler fchijnt allcen ecne aanprijzencte beoordeeJing vcrlangd to hebben, en door onze bedenkingen op
dit punt in 't harnas gejaagd to zijn . Dit fpijt ons , en
bet was geenszins ons oogmerk, den man to vertoornen .
Echter heeft hij geene gronden van verdediging aangevoerd, en ons daardoor buiten de mogelijkheid gefteld,
die to wederleggen . Ons was bet allcen om waarheid to
doen ; en daar bij ons het gezag van L I N D op hoogen
prijs ftaat , wiens methodc geheel v¢rfchillend is van die
door j 0 H N s 0 N aanbevolen, zoo moeten wij erkennen,
dat het ons Iced doet , met den Hear D A U M vooralsnog
van gevoelen to moeten verfchillen . Neemt hij dit alweder euvel op , bet is buitcn onze fchuld , en bet ftaat hem
vrij , over ons to denken , zoo als hij wil .
Naar onze wijze van denken, is de tegenwoordig algemeen heerfchende praktijk der Engelfche Geneesheeren
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verre van boven alle kritiek verheven to zfln ; en als men,
met de geneeskundige fchriften derzelven bekend, weet,
dat net flechts in heete klimaten , maar zelfs in bet klimaat van Engeland, ruime aderlatingen en kwikmiddelen , als waren beide univerfeel-remedien of panaceen ,
door die Artfen , in genoegzaam alle ziekten , gebezigd
worden, dan kunnen onze bedenkingen omtrent derzclver
zoo onbepaald gebruik in de ziekten der keerkringslanden,
op het gezag van En, elfche Geneesheeren gegrond, geenen onpartijdigen erg der Sake kundigen beoordeelaar bevreemden .
Het kan niemand, die met de litteratuur der Geneeskunde flechts oppervlakkig bekend is , ontgaan zijn , dat
er ook in de praktijk eene zekere mode heerscht , en dat,
gclijk men to voren naar bet Opium greep , even zoo in
lateren tijd de Calomel bet geliefd geneesmiddel geworden
is . Om zich door zulk cene modezueht niet to laten
meeflepen, is bet noodzakelijk, zich niet bij de lectuur
van hedendaagfche Schrijvers to bepalen, maar ook vroegere Auteurs bij de hand to nemen . D usdoende toch breidt
men zijne kermis nit, en leert zich evenzeer tegen de
vooroordeelen van zijnen leeftijd , als tegen die van vroegere tijjden , wapenen . Hoeveel minder eenzijdig, hoeveel minder vooringenomen met eigene begrippen en meeningen zouden velen niet zijn , als zij meer algemeene ,
inter grondige kennis bezaten, als zij meer lectuur met
hunne praktijk paarden ! Hoeveel minder eerbied voor de
idolen van hunnen tijd , hoeveel meer liberaliteit , hoeveel verlichtergeneeskundigekennis zou daaruit ontfpruiten !
't Is daarom to betreuren, dat empirie en routine weder
zoo algemeen veld winnen ; bet is to hopen , dat men vatl
then weg zal terugkomen , en leeren inzien , dat elgene ondervinding op zichzelve niet voldoende is , om ten goed
practicus to worden , maar dat dezelve vereenigd moet zijn
met de ondervinding van anderen, en dat men dus bij eigene oefening de lectuur van vroegere en latere fchriftet
moot voegen . Immers, zoo men eigene ondervinding alloan gcnoegzaain acht , dan vooronderftelt men , dat tae kunst
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In zoo vele jaren en eeuwen hoegenaamd geene vorderingen zou gemaakt hebben, en dat elk, die dezelve beoefent, haar op dezelfde wijze beoefenen moet, als dit gefchiedt bij onbefchaafde volksftammen, welke empirisch
eenige kruiden kennen en aanwenden . De Geneeskunst
zou dus bij elk individu weder op nieuw , tot then eerlen onbefchaafden ilaat teruggebragt, alle hare tijdperken
moeten doorloopen, en altijd blijwen, wat zij vroeger
was, -- redelooze empiric en routine . Wie zulk eene
kunst verlangt, en zich met zulk eene kunst vergenoegen
kan, die verheuge er zich mede, en keere terug tot de oude
barbaarschheid 1 W%j zullen hem die geenszins benijden ,
maar ioudcn voor ons liever een' Arts begeeren , die bij
eigene ondervindmg ook bekend was met de ondervindi ..g
van anderen en van vroeger dagen ; om de eenvoudige
reden , dat wij Diet gaarne ann onzekere proefnemingen
zouden willen zijn prijs gegeven .
Wij eindigen met de woorden van den waarlijk grooten
G R E G o R Y : „ Caeca tamen et credula ftducia in vi,, ribus medicamentorum quorundam ad certos morbos
„ fanandos, nulla aliarum rerum ration habitd, vul,, go hominum , et Jane omnibus hominibus , qui non
„ verd fcientid imbuti funt , adeo naturalis et jucunda
„ est , ut fi medicos demum ipfos idens furor rapist ,
„ labcfactis, quibus folds niti posftt fundamentis, ac,, tum exit de fciertid medicd ."

Yerhandeling over het verband en den zamenhang der
r,atuurllhe en zedel#ke Y etenfchappen, en over de
vijtt om zich dezelve eigen to misken en aan anderen merle to deelen ; door J . D E G E L D E It , HoogIeeraar to Leyden . 's Gravenhage en dmflerdam,
bgr de Gebroeders van Cleef . 1826. In gr. 8vo . X11
en 466 bl. f¢ - $o .

M en zou zich uit den titel alleen van den inhoud en
de aTekking dezer Verhandeling geen juist begrip maken .
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Het hoofddoel des Schrijvers is blijkbaar geen ander , dan
om aan to toonen , dat het van het hoogfte belang voor
ware, grondigc geleerdheid is , eindelijk of to wijken van
den ouden flenter , en op onze Latijnfche fcholen aan de
voorfchriften eener wet to voldoen , die in het jaar 1815
reeds gegcven is , en tot nog toe weinig of' geene vruchten gehad heeft . In de wet, namelijk , op het hooger
onderwijs wordt art . 9 en to uitdrulckelijk voorgcfchreven , dat , behalve het onderrigt in de GrIekfche en L atijnfche talen , wk aan de leerlingen gelegenheid gegeven
moet worden, andere, voor hen onmisbare, kundigheden op to doen, en onder die kandigheden worden de beginfelen der Wiskunde in de eer/le plants genoemd . Daar
nu (in het volgende i ide art .) de fchooltijd bepaald wordt
opgegeven, komt het ons voor , dat men zelfs daar van
de bedoeling der wet afwijkt, waar men bet onder«-ijs in
die %vetenfchappen, als cene bijzaak, op andere uren burten then fchooltijd verfchuift . Doch dit is nog niet alles .
Er wordt, gelijk de Floogleeraar aantoont, en gelijk elii
onbevooroordeelde , die met den ftaat van zaken bekend
is, crkennen most , over het geheel nicts gedaam , hetwclk aan de bedoeling der wet beantwoordt , en voor de
fcholieren , bij hun vertrek naar de Floogefchool, van
cenige nuttigheid wezen kan . Vele nieuw aankomende
iudenten kennen zelfs diet wens de gronden der rekenkunst ; en het fchijnt, dat diegenen, Welke de Latijnfche fcholen nict bezocht, maar zich door afzonderlijk
onderwijs in de oude talon bekwaam gemaakt hebben ,
over bet geheel met betere klmdigheden toegerust naar
onze Akademien vertrekken, dan die, welke vijf voile
jaren , de beste dikwijls van hun leven en de "wigtiofte
voor hunne toekomftige vorming, op de Latijnfche fcholen hebben doorgebragt .
Er is geen twijfel aan dit alles , en de vraag lean all-een
zijn : is dan het onderwijs in de wiskundige wctenfchappen wezenlijk van dat belnng , hetgecn ons Gouvernement
fchijnt to vooronderftellen ? Dicgenen , welke eene Latijnfche fchool belturen , behoorden , whanneer zij er aan twij-
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felden, eerder hunne bezwaren en bedenkingen in het licht
to geven, dan door a11cr1ei middelen de wet zoeken to
veriammen en krachteloos to maken . Doch iii zullen bet
zwaarlijk icts gewigtigs tcgen het belang der zaak in het
midden kunnen brengen . Althans , wanneer zij deze gewigtige Verhandeling van den Hooggel . Schrijver, die,
door zijn uitftekende kennis , en zijncn liver oin met dezelve nuttiu re zijn, der L .cydfche Hoogefchole evenzeer
als ons gehecle vaderland tot ecr vcrflrekt, gelezen hebben, zullen zij het nietige der fchijngronden leeren inzien,
waarachter men gewoon is to fchuilen . Niemand zal ons
ovcrtuigen, dat cr vijf jaren tijds noodig zijn, om jongen
liedcn, in de beste lcerjaren, de Latijnfche en Griekffhe
talen to onderwijzen ; en, zoo zij er aan befteed warden,
moct de grond van dit trage onderwijs wel zeker in eene
verkeerde Methodus docendi gelegen zijn . Niemand zal
ons overtuigen ti dat de iludie der wiskundige wetenfchappen onbeftaanbaar is Piet die der oude lctteren , heel min
dat zij dcrzelve nadeclig zou kennen wezcn . Niemand,
cindeiijk, zal ons ovcrtuigen, dat do iludie der wiskundige wetenfchappen voor weinige verflanden gefchikt zou
wezen, daar de wiskundige waarheden geheel op de wetten van ons denken berusten , en dus (daar deze wetten
voor alien dezelfde zijn) ook voor alien dczelfde evidentie opleveren, hctgeen van niet 6cn ander vak van Itudid
in die mate gcldt .
Maar, hoe hangt nu de titel to zamen met den inlloud
van het bock ? Om het belang van het onderwijs in do
wiskunde aan to toonen, bedient de Schrijver zich van het
betoog, dat dezelve met onze overige kundigheden zamenhangt, en leert ons den waren aard en de eigenlijke bedoeling der wiskunde kennen (fnfciding , bl . 1-ao) .
Het bock zelve is voor het overige in V Iloofdftukken
verdeeld .
Het eerfte heeft tot opfchrift : Over de voortrefel#kheid van den illensch . De ontwikkeling z%jner verJlandsem gentoedsgaven bevordert zijn geluk en de rust der
Maatfchappij, (bl . 21 41 .) Dit Hoofdftuk bevat vele,
TOEKBESCII . 1827 . NO . IB
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vooral in onze dagen, gewigtige en behartigingverdicnende wenken, en toont, hoe ware verlichting en volksgeluk onaffcheidelijk gepaard gaan .
Het tweede Hoofdftuk handelt over de fludie der Na-

tuur. Zij veredelt den mensch, en bevordert den wel>
hand en r#kdom der Maatfchapp%f, (bl . 42-IO2 .) Dit
Hoofdftuk is bijzonder waardig om bij herhaling gelezen
to worden . Het toont ons vooral in den voortgang van
bet licht, door C O P E R N I C U S ontftoken, tot den
grooten N E W T 0 N toe , hoe de ftudie der natuur langzamerhand de nevelen verdrijft van dwaling en vooroordeel ; bet wijst ons de voordeelen aan, welke de ftudie
der natuur in zeevaart, handel en fabrijkwezen heeft uitgewerkt, en beantwoordt eindelijk , op eene krachtige ,
alles afdoende wijze, de tegenbedenking van hen, die
meenen, dat de ftudie der natuur, to ver gedreven, nadeelig voor Godsdienst en zedelijkheid zon kunnen worden . „ Zou men dan de natuur niet beftuderen , daar zelfs
• de Stichter van onze Godsdienst hetzelve aan zijne
„ leerlingen aanbeval ? Of zoudt gij vreezen , dat de geopenbaarde Godsdienst er bij lfjden zou ? Verban deze
• openbaarde
• vrees ! Of zoudt gij kunnen denken, dat God in zijne
„ openbaring den mensch, buiten de verborgenheden , die
„ uit do natuur niet kunnen gehaald worden, dingen zou
• hebben geleerd, die met de natuur ftrijden? Waarlijk,
• dan zou uw geloof al zeer zwak zijn !" enz.
Het derde Hoofdftuk bcvat cen algemeen overzigt over

het verband en den zamenhang der menfchel#ke wetenfchappen , (bl . 1o3-277 .) Na eerst bet onderfcheid tusfchen wetenfchap en kunst naauwkeurig to hebben bepaald ,
toont de Schrijver aan, door welke middelen wij in bet
algemeen wetenfchap en kunstvermogen verkrijgen . Zij zijn
eigene ervaring , berigten van anderen , en cigene overdenking . Hij komt nu eindelijk tot bet verband en de volgorde, die men in de beoefening der wetenfchappen moet
in acht nemen . Die volgorde is de natuurlijkfte, dat men
de natuurlijke wetenfchappen in den ecrften en de zedeIf ke In den tweeden rang plaatfe . Naar des Schrijvers in-
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zien, mocst b . v . de curfus in de logica tot de laatfle
ftudiejaren worden uitgefteld . In de natuurlijke wetenfchappen , waarmede men dan zal aanvangen, zal men fpoedig bcmerken overal met uitgebreidheid en getal to doen to
hcbben, on bet befluit is gemakkelijk op to maken, dat
• leer der getallen en uitgebreidheden de fleutel is van
• Jludie der natuur, (bl . 157 .) Doze ftudie moge uit
vele verfchillende hoofdvakken beftaan, er is niet 6tn,
waarvan dit niet geldt . Dadclijke waarnemingen en proe .
ven , benevens een ernftig nadenken en vergelijken van
dezelvc , zijn de t nige weg, door welken men de natuur
Iran leeren kennen , en hare wetten en werkingen tot ons
oogmerk gebruiken . Tot dat nadenken en vergelijken der
verzamelde daadzaken words wederom de leer der gctallen, der uitgebreidheden en krachten vereischt, en daardoor eerst kunnen wij daaruit de wetten van de werkingen der natuur afleiden . De natuurlijke wetenfchappen
hebben dus met elkander con onaffcheidelijk verband .
Maar , beflaat er nu ook zulk cen zamenhang tusfchen de
natuurlijke en zedelijke wetenfchappen ? In bet laatfte deel
van dit Floofdftuk beantwoordt de Schrijver deze vraag ,
door aan to toonen , dat de zekerheid en meerdere volko,nenheid onzer zedelgke wetenfchappen met die der natuurl~& hand aan hand gepaard gaan .

Materialisten en
Fatalisten bcwijzen bet tegendeel niet ; die fchrijvcrs behooren tot geene eigcnlijke natuuronderzockers, on zouden
er, ook als or geene natuurkunde beftaan had, gevonden
worden . Bijzondcr behaagdc ons hetgcen hier over bet beflaan van God en de onftoffelijkheid (en dus onfterfelijkheid) der ziel met kracht en klem van redenen words bijgebragt . Met moeite onthouden wij ons , om or onzcn lezeren
lets van mode to deelen . Maar men neme bet book zelve
in handen , en leze vooral hot laatfte betoog , van bl . 252267 . De Materialist zou zijn pleit niet ecr gewonnen hebben ,
zegt de Schrijver, dan alvorens aangetoond to hebben, dat
• flof denken kan , en dan nog bovcndien , (dat men wcl bedenken moet) dat de flof alleen denken kan . Zulk cen bcwijs zijn ons echter de Materialisten nog floods fchuldig
B 2
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gcbleven . -- De befchouwing van den invloed der fludie
van de natuurkundige wetenfchappen op de Staatshuishoudkunde befluit dit Hoofdfluk .
Het vierde Hoofdfluk handelt over den gelcerden (land 3
en de w jue , hoe dezelve thans behoort to worden opgekweekt, (bl . 278-356 .) Dit Hoofdfluk bevat voor Gelcerden, bijzonder hen, die met bet onderwijsbelastzijn,
gewigtige lesfen, en ontvouwt nu nader bet doel van bet
gefchrift, waarover wij in den aanvang van ons verflaggcfproken hebben . Het onderwijs meet natuurlijk beginnen
met bet aanleeren van die wetenfchappen en kunflen, welke bet best gefchikt zijn om de verflandelijke vermogcnl
der jeugd aan to kweeken en to ontwikkelen , en op alle andere hoogere fludien den algemcenftcn invloed hebben . De
gronden der talen komen bier in de eerfte plaats in aanmerking. De Schrijver doet zich bier kennen, als niet behocrende tot de minachtcrs der oude talen en derzelver beocfening ; maar hij ontwikkelt ook zijne gedachten , aangaande bet tegenwoordig minder gebruik der Latijnfche taal ,
dan kort na bet herftcl der wetenfchappen, ep eene klare
wijze, waarin wij hem in vele opzigten moeten bijvallen,
hoezeer wij voor ons echter nict gdarne bet wetenfchappelijk onderwijs in de landstaal op onze Hoogefcholen zagen
ingevoerd . Het is bier de plaats niet , die zaak breeder to
ontwikkelett . De mathematifche ftudien, de Chemie en
eenige andere vakken, maken echter eenige uitzondering,
en kunnen niet dan met groot bezwaar in bet Latijn worden onderwezen . Hierin haidnekkig bij bet oude to blijven , zou werkclijk zijn , onna'tuurlijkc middelen to bezigen . - Na en met de gronden der talen komen bier, als
eerfte onderwerpen van bet onderwijs , de gronden derwetenfchappen in aanmerking . De bedcnkingen der onkundige menigte , als ware de wiskunde droog, to afgetrokken , en als bragt zij hare beoefenaars tot eene zekere
ftroeve, eigenzinnigc onhandelbaarheid, worden kort, maar
voldoende, wccr1egd ; terwijl tevens de gefchiktheid van
alle menfchcn om do wiskunst to leeren (nict om wiskun/tenaars to worden, zoo als x u Y G E N s, NEWTON,
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N I T z en anderen dit waren) duidelijk betoogd
wordt (*) . De alles afdoende getuigenisfen van eenen
Q UINCTILIANUsonderdeoudenenvaneenenRUH NK E N I U S onder de hedendaagfchen Raven het daarenboven, dat de ftudie der wiskunde, wel verre van den Letterkundige hinderlijk in zone oefeningen to zijn , veelaer een waar vereischte van den echtenLetterkundige, den
werkelijken Geleerde (niet van den Magister. umbraticus)
uitmaakt. Over de inrigting der Latijnfche fcholen wordt,
ten flotte, nog eene en andere treurige waarheid mode gedeeld.
Het vijfde Hoofdftuk handelt over de Methodus docendi , in• de ftudie der wiskundige wetenfchappen to volgen .
Eveneens als in de Beginfelen der Meetkunst (uittrekfel
uit eenen brief van den Schrijver aan een' zijner vrienden,
hi, XXV-XXIX) geeft ons de Hoogleeraar hier, ten befluite, eenige proeven, hoe men het onderwijs in de mathemati fche wetenfchappen hebbe in to rigten , na eerst over
de Methodus docendi in het algemeen eenige aanmerkingen
to hebben in bet midden gebragt .
Ziehier, geachte lezer! het beloop van het voor ons
Iiggend werk . Wat wij bij de lezing, en nog meer bij het
optellen van dit verflag, opmerkten, dat het uit eenigzins
ol%gelijkllachtige deelen is to zamen gefteld , zult gij nu ook
wet reeds hebben opgemerkt . De Schrijver fchijnt bet zelf
gevoeld to hebben, daar hij zegt, dot ze
ne verhandeling
geen fraai opgefleld gefchrift is, bl . 465 . Maar dit beneemt niets aan de waarde van het geheel . Men vindt hier
ref altaten van langdurig nadenken, nuttige lesfen van een'
man van uitgeftrekte ondervinding , fchrander oordeel en boven onzen lof verhevene verdienften ; men vindt hier ftof
tot nadenken, en legt bet boek met nut en leering uit de
handen . Mogt bet gezegde nu ook worden nageleefd ! Mogt
men eindelijk eens onbevooroordeeld de gebreken van het
onderwijs in ens vaderland erkennen en verbeteren!

L E I B

(*) Over dit onderwerp fprak onlangs de Hooggel . Hear j . iv.
opzettelijk , in zijne inaugurele Oratie : de flt;,dio mathefeos ad plurimorum hotninurn ingenium accommodato
1826 . 4°.
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14kademifche J/oorlezingen , over eenige § § mijner Nederlandfche Redekunst , welke handelen over de Finding in de Welfprekendheid , naar do denkbeelden der
Ouden ; door Mr . B . II . L U L o F S , Hoogleeraar to
Groningen . To Groningen, baj J. 0omkens . 1822 .
In gr .

8vo . 238 Bl. f 2 - 40 .

Over Nederlandfche Spraakkunst, Still, en Letterkennis , al; voorbereiding voor de Redektinst of LJlelfpre
kendheidsleer , in derzelver hoogere beteekenis (ten gebruike bij Akademifchc J7oorlezingen en voor School
onderw#zers) ; door en bij denzelfden . 1823 . In gr .
8vo . 439 Bl. f- 3 - 6o .

I

ndien Cr, zoo als W Y T T E N B A C H in bet levee van
r. U II N K E N I U S zegt, op eenen Hoogleeraar Gene dubbele vcrpligting rust, de eerfte van volftrekte noodzakelijkheid, bet mondelijk onderwijs van jonge lieden, de
tweede van eer, bet fchrijven van werken tot bevordering
der door hem beocfende ftudic, -- zoo heeft, onder onze
Hoogleeraren in de Nederlandfche Letterkunde en Welfprekendheid, althans de wakkere en arbeidzame L U L 0 F s
zich aan die verpligting gcenszins onttrokken . Zijn werk
over de Duitfche taaltak k en en bet eerfte der beide
voor ons liggende bewijzen, met hoe veel ijver en kennis van zaken de fchrandere man de oudere en nieuwere fchatten onzer taal aan zijne landgenooten zoekt
bekend en bemind to maken, en hue zuiverheid in bet
gebruik dier taal aan to bevelen ; terwijl hij over den
goeden , op grammaticale gronden rustenden flijl, in bet
twecde, en over een gedeclte der hoogere welfprekendheid
in bet eerfte, ter uitbreiding zijner Nederlandfche Redekunst, handelt . Wij mogen ons bij bet Publick en den
verdicnitclijken Hoogleeraar wel verontfchuldigen, dat wij
zoo Lang met onze aankondiging van zijne gefchriften ge-
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toefd hebben ; cen toeven, dat echter minder nadeel zal
doen aan, zoo wij hop en, bli vende werken als deze, dan
aan ftukjes van den dag, wier belangrijkheid van bet
oogenblik afhangt .
De Le .rfen over de Redektinst , vroeger door den Hoob
leeraar gehouden en uitgegeven, fchenen hem toe, eenige
opheldering to vereifchen, vooral in- bet hoofdftuk der
Finding, een van de vier, waarin de Ouden de Welfprekendheid verdeelden, (vinding, fchikking, voordragt en
uitfpraak , Latijnsch inventio , dispofttio , elocutio en
pronuntiatio) en wel datgene, hetwelk, zoo als hij to
regt zegt, bet minst door de hedendaagfchen op prijs gefteld wordt, hoczeer zij van bet hoogfte belang is . De
Recenfent kan bij ondervinding hiervan getuigenis dragen . In zijne jeugd beviel hem alles, wat Q U I N C T I.
L I A N U S over de voordragt zeide, uitermate, zoodat
hij van dat gedeelte zijns werks, hetwelk over dit hoofdgedeelte der Welfprekendheid handelt, uittrekfels voor
zichzclvcn vervaardigde ; maar hetgeen deze groote redekunftenaar over de vinding en fchikking zeide, las hij,
als hero veel tc droog zijnde, flechts vlugtig, of floeg bet
geheel over . Om dan dit gebrek , zoo veel in hem was ,
to verhelpen, fchreef de Hoogleeraar dit boekdeel, ter
uitbreiding zijner lesfen, in acht Voorlezingen . Hij ontvvikkelt zijn plan daartoe in eene allezins lezenswaardige
Voorrede, wier uitweidingen zelfs niet onbevallig zijn,
boewel zij zekerlijk wel cens met bet hoofdonderwerp
weinig in verband ftaan ; zoo als over de mindere gefteldheid onzer Natie op roinantifche vertellingen en alles,
wat louter verbeeldingsfpel is, hier niet onaardig aan de
platte gefteldheid des lands toegefchreven . Reeds in de
Voorrede, gelijk ook in bet werk zelve, veraangenaamt
de Heer L U L 0 F S zijne voordragt door voorbeelden of
karakterfchetfen, kiezende ter aanduiding van die karakters
ivel eens klachtige namen, zoo als P I E T E R R E A L IT EIT, FRAAIAARD, SNELBEGRIP, STODIPAARD, TALENTMAN en DOMOORIUS, gehik

zijne manicr van voorftellen over 't geheel bier en daar
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luimig is . In deze Voorrede prijst hij Beer de ftudie der
Ouden aan, vooral ten opzigte der Redekunst, en verzekart dan ook, dat dezen, bencvens onzen landgenoot
v o s s I u s , zijne ddnige bronnen geweest zijn bij bet bewexken dezer Verhandeling ; dat hij echter,uit de Ouden,
bij voorkeur A R I S T O T E L E S en C I C E R O tot gidfen
gekozen heeft 1 waken eerstgenoemden Wjisgeer laij , wegens deszelfs fchranderheid en ongemeene geleerdheid,met
Wen hemelhoog verheft . Het verwondert ons echter,
dat hij den uitnemenden Q U I N C T I L I A N U s, die oo~
dit onderwerp opzettelijk behandeld heeft, en wc1 naast
C I C E R 0 mag genooemd worden, geheel niet fehijrit gebruikt to hebben.
De vinding in de Redekunst kan, volgens de Ouden,
in drie hoqfdonderwerpen worded verdeeld, namelijk in
de aantoonende w%jze (genus demonJlrativum), waartoe
de lofredenen en, volgens onzen Hoogleeraar, ook de
kanfelwelfprekendheid behooren, en wier betoogbron bet
.tedel k goede en fchoane is ; inn de raadplegende (genus
deliberativum of fuaforium), waarvan de betoogbron
bet nuttigs of voardeelige, en in de regterlijke, waarvan
die zelfde bron het regtmatige en bilqke moet zijn ; ter-wijl de lofrede bet tegenwoordige, de beraadJlagende of
,(laatswelfprekendheid de toekomst, en de regterlf/ke welfprekendheid bet xoorledene ten doel heeft . Deze onder(cheidingen zijr uitmuntend, en houden over 't algemeen
volkomen fteek, met die uitzondering echter, naar ons
inzien , dat de lofrede op een groot man , b . v . , meer
nog bet voorledene, dan het tegenwoordige ten onderwerp
heeft ; terwijl de leet-rede daarentegen, die, volgens onZen Schrijver, tot dit geflacht behoort, allezins over het
tegenwoordige, maar ook veel over bet toekomende loopt.
Wanneer men nu de tegenwoordig in zwang zijnde foorten
van welfprekendheid befchouwt a zoo valt bet gemakkelijk, die met deze verdeeling der Ouden overeen to bre-gen : de kanfelwelfprekendheicl komt dan (zoo als gezeg .l
is) met de aantoonende, de flaatswelfprekendheid met de
beraadJlagende, en die der balie met de regterlyke foort
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pvereen ; hoewel wij geenszins amtkennen, da .t de lnatile zieh
bij de Ouden nog al wendingen veroorioofde , die men tegenwoordig voor eene Regtbank minder voegzaam zou keuren,
i`iiertoe behoort voornamelijk de opwekking ,der hartstogten , hetWelk bij de Regtbanken der Grieke.u of Remeinen, yolken in
warmer luchtilreek levende, en dus met &erkere driften, in gene
veel ruimere mate gefebledde , dan bij oz;s . Gramfchap, verontwaardiging, liefde , haat , vrees , vooral niedelijden en fchaasnte, poogden dan oQk hunne Redenaars op to wekken in eene
mate, waarvan voor onze babe geene voorbeelden zijn . Wie
zou de vele fcheldwoorden, die twee van de grootlle Redenaars der Oudheid , en wel joist in heidor meesterftukken,
(DEMOSTHENES en lESCHINES, v66r of tegen de bekrooning van eerstgenoemden) elkander toeduwen , than nog
dulden kunnen? Bij welken Regter zou de, near ooze zedet(
theatra1e, uertooning van in rouwgewaad gekleede kinderen
van eenen klsent, die in gevaar van veroondeeling was, door
den Redenaar bij de hand voor den Regzer geleid en met
fuleekende gebaFen verzeld, eene behoorlijke uitwerking doen $
Wij moeten dus alletins onze eigene zeden , gebruiken en
geaardheid bi de navolghtg der oude welfprekendheid onder
bet oog houcten, geiijk de Hoogleeraar I. U L 0 F s ook in zijne
Voorrede zeer joist heeft sangetoond . Daarentegen zqu de.
verdeeling der geregtelljke welfprekendheid, of hover redenering, in de vragen : Is de adak in gvestie gefchied? hae
is zij op ziobzelve gefchied ? hoe is zij met opzigt tot dei
dader gefclied ? hoe groot of klein is zee gate viva fchudd P
(Iok flu nog uitinuntend to pas komen .
Het flgt des werks is eene befchouwing der zeden a of lieper karakters, yolgens A R I S T O T B L E S, in zoo yerre die
4ien Redenaar , bij de bepaling, den Jof, de i?cfchuidiging of
verontfchuldiging der perfonen, die bet vgorwerp zijner behandeling zijn, to pas komen . En hier deelt ons de Hoop
leeraar twee uitmuntetlde plaatfen nit A R I s T o T E L E S Mede, de onderfcheidene karakters der jeugd en des euderdoms
betrefende, welke ons bet fchrauder oordeel en de diepe
menfchenkennis van dien grooten , maar, uit boofde zijner dwaze navolgers in lateren did, doorveleu wel eens miskenden,
Wijsgeer in bet helderst licht flelleu .
Wij gelooven, dat deze lesfen voor de Akademifche jeugd ,
in 't bijzonder voor hen , die zich aan de Regtsgeleerdheid
koewijden, en ook aaq vele undere reeds g .y .stigde perfonen
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in dat vak, zeer nuttig kunnen zijn . Want , in weerwil van
bet boven gezegde , kan de welfprekendheid voor de balie in
ons Vaderland zekerlijk hooger trap beklimmen , dan zij thans
nog

bereikt heeft .

Met welke reuzenfchreden is binnen

30 of 40 jaren onze kanfelwelfprekendheid vooruitgegaan 1
Hoe hebben onze ftaatkundige inrigtingen binnen tien of elf
jaren reeds onze ftaatswelfprekendheid bevorderd ! En dat de

geringe grand van verheffing niet in den aard onzer hedendaagfche regterlijke welfprekendheid gelegen is , bewijst wel
het voorbeeld zoo veler uitmuntende en met de kracht van
welzeggen rijkbegaafde Franfche pleitbezorgers , een D'A G U E S .
6 E A U, C 0 C H I N en anderen . - Doch keeren wij tot onzen
Schrijver terug.
Het tweede der bier aangekondigde werken is geene Gramtnatica, geene Spraakleer (zoo als B I L D E R D tf x bet noemt)
of Spraakkunst , maar eene inleiding daartoe , of liever een
aantal bonwftoffen tot dezelve . Het handelt, vooreerst, over
de eerfte beginfelen, de letters, woorden en woordafleifing ;
alsdan achtervolgens over de rededeelen , de verbuiging en
vervoeging der naam- en werkwoorden ; vervolgens over de
woordenfchikking, voorfchriften tot eon' goeden Nederlandfchen ftijl , namelijk deszelfs zuiverheid, duidelijkheid en fraaiheid ; alsdan over de oudheid en oorfpronkelijkheid, over de
gefchiedenis , den rijkdom , de zachtheid en zoetvloeijendheid ,
de kracllt en fterkte, bet klankrijke en klanknabootfende onzer teal , de juiste plaatfing van den klemtoon, de- kieschheld in dezelve , en een paar woorden over de Nederlandfche
Profodie ; alles in een' doorgaans , zoo veel bet onderwerp
zulks gedoogt , onderhoudenden ftijl , met veelvuldige vergelijkingen met onze verzusterde talen en tongvallen , vooral bet
Hoogduitseh, en nog veelvuldiger aanhalingen uit onze oude
Dichters , bijzonder nit H U Y G E N S . (Duct hierover ftraks
nader .) Voorts zijn op bet einde van elke der paragrafen ,
waarin bet werk verdeeld is , vragen ter beantwoording voor
den leerling geplaatst , waaruit ten overvloede blijkt , dat dit
work als een Handboek voor hoogere of lagere onderwijzers
bij hunne lesfen moet dienen, zoodat zij der jeugd of de onbeantwoord gelatene vragen zelve nader ontwikkelen, of dezelve , tot oefening van bet verfland der jeugd , aan hare eigene beoordeeling overlaten .
Over 't algemeen is dit boek dus ter bereiking van deszelfs
doel - de meerdere kennis ann en boogere waarderiug vats
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onze Moedertaal - bijzonder gefcbikt , to meer omdat de
Heer L U L 0 F s toont, een grondig kenner, en in zekeren zin
een groot hoogfchatter, ook van andere, bij ons meest in gebruik zijnde , talen , vooral bet Fransch en Hoogduitsch, to
zijn, waardoor zijn oordeel to minder verdacht is, en zijne
loffpraken op de Nederlandfche taal nu to onzijdiger zijn. Ja ,
de Hoogleeraar toont, in zijn ffukje over Naderlandfche Taalzuivering en Taalverr%'king , door hem opzettelijk uitgegeven, om bet gebruik van zuiver Nederlandfche woorden, ook
bij de aanftaande itrvorring der nienwe Wetboeken , aan to bevelen , dat bet Fransch , zoo als men veelal zegt , geene trotfche bedelaarfler, maar eene zeer rjke tail is, vooral in on .
dicht, die echter bet deerlijke ongeluk heeft, van zeer weinige eigene kinderen to kunnen voortbrengen, maar een' geheelen fleep , deels Griekfche , deels Latifnfche , vreemdelingen
to moeten adopteren ; terwijI w j ong in een wettig kroost
van den echten tuk mogen verlieugen, en daarenboven nog
aanfpraak kunnen makers op een groot aantal verfranschte kinderen , die oorfpronkelijk bier to huis behooren . Het Hoogduitsch , hoezeer door L U L o P s ten hoogfte geprezen , en als
onmisbaar voor de behoorlijke beoefening onzer tale befchouwd , ontgaat echter de berisping van hardheid , hl vergelijlding met cte onze, geenszins ; tot welk einde de M oogfeeraar een' kluchtigen tin van de hardstmogelijke wobrden bij
elka3r brengt , die zekerlljk ook bet meest hortende Nnederduitsch in die geenszins benijdenswaardige eigenfthap ver
achter zich laat.
Met genoegen hebben wij dus dit book gebruikt, en mogen het bij hoogere fcholen en fchoolinrigtingen, als ook tot
zelfonderwijs , gerustelijk aanbevelen .
Wij ne-men echter de
vrijheid, den geachten Schrijver op eenige bijzonderheden in
hetzelve oplettend to makers, die , naar ons gevoel , den gunfligen indruk geenszins bevorderen .
De Hoogleeraar heeft er zich bijzonder ol3 toegelegd , verzen van H U Y G E N s , en wet voornamelijk uit deszelfs Snefdichten , bijkans ieder oogenblik in to lasfchen , of hef to
pas komt of niet ; zoodat bij dan zegt : Tot afwisfeling volge
bier nog een puntdicht van H U Y G E N S , of zoo iets. Alle
fneldichten van H U Y G E N S zijn , glijk men weet, op verre na
niet van zuiver allooi ; . niet alleen zijii fommige laffe woordfpelingen of valsch vernuft, (geen eerbied voor groote namen moet ous weerhouden van de waarheid to zeggen) maar
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fommige zijn wezenlijk vuil , of zelfs onzedelijk . Wij Zion
in bet gebruik dezei fneldichten alhier dus een dubbel nadeel .
Vooreer-st wordt de voordragt des Hoogleeraars door zulke
verzen, die, zoo als gezegd is, fomtijds volftrekt nets ter
sake doen, afgebroken , zpodat wij den draad verliezen . Zoo
fpreekt de Schrijver van den gefpierden tlijl, en last daarop,
tot verlevendiging van deze paragraaf, een wel is war vrij
kluchtig puntdicht volgen , maar hetwelk met eigenlijke gefpierdheid of kracht niets gemeen heeft . Ten andere dient deze afwisfeling ook wet eens fiat zeer tot bevordering van bet
boofdoogmerk, zuivering van den fmaak . Of wat moet de hedendaagfche Lezer b . v . denken van bet volgende fneldicht ?
En laet u niet verleiden
Met letteren to fcheiden .
Siet, hoe light fpellen hinckt b
Een flreepken tusfchenbeiden
Brenght u van bosch in weiden :
De koekoeck fitt en finght ;
De koe-koeck light en flinckt.
Dit is niet alleen valsch vernuft , maar ook flinkend valscb,
vernuft. Niet veel beter is een ander fneldicht, waar x u yNiet vuil , maar mis-G E N s to Hofwijk op het huisje gaat.
iukt geestig, zoo regt een Italiaansch concetti in den geest
van M A R I N O, is bet volgende
De naebt, is weduwe van onzen gisterdagh ;
Soo dunckt my, dat P in ernst bet rouwkleed draghcn snag .
Wij denken daarbij aan 3 A T U R N U S, die , volgens C Ii Aeenen weduwring draagt, om zijne verwijdering van de Zon .
Wat moeten jonge lieden , die men toch zuivere Modellen
moet voorhouden , wat moeten onze Zuidelijke Landgenooten , aan welke dit werk in handen komt , van eenen H u vG E N S (dien men vooral niet enkel naar zijne Sneldichten beoordeelen moet) en zelfs van onze geheele oude Letterkunde denken, als men hun dergelijke aardigheden tot proefjes
daarvan in de hand geeft ? Het is waar, er komen ook be .
tere, er komen regt geestige en lachverwekkende proeven uit
is U Y G F N s (ook wel rocrende en deftige van denzclven)
bier voor ; .maar waartoe zich zoo bijzonder bij then Dichtzr t:
T E A U B R I A N T,
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bT~palen ? Leverden andere groote mannen der Zeventiende
Eeuw (indien men zich daartoe tilde bepalen) dan niet iets
beters op , en wel iets , dat de Hoogleeraar meer eigenaardig
ills voorbeeld had kunnen gebruiken ?
Voor 't overige houdt zich de Schrijver g an de fpelling van
S I E G E N B E E K , behalve in hot woord kwantiteit, waarin hij
de verminking van dit geheel vreemde woord (quantiteit)
door de Ultra-Siegenbeekianen navolgt . Wij kunnen ons voorts
met zijne uitfpraken bijna altijd volkomen vereenigen . Hij
mat her gefchil wegens de al of niet verbuiging van een Atfantief, dat van een e?djectivum gevormd words, (b . v . moot
men zeggen : van, aan den Geleerdz, of den GeleerdEN?) in
bet midden . Wij zouden ons hier liefst bij de uitfpraak van
H 0 0 F T en her aloude , thans eerst door velen verdrongene ,
fpraakgebruik houden, hetwelk die woorden, als 4djectiven
van aard zijhde , aan de verbuiging onderwerpt . Olize Schrij_
ver keurt B I L D E RD IJ K ' S gebruik van leer In her mannelijk
geflacht niet good, daar hot (zonder nog eens op her doorgaande gebruik to letten) van leering kan verkort zijn . Hij
ierkiest (althans in her minder deftige gebruik) de Lat6~nfcZe
kortere namen Subfantivum en 17ectivurn boven de fesquipedalia verba, zclffandig, bq'voegelijk Naamwoord enz . Ook be2igt hij wel pens de Lat~nfclze namen der naamvallen . - Onze
oude taal , waarin meerdere eigenlijke verbuiging der naamvallen plaats had , wordt bij doze en andere gelirgenheden pier
nit her oog verloren . Zeer aardig is her , hoe de Hoogleeraar
(over de Spraakkunst, bl . 321 , en over de Taalzuivering, bl .
f0) cone geheele menigte Franfc .re woorden van onze Duitfc.i2e grondtaal, dus ook van her Nederlandsch, afleidt . Alen
moot zich flechts door de voorgezette letter e niet laten bedriegen, om in fcrire, e-flofe, eflable, enz . ons fchr~ven,
fof, fal e nz . t o herkennen. Niet minder belangrijk is de bijcenvoeging eener geheele bladzijde fpreekw~zen en fpreekwoorden, van her Zeewezen en de Zeevaart ontleend, (Spraakkzrnst, bl . 350) die wel geene andere fpraak zoo talrijk bezitten zal ; doch , aan den afideren kant , wordt de meerderheid
van her lloogduitsch in de verba intenfiva en frequentativa erkend (bl . 360) . Eindelijk, hoezeer wij de al to menigvuldige
aanhalingen uit de Sneldichtera van H U Y G E N S nict kunnen
goedkeuren , heeft echter de Heer L U L 0 F s doze Spraakktrnst door de aanhaling van vole plaatfen uit onze Dichters
tit fbmmige uit onze Prozafchrijvers niet weinig veraange-
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naamd, ook wel eens met eene enkele bloem nit den hof onzer naburen getooid . Het is dus, naar ons oordeel, een aangenaam lettergefchenk, en oneindig gefchikter ter lezing dan
n 1 L D E R D IT K's pas uitgekomene Spraakleer , wier ftijl boven
alle verbeelding ilecht is ; offchoon zij misfehien dieper indringt . Wij hopen, dat de geachte Groninger Hoogleeraar met
dit boek al dat nut moge ftichten, hetwelk hij beoogt, en dat
zijne onvermoeide pogingen tot opbouw onzer tale
den besten uitflag mogen bekroond worden,

Yaderlandfche

met

Karakterkunde ; of Karakterfchetfen van tijd-

perken en perfonen uit de Nederlandfche Gefchiedenis , van
de vroegfle t jden of ; tot op de Omwenteling van 1795.
Door N. G . V A N K A M P E i,
de Erven F. Bohn . 1826.

Ifle Deel. Te Haarlem , bij

In gr.

8yo . VI,
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ij kondigen bier weder een werk des arbeidzamen V AN
R A M P E N aan , belangrijk van inhoud en rijk van zaken , gefchreven in eenen aan die zaken pasfenden ftijl , met bet betamelijkst Joel, een juist oordeel, eene edele gezindheid, en
overeenkomftig de behoefte des z66 veel ter lezing ontvangenden publieks , dat dit onderitreepte woord bier waarlijk
zeer veel zegt . Voor bet overige, de Schrijver is bekend .
Het is zoo, men kan dit werk op zichzelve befchouwen
(Voorb . b1 . V) ; doch wij gelooven, dat }nen er dan niet half
zoo veel aan zal hebben , als wanneer men bet aanmerkt als
een geheel met de verkorte Gefchiedenis der Nederlanden, voot'
zeven en zes jaren door den Schrijver gegeven . Dit laatstgenoemde werk (bet moge niet anders hebben kunnen wezen)
was toch to kort, om er ontwikkeling van karakters in to
bebben . Door bet thans verfchijnend werk words die verkorte Gefehiedenis, wat elk historisch gefchrift belatgrijk maakt,
pragmatisch. Daarenboven, gelijk deze Karakterkunde tot opheldering dier Gefchiedenis ftrekt, words zij wederkeerig, en
vooral niet minder, door laatstgenoemde opgehelderd. Het
fpreekt van zelve, dat bier toch niet medegedeeld, maar vooronderfteld words kennis dier gedeelten nit de gefchiedenis,
die tot karakterkundige aanmerkingen aanleiding geven, welke
zonder die kennis niet verftaanbaar zijn . Zoo dan meenen wij,
dat bet een en bet ander werk des Schrijvers to zamen een
geheel, een fchoon geheel uitmaakt . Er beftond tot nog toe
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Been volledig werk over de vaderlandfche karakterkunde . Des
to meer verheugen we ons nu ; en al ware nog meer plaats,
dan twee deelen, (waarmede dit werk compleet zijn zal) befeed aan karakterkundige waarnemingen, wij zouden ons nosh
her publiek beklaagd hebben . VAN K A M P E N zegt oolz
zeif, meer to vreezen ;e weinig, dan to veel gedaan to hebben . De letterkundige Nederlanders zullen onvermeld gelaten
worden , dewijl zij reeds in des Schrijvers Gefchiedenis der Letteren ezy . voorkomen . Het is wel fpijtend ; want -- wie kan
alles koopen, wat hij gaarne lezen zoude ? De redenen, wear
om bet werk zich niet verder dan tot 1795 uitftrekt, en wear
om in dit eerfte deel karakterfchetfen zijn van perfonen, die
zoo wel in en na, als vbbr bet twaalfjarig beitand geleefd
hebben, van waar bet tweede deel aanvangen zal, acht elk
geldend ; waarom er V A N K A M P E N ook niets nicer van be .
hoefde to zeggen .
Om , eenigermate althans, den rijkdom van bier voorkomen •
de taken to doen kennen, zeggen wij , dat in dit deel, nit
zeven Hoofdltukken befiaande, gehandeld wordt over onze
Heidenfche Voorouders ; over de worfielingen des Heiden- en
Christendows, en onze Christel ke voorouders tot de Kruistogten ; over de tijden der Kruistogten ('t fpreekt van zelve,
suet betrekking tot Nederlanders) ; over het krachtbetoon der
opkomende Burger~en tot op de Bourgond.'rcize tifden ; over de
toenemende magt der Vorflen , het einde der burgergefchillen,
ess de vereeniging der Nederlanden under den hoofd; over den
opfiand tegen Spanje, tot den dood van w I L L E M 1, en over
de gebeurte,vsfen van L E I C E S T E R tot op let befland.

Wij hadden nit elk Hoofdftuk bet een en ander belangrijks
opgeteekend, waarop wij onze lezers opmerkzaam wilden maken ; bet overzigt dier aanteekeningen overtuigt ons, dat wij,
bij de ftrengst-naauwkeurige onderfcheiding van bet min en
sneer gewigtige , en bij eene , zelfs aan gierigheid grenzende,
fpaarzaamheid, geen uittrekfel geven kunnen, dat niet to ruins
is voor de plaats , die wij in dit Tijdfchrift kunnen verges .
Dus, wij zien er van af. Wij hopen, dat achter bet tweede
Deel een register zal verfchijnen, dat niet to naauw zij genomen , en den lezer den weg wijst naar elke bijzonderheid,
die anders, onder de groote menigte , Diet altijd even gemakkelijk is weer to vinden . Men zal toch v A N K A M P E N's
oordeel over perfonen en zaken nog wet eens gaarne raadplegen ; bet is bet oordeel, ja, des verdedigers van het goede in
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des Protestants, en des ijveraars voor de waarheid
der gefchiedenis, den roem des vaderlands , en de vrijheid
en regten der menfchen en volken ; maar ook bet oordeel van
een' kenner en beoefenaar, die bet niet minder weet dan een
ander, die, war hij verfcbilt van anderen, redenen en gronden geeft , en met echte liberaliteit eene vrijlhoatdigheid vereenigt, die alleen bet eigendom zijn kan van vaste overtuigiug en gemoedelijke belangftdlling in de zaak, geheel overftaande tegen de brutaliteit, (want hoe moet het anders heeten, als men redeloos handelt?) die hare axiomata uitraast,
en elk verdoemt, die ze de ftrijdigfte paradoxen bevindt .
's Mans edele vrijmoedigbeid is bekend , en wij houden , om,
dezelve, ook voornamelijk dit gefchrift voor bijzonder belangrijk, met opzigt tot de behoeften onzes tijds , en bet
misbruik, dat er gemaakt words, door lasteraars en twistzaaijers, van bet voorregt , dat men zeggen en fchrijven mag ,
wat men wil . Als in de volgende eeuw eens zal gelezen worden, wat B I L D E R D IJ K en DA COSTA C . f. zoo al hebben
gelieven to zeggen van M A IJ R I T s en o L D E N B A R N E V E L D,
en Gomaristen en 1Irmintanen , ezv . en wat een V A N K A MPEN Wen van cen en ander fchreef, dan zal men den dienst
zegenen, dien de logen aan de waarbeid gedaan heeft . Maar
VAN K A M P E N 'S tijdgenoot ziet ook dien dienst, zoo a19
wij meenen, nlet ondankbaar voorb'ij .
En hiermede nu maar - manum de tabula ! en bet boekwerk, dat ons zoo aangenaam bezig hield en een Yoo nuttig
onderhoud verfchafte , afgefcheept met eene fimpele recommandatie? ]a, lezerr bet kan niet anders . Doch zijt gerust-wetens heeft Recenfent u nooit misleid - „ de helft had ik
mij niet voorgefteld," zult gij, bij bet gebruik dezes werks,
zeggen, of bet ziet er niet wel uit met uwe waarheids- en
vaderlandsliefde.
onze eeuw,

Typographia, of Betoog, dat de Boekdrukkunst eene uitvinaing
der Duitfchers is , bij gelegenheid der viering van bet vierde Eeuufeest dier kunst, to Haarlem . Uit bet Hoogduitsch,
met een op'relderend Nafehrift van den Nederduitfchen Pertaler. Te 1raneker, b~ G . Ifpma . 18 .2 3- 11; gr . 8vo . VIII
en 54 BI. f : - 7o .
\'Vaarom dit kleine gefchrift in onze tail bet licbt mbest
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mien, betttigen *ij niet to begrijpeti . Het op den titel geplaatftte motto : Audi et alteram pattem (boor' en wederhoar)
21311 to pas komen, wanneer de andere parcij met eenigzin
wan haien tegetift`re.ver gedvenredigde gronden ter bane kwam,
Maar dat een zoo gewigtig werk, als dat van den Heer x oN I rr r , hetwelk door de Haarlemfcha l1?aatfcha)W der Wxs
tt?nfchw"en met de grootfte toejuiching beko and is, -- dot
een went van bij de Soo bladzijden, val grendig onderzoek,,
door Oen blzauwboekje van ga blad2ijdem, van eenea ongearoemden, tbch niet zhl worden omve&e gewWen, lastt zich
voorshands begriipen ; en misfchlen is looter de gelegenheid
van bet Kostets feat) in .18 3 , als gtulftig vaorftieze fpecuia.
tie, to boat genomen . Hoe bet zij, nardxw& latere B jdrageu
uzh~ stn Hqer a o rrt Dr G tot z ij.ne Verhandeling , en na de
Oedenk; hrifren van den leer D z v R i u s , zal de wederteg;
gingt3uan dit klelne itukjje wel cnoodeloos zijm, to meer, daar
heap diets ; dan de olgetneene en federt fang bckerde gronden
voorrMentz en, GIJt .xLNBERG in zich bevata iocb de kwadgt
ttraaw=van den nrigenoemden Schrijver van die ftukje blijkt
tea xsaervloede uit eijne aanhaling van de jfeslfis4r Krottifkitert
vocedeiie van Menu, mEr zvegiating tusfeheabetsdetr uit Vait
de pdaats, die voor faar..fms, of<_aithans vools 4(ollands eu .
fpraak pleit, en die de Heer x ONI N G in xijne genoemde
Verharsdeling mededeele, -bit a81, gelijk tie Vertaler bet in
kijn •i Nafehrift ooh zelt opmerkt. Waarlgk, iPakr zoo veel
oppervhWigheids , zoo weinig daadzaken, en dan flog zoq
aveirrik goede trouw huisvert, daar mag men wel zeggen, dat
de ongenoemde Schrijver niet verdiende, is een Nederlavdsch
gewaddugehufd, ais tegenftahder van Koriir,n sip to treden .
Dat echter niet alle Duitfchers bet met den .ongenoemdetl
ddns zijn, blijkt genoegzaam uit bet voorbeeld van den beroemden Bibliothekaris, weleer de ; Xolfenbuttelfche, thans der
JJ!r`asdenfrke boekerij , E B E P. T, (misfchieee den grootften Bibdiograaph van Europa , met n rB D IN) die de aanfpraak van
Haarlem zeel in aanmerking neemt, en niet vreemd is van
hex denkbeeld eener geqkt~dige uitvinding to I3aarlem en to
Mentz, zonder dat de uitvinders van elkander wisten, waar
door zekerlijk bet mint bewijsbare punt in de Csefehiedenis
der uitvinding to Haarlem, de diefflal der letters, vervallell
zou . Doch , zonder dit nu eenigermate to wil en beamen,
verheugen wij ons eehter, dat zelfs Duitfchers van grooten
naanl en invloed beginnen ons regt to doen ., en dat de zei
BOEKBESCH . 1827+ NO, I .
C
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gepraal der waarheid misfchien aan bet thans nag levende
geflacht is voorbehouden . Op din punt nogtans moeten wij
met den ongenoemden inflemmen, (hoewel zijne gronden,
gelijk mede de Vertaler reeds aanmerkt, beuzelachtig zijn)
namelijk de vroege uitvinding der Boekdrukkunst, reeds in of
omtrent 5423 . Wij vinden daarvan geene fporen in de oudfte
befcheiden, en de afhakking van den Haarlemmerhout in
1425 zal wet zoo volftrekt algemeen niet geweest zijn , dat er
geen boom meer overfcboot, waarin K o S T BR letters kon
fnijden. Het jaar 5428 komt ons, its tijdflip der uitvinding,
om meer dan ddne reden, waarfchijnlijker voor, en geeft ook
nog elf jaren ruimte van tijd v66r bet overlijden van x o sT B R , volgens bet algemeene gevoelen .
Zonder eenigzins met behoorlijken nadruk op de gronden
van x o N I N G to antwoorden , herhaalt de ongenoemde Duitfcher bet door eerstgenoemden zoo volkomen wederlegd gevoelen, dat de Haarlemmers de Xylographie, of Houtfnedkunst, met de Boekdrukkunst hebben verward . Wanneer een
man, wien men toch geen gezond oordeel noch gezonde zinnen weigeren kan, zich opzettelijk in de Boekdrukkunst oefent , om, door de naauwkeurige kennis daarvan , de oude
overblijffelen dier kunst to Haarlesn tee beoordeelen, en dan
betuigt , dat hij zelf duidelijk bet beftaan van beweegbare en
gegotene letters in deze gedenkflukken heeft gevonden , zoo
moet men wet oppervlakkig of hoofdig zijn, om, in weerwil
vandtales, nzoderbtzelfsen wedrlegin war-g
dig to keuren, bet oude gevoelen wegens de houten letters
van nieuws op to disfchen .
Doch reeds genoeg, en misfchien to veel , van dit onbeduidende werkje .

Byzonderheden op eene Reize van Brusfel naar Parijs , van
April tot Any 5 823 , door J . A . B 0 Y M A N S , van Utrecht.
Te Dordrecht, by Blusfd en van Braam . 5825 . In 8vo .
121 BI. f : - 8o.

D

it reisverhaaltje van den Heer B o v M A N S , die zich vroL
ger door de uitgave zijner lotgevallen als Carde d'honneur
eenigzins bekend gemaakt heeft , laat zich nog al wet lezen,
waar bevat weinig meer bijzonderheden, dan men algemeen
omtrent de Franfche wereldftad kent . Ook is de titel ver-
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keerd . De refs van Brusfel naar Parijs levert bijna niets op,
dan eenige anecdotes wegens Valenciennes, en her verhaal
wegens een' afgrijfelijken mijnbrand in then omtrek, Deze geheele reis beflaat omtrent een vijfde des werks, en her overige
beflaat nit bijzonderheden wegens de Hoofdflad, veelal geput
uit gefprekken des Schrijvers met eenige Franfchen of met een'
enkelen Spanjaard, doorgaans omtrent de tijdsomflandigheden
en den volksgeest, zoo wel in Frankrijk als Spanje . De
Spanjaard fcheen zijn yolk nog niet rijp Ce keuren voor de
uitmuntende bedoelingen der Cortes, gelijk dan ook, helaas I
maar al to zeer gebleken is . De Schrijver heeft nog reizen
van 40 uren in de omflreken van Paris gedaan ; doch van
de bezochte plaatfen vernemen wij niets , maar wel gefprek.
ken in de diligences, of hij goed of kwaad gezelfchap heeft
nangetroffen, dat her laatfte zeer onaangenaam is, e nz . a l
hetwelk wij zeer gaarne gelooven en ook wel bij ondervinding weten , maar daarom toch her vermelden daarvan zoo
bijzonder belangrijk niet vinden . Her aardigfle in dit boekje
is her flot, (van de rerugreis vernemen wij niets) namelijk
eene befchrijving der Egyptifche grafplaats op de Boulevard
des Italiens, door den beroemden , thans , helaas! ook al bezwekenen, B E L Z O N I gemaakt naar bet model der Katakomben van Thebe op den h esteroever des Nijls (pier op de
Oostzjde, gelijk er tweemaal verkeerdelijk ftaat) . Deze nabootfing van her bewonderenswaardige origineel moet zeer
zinrijk en leerzaam zijn , en een beter denkbeeld van de reuzenwerken der Egyptenaren (die men eerst in onzen tijd begint to leeren keunen) dan de beste befchrijvingen geven . H'et oordeel wegens -de flaaffche navolging der Fran/che fchool
van D A V I D door eenigen onzer allereerfle fchilders, die bier
vr; duidelijk zijn aangewezen, laten wij voor r6kening van
den Schrijver . Ten flotte nog eene anecdote, gepaard met
eene niet onverflandige aanmerking : „ Voor eenen prentwin„ kel (in Belgie) ftaande, flond een kind nevens mij, herwelk naauwelijks acht jaren oud kon zijn . Ik vroeg, op
•
„ eene beeldtenis van B U O N A P A R T E, zonder opfchrift , wij• zende : [Pe is die span ? - TPel,, dat iS N A P 0 LEO N. • Is die man goed of kwaad geweest? - Goed, zeer goed. -• Wie heeft u dat gezegd ? - Ik heb bet to huffs en op de
• fchool hooren vertellen . Tot viermaal toe kreeg ik hetzelfde
• antwoord van kinderen . Dit is een fprekend bewijs, hoe
„ zich valfche denkbeelden, door partijzucht en eigenbelang
• vQortgebragt, werktuigelijk onder her nageflacht verbreiden ."
Ca
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Ostendesiramp , op den 19 September 1826 . men getrrouw Perbaal van A D R . V A N D E 1. N S£, Protestantsch Leeraar if
daar, ten voordtek z jner ongelukkige Stadgenooten. Uitgegepen door j. P, S P R E N G E R VAN E Y g, Predikant to
Rotterdam . Met eene Topographifche Raart . Te Rotterdam,
bij Mnfing en van Westreenen . 1826. In gr. 8 vo. VI en
21 Bl. f :-5,o .

boekje vinde vele koopers ! Zij zullen
D
man yinden, die er verfland van heeft, om kort en goed wax
it
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to zeggen , en de taken , die hij verhaalt , to vertegenwoordigen , en die kenllelijk naauwkeurig waarlaeid verhaalt •; den
Chtiscen, die de hemelfche leer der Voorzieui&heid aan . her
hart weet to brengen door treffende bew3jzen, waarvan wi
zoo gaarne een en ander overnamen ; en den edelen valksen nienfiienvfend en Christenleeraar, die vermanen mag,
zoo wel ais ten voorbeelcte alenen aan alien , die, als P ;A uL us, gelooven . „ De liefde is her meeste !" -- Her boekje
is to klein, on1 er meer van to zeggen , dan nag eens : her
vinde vefe koopers , tot vreugde der waardige Leeraars op
den titel genoemd . en God ter eere , die aan ons, door hen,
dd ongelukkigen aanbeveelt ! 1:,1k kooper zij een goed Iezer ,
en dan . . . . wat goeds kan het gevolg zijn ! Wij bidden hee

&atistieke Befchr ving van Gelderland, uitgegeven door de
Commisfte van Landbouw in dat Gewest Met Platen en Tabetlen . To drnhem, bij P. NijholF. 1826. In gr . 8vo. VIII
en 551 bl f 6 e Statistiek, of flaatkundige Aardrijksbefchrijving, federt
D
geruimen tijd als afzonderlijke wetenfchap behandeld , welker

nuttige invloed meet beflist dan nog bekend is bij vele lezers ook van historifche fchriften , vond tot heden, in ons
vaderland, nodh die belangfelling, noch die beoefening, die
zij in Duitscbland, Frankr#k en Engeland vond . Geene zwarigheid ! Wij leven onder de regering eens . Konings, die her
licht der wetenfchappen hoog op den kandelaar wenscht, in
plaats van otider den dumper, en mogen hopend uitzien naar
eene algemeene flatistifche befchrijving zijns rijks . Voor dezelve zal een werk, als dit, belangrijken voQrraad verfcbaf-
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fen . Mogt her, uir elk gewest, kanuen gevblgd worden
door een foortgelijk
Eene Subcommisfie, beftaande nit de Heeren v A N'B s R
BORCH, STARINGH, VAN PALLANDT, VAN REC'H1%R E N, en R A E D T ,

was met de werkzaamheden der uitgave
dezes werks belast , dat hoofdzakelijk tot Landbouw en Landhuislioudkunde betrekking moest hebben, en door den Heer,
1 . A . N 1j H O F F , onder opzigt der Commisfie van Landbouwis geredigeerd. Van die Commisfie en van elders ontving do
Subcommisfie noodigen bijftand ; noodig, daar zij andt'rs alt
Teen van den arbeid Yin wel landbouwende practici, maar op
bet letterveld grootdtendeels vreemdelingen, en van andexe
gereedliggende opilellen , had moeten gebruik maken . B}jzonder konde deze befchrijving in waarde toenemen door den
Gouverneur van Gelderland, door wien men een aantal , ook
nog ongebrttikte , ftukken van aanbelang heeft mogen bgzigen ; terwijl eindelijk, door diens verlangen en dat vu den :
Minister van Nwerheid en Kolonien, over Geographic, Topographie en Historie breeder, date de acrd des works volflirekc
eischte, is gehandeld geworden .
Ziet hier, Lezers 1 de gefchiedenis dezes werks. Dezelwe
waarborgt t6 reeds vooraf, dat de toegevende goedkeuring dew
Publieks , die bl . V wordt ingeroepen , hier weinig 2a1 to pas
komen, niaar de lof£praak en dankbeaxheid der zulken, die
in de kennis des vaderlands , en van elk gewest daarin, belangftellen en belangrijkheid zien . Uit handen, als die, waArdoor deze Befchrijving is vervaardlgd , en van tender; zulk een
apzigt, verwacht men nets dan hetgeen waar, gewiggtig en
in orde is . Neen , voorwaar! dit book is geene proeve,snaar
eene uitmuntend bewerkte bijdrage tot de algemeene Nederlandfche Statistiek. Zwaar zij , gewigtig is dit boek ; het zij
kostbaar, bet is ook kostelijk, en, des twijfelen wij'niet,
reeds in handen van elk, die in de genoemde wetenfchap,
betrekkelijk tot ons vaderland, zoo veranderd en vermeerderd, dat men zich op oudere werken niet meer kan verlaten, belang ftelt, of een bijzonder vriend is van hot bekoorlsjk Gelderland.

Men verwacht hier geene aanwijzlngen van fautive opgaven,
daar well tegen gezorgd is, en evenmin eene fchetsmatige in-0
lioudslijst . Wij zeggen atleen : In zes Afdeelingen is hier
alles opgenomen . I . Over de ligging, grootte , zamenftelling ,
Ibegevailen en verdeeling . H . Over de nattntrlijke gefteldhcid .
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111 . Over de bevolking . IV. Toefand des landbouws en der
landhuishoudkunde .
V . Over de nijverheid en k oophandel .
VI . Over de godsdienfige gezindheden , fchool- en armenwezen, en zeden .
Wij mogen ons gelukwenfchen met deze verrijking onzer
Gefchiedkunde , en zullen zeker dit boek dikwijls met zoo
veel genoegen inzien, als wij het hebben mogen aankondigen .

d1phabetifche Naamlijst der Gemeenten en derzelver Onderhoorigheden , enz . Door J . J . G O S S E L I N, Adjunct - Commies bij
het Departement van 0orlog . 11de Gedeelte . Te Amflerdam ,

by j . C . van Kesteren . 1826. In gr. 8vo . Te zamen, met
het eerfle Gedeelte , 579 bladz. De II Deelen f 7 - 8o .

W

ij achten onnoodig den breedvoerigen titel hier geheel
of to fchrijven, daar men denzelven, met eene gunfige melding van dit nuttig werk, in No . V van den vorigen jaargang
onzer Letteroefeningen vinden kan . Het naauwkeurige en allezins gemakkelijke en nuttige van het work voor Adminifrative Befuren, Ambtenaren enz . hebben wij toen naar verdienfe geprezen, en wij herhalen lien lof, nu wij het complete werk voor ons zien ; het daarbij belanghebbend Pu_
bliek en den arbeidzamen G O S S E L I N met zijne zoo welvolbragte als moeijelijke vijfjarige tank van harte gelukwenfchende . Door het flechts korte B~voegfel wordt nan de vroegere
belofte voldaan ; namelijk eene aanwijzing gegeven van veranderingen of verbeteringen, finds het afdrukken der vroegere
bladen voorgevallen of noodzakelijk geworden .

Lofdicht op WILLEM GEORGE FREDERIK, Prins vat;
Oranje ; door R . H. VAN S 0 M E R E N . Waaraan de Rotter .
darnfche Maatfchappij ter beoefening van W sbegeerte en
Fraa%je Letteren, onder de zinfpreuk : Verfcheidenheid en .
Overeenfemming, den Gouden Eereprijs heeft toegewezen .
Opgedragen aan Z. M. den Koning . Te Rotterdam, bij
M. Wijt. 1826 . In gr. 8yo . 22 Bl. f : - 70 .
.V a Broeder van onzen geeerbiedigden Koning, Prins FRED E R I K , misfchien een der meestbelovende Vorfen van Oran .
je, fierf in den bloei zijner jeugd ; nadat hij echter in den
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ongelukkigen oorlog tegen de Franfche Republikeinen in Belgie, en later als Oostenrijksch Generaal in Duitschland, reeds
proeven had gegeven, zoo wel van dapperheid, als beleid .
Algemeen bemind bij zijne onderhoorigen , en vooral bij den
Soldaat, zoude zijn afflerven zeker eene diepe wonde geflagen hebben in de harten van alle regtgeaarde Nederlanders,
indien zij, door den ongelukkigen loop der tijden, niet van
de gelegenheid waren beroofd geworden, om hem to leeren
kennen en vereeren . Doch thans flierf de voortreffelijke jongeling op vreemden bodem, naauwelijks gekend en onbeweend
door bet yolk , aan hetwelk hij met zulke naauwe banden
verknocht was . Het was dus een zeer gelukkig denkbeeld
van bet Rottertlamfche Genootfchap, Verfcheidenheid en Overeenfi<emming, om de gedachtenis van dezen jongen Vorst to
verlevendigen, door een' gouden eerpenning voor bet beste
Lofdicht op hem nit to fchrijven . Het gelukte den Heere
VAN S O M E R E N, om denzelven, gelijk zoo vele andere eereprijzen bij ooze veelvuldige Kunstgenootfchappen van den
tweeden rang, weg to dragen ; en bet is zeker zijne fchuld
niet , dat men, om eene bekrooning to verkrijgen , de toevlugc nam tot eenen maatregel , lien men nan bet Fransch
Gouvernement fchijnt to hebben afgezien , dat, ter be .vorde,
ring van de aanneming eener tegenfpraak lijdende wet, flechts
een zeker getal nieuwe Pairs benoemt, die aisdan de minderheid tot de meerderheid maken . Doch , hoe dit zijn moge ,
wij beoordeelen niet de wijze der bekrooning, noch bet wijsgeerig en weinig omflagmakend beftuur des Rotterdamfchen
Genootfchaps, maar bet bekroonde dichtfluk alleen ; en derhalve betuigen wij gaarne, in hetzelve echt dichterlijkep gang,
ja dikwijls hooge poetifche vlugt gevonden to hebben ; doch
tevens draagt dit fluk, gelijk alle de anderen van den Heer
V A N S 0 M E R E N, de kennelijkfte blijken van een al to welig vernuft, van eene al to groote zucht tot hoogdravendlieid, die nimmer tevreden is met bet eenvoudige , maar , to
pas en to onpas, vergelijkingen en overdragtelijke fpreekwijzen verkwist . - Het geheele ftuk is geweldig hyperbolisch ;
doch dit lag in den aard des onderwerps, dat, om velerlei
redenen, niet wel anders konde behandeld worden, indien
men namelijk ex profesfo een Lofdicht maken wilde . De voortreffelijke Prins werd, door zijnen to vroegen dood, buiten de
gelegenheid gefleld, om de groote daden to verrigten, tot
welke de kiem bij hem reeds ontfproten was ; en dus moest
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do Lofdiehter ex profesfo wel hyperbolisch of vergtootend
worden . Geen duidelijker blijk hiervan, dan bet couple& :
Gelijk de Koaing van het licht f ezv . waarin F R E D E R 1 K'S
terugtogt nit Belgie , en zijne optreding als Generaal in
Duitsehland, vergelekep wordt bij de beurtwisfeling der zon,
die in her eene hrlifrond ondergaar , om her andero to beftralen. Dergelijke vergelijkingen , welke zoo zeer in Onevenredigheid faan met de zaak, we&e zij moeten beteekenen,
doen altijd eene verkeerde uitwerking ; en bet is vooral aan
dergelijke euvels, dat dit Lofdicht mank gnat,

Herman van Giesfen en z?'ne Lotgenooten , of de Gevolgen des
Oorlogs en der Staatsomwentelingen . Door den Schr%jeer van
den Ring van Gyges wedergevonden . 11 Deelen. Met Na:en, In 's Gravenhage , bij de Wed . 1. Allart . 1825. In
gr . 8 vo, 735 BI, f 7 - 50.

I

n de voorrede verdedigt zich de met lof bekende Schrijver
tegen de beoord'eeling, die vooral ook zijn laatst uitgegeven
werk : De &gyptifche Tooverflaf, bij den Recenfent oak rRecenfenten gevonden heeft ; en, hoezeer wij ons met dit gefchit
niet inlaten, l;omt oa$ de verdediging even gegrond als befhheiden voor. Wij bepalen ons tot her voor ons liggend werk,
hetwelk leerzame bijdragen ter bevordering van menfchen- en
wereldkennis belooft, en her voorkomen heeft van op werkelijk gebeurde daadzaken gegronci to zijn .
De brave van Giesfen werd , fchoon een geboren Hollan'der~
met toeftemming van zijne ouders, door eenen oom, in een
naburig land opgenomen, kreeg eene voortreffelijke opvoeding,
huwde gelukkig, en verkreeg eenen aanzietilijken post . Toelt
echter NAPOLEON zijnen Broeder tot Koning van TPestfa.
len had opgedrongen, geraakte de 'Waardige man in verdenking en tegenfpoed, en werd op een zeei gering penfloen gefeld . Hij had aan de opvoeding zijner, kinderen, alwat hij
opleggen kon, to koste gelegd ; nu was hij nagenoeg arm,
maar verdroeg met-de zijnen her ongeluk als een held en een
Christen . Hij zette zich, niet ver van Cleef, op her platte
land neder ; men bezuinigde alles ; hij bearbeidde met eigene
handen ooomgaard en tuin . Zijnen kinderen viel de vermindeling in den beginne zwaar ; maar de liefde in her gezin gaf rijkelijker'vergoeding . Met eene fatfoenlijke familie in den omirk ; die mede niet in gunflige omfandigbeden was, kwam
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Yneir in vertrouwelijken omgang ; en de oudife doehter, Leonore, werd fpoedig de beminde van Ferdinand yon 4ltenkirckeu .r
Deze jongeling kreeg gelegenheid, en befloot,, de verbetering
van zijne fortuin in de Oost to beproeven ; en Karel van Giesfen werd door ouderliefde gedrongen , zijnen vriend to vergezellen . Toen eene poging ten behoeve van den jongeling,
door nog eegige overgeblevene vrienden in de refsdentie, vruchteloos afliep , gaven de ouders, hoewel ongaarne, hunne toeflemmiag . De kosten voor zijue uitrusting waretl een drukkend bezwaar ; bij rijke bloedverwanten zocht de moeder vergeefs hulp ; maar de Voorzienigheid hielp . En dit ondervond
de verarmde, maar gelukkige familie nog bij meer dan, 8ene
gelegenheid . Het ontbrak de fchoone dochter van den Heer
van Clesfen aan geen aanzoek ; wij flaan die minnarijen maar
over. Mathilda, de jongfte , werd laag behandeld , en dit veroorzaakte den waardige ouders groote zorg en kommer. Ook
de ongelukken van eenen anderen card hielden niet op ; bet
penfroen werd eindelijk geheel ingetrokken, ten foortgelijk
lot trof ook eenen Heer van Hengel, mede een aanzienlijk ambtenaar, die wel zes kinderen had, en zich zoo goed niet in
bet ongeluk fchikken kon, als zijn vriend. I-lij zette zich mede in lien omtrek near ; en van Ciesfen werd zijn trooster,
zijn raadsman , en hielp hem, waar hij kon . Mar de landirbeid viel den Heere van Hengel onmogelijk ; de vrienden bedachten daarom eene andere toeviogt ; hoofd en pen zou hen
helpers . Zij gingen to zamen op refs , om vereaalwerk en
eenen drukker to zoeken . Groot waxen de teletirflellingen ,
the. wIj, met andere , deels grappige , deels ook aandoenlijke,
epifoden, voorbijgaan . Eindelijk vonden zij to Duufeldorp eenen
achtingwaardigen man, die zich nog aan den Heer van Gies*
fen verpligt achtte ; deze gaf hnn, op de edelmoedigfle wljze, werk naar hunne keuze, en zelfs een aanzienlijk voorfchot ; zoo werden de omftandigheden dragelijk . Bij afwisfe .
Iing had men nu eens eenigen voorfpoed, dan wederom de
drukkendite zorgen . Mathilda deed aan een rijk en waardig
koopman to N~megen een gelukkig huwelijk, Beide de Oostindifche reizigers maakten fortuin . Karel huwde eene beminneIijke, fchatrijke weduwe, en Leonore werd voor haar waehten
op Ferdinand von ~11tenkirehen mede door bet gewensehte hutvelijk beloond . Yea den tweeden val van N A r o i E o N vex.
anderde alles van gedaante ; de Heer van Ciesfen en zijnvriend
werden in hunne aanzienlijke posten herfteld, en, ais weidoegers on vaders van bet land, juichend ingehaald .
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Dit ztjn fiechts de hoofdtrekken van bet zeer onderhondend
en belangrijk verhaal , dat over her geheel, en door vele beIangrijke voorvallen , aandoenlijk en treffend is . Dan, dit is
de voornaamfte verdienfte van her werk niet : van Giesfen heeft
in tegen- en voorfpoed her wel volgehouden karakter van den
verftandigen ., deugdzamen man ; zijn vriend, die hem ter zijde
last, is, hoewel in vele opzigten minder dan hij , evenwel
zeer achtingwaardig ; ook de beide waardige vrouwen en hare
Iieve dochters verfchillen, en dit alles veraangenaamt de lezmg up eene zeer leerzame wijze . Voor 't overige is geheel
bet werk in den bekenden goeden fmaak van den geachten
Schrtjver, die ook bier een man blijkt to zijn van geene gewone ktmde, en die in her invlechten van gepaste opmerkingen, en in her teekenen van karakters en huisfelijke tooneelen,
waarlijk een meester is. Zoodanige gefchriften moeten den
finaak verbeteren . Met zulke Schrijvers, die al her vermakelijke van Roman en liefdesgefchiedenis met leerzaam onderrige
en wijze lesfen van Christelijke deugden op zoodanig eene wijze weten to vereenigen , wenfchen wij onzer natie geluk . Hunne fchriften worden gelezen, wanneer menige Roman zijnest
roem reeds laug heeft overleefd, ja gebeelenal vergeten is .

Het Beleg vats Antwerpen, een historisch- romantitch Tafereel
itit den tacatigjarigen Oorlog der Nederlanden met Spanje,
eenevens twee andere belangrfke Verhalen . Saar heir Hoogduitsch. To Nsjmegen, b # j . F . Thieme. ' 825. In gr,
Rye. 190 B1. f 2 Van deze Tafereelen heeft ons her eerfte, door A . VAN
T It QM L I T Z, verreweg bet meest behaagd . Nier alleen treks
bet, als vaderlandsch - gefchiedkundig, den Nederlander bijunder aan, en roept herinneringen op aan vaderlandfche manAen van then gedenkwaardigen tijd , maar her boezemt van her
begin tot her einde belangftelling in . De karakters zijn goed
volgehouden ; en de liefde eener bedaardeNederlandfche maagd
levert eene aardige tegenftelling met die eener vurige ZuidEuropefche, echter even beminnelijke en waardige vrouw,
Her tafereel eindigt tragisch . Antwerpen viel den Spanjaard
in handen.
De Kiel van Achilles geeft de verdichte gefchiedehis van zekeren Achilles Rothenwall ; en dit verhaal is van c . B . V o N
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z . Deze Achilles was in ieder opzigt fchitterend, een
gunfleling van bet geluk , en hoogstweldadig ; maar bet haperde aan zijn hart : hoe dapper ook (want to dezen zat hem
bet hart op de regte plaats) hij was jegens elk vriendel~k,
maar nimmer vriend. Hij deed wel goed , doch meende zonder liefde of haat, zonder wensch of vrees , door bet leven
to kunnen wandelen, en ook volftrekt onkwetsbaar to zijn
door eenig lorgeval . Lang fpeelde hij deze rol ; eindelijk
echter bleek bet, hoe hij zich bedroog, en dat, even als bij
Achilles, toch eene plaats aan hem zeer gevoelig was . Zijn
overmoed en eerzucht werd getroffen, en hij viel en bezweek :
hij zag, hoe hij zijn leven en geluk verbeuzeld had ; maar zijn
berouw kwam to laat ; een klooster word zijne toevlugt,
waar hij fpoedig flierf. Dit verhaal laat zich met genoegen
lezen , en kan tot waarfchuwing en leering zijn .
Het derde verhaal is van F . L . B U H R L E N , en TPenfchen
en Pervullingen genoemd . Het bevat de gefchiedenis van den
noon tens beroemden Edelmans , die zich aan bet Hof onttrok, waarfchijnlijk omdat hij op de echtgenoote van zijnen
Vorst verliefd was . Zijn zoon kwam toch eindelijk weder aan
bet Hof, en zocht bet even hoog ; want hij verllefde op do
dochter van den Koning. Nu raadt de lezer zijne wenfchen.
Maar de vervullingen nu? Hij ftierf in de armen der, ecllter
reeds met eenen Vorst gehuwde , Prinfes . flet verhaal is vol
avonturen en onwaarfchijnlijkheden, en fentimenteel genoeg.
De zedeleer zal zijn : „ de behoefte aan acne hoogere wereld,
waar alle raadfels der ondermaanfche worden opgelost ." Wij
ontvingen deze zedeleer liever door een ander verhaal en op
cent andere wijze .
De vertaler heeft zijne task wel volbragt , en in bet eerJle
Tafereel heeft hij eenige gefchiedkundige onnaauwkeurigheden,
zoo wel in den tekst, als door korte aanteekeningen, verholpen .

M I L T I T

jodlief Zondag. Herinneringen uit het Leven van een' Student .
Uit het Hoogduitsch van c. F . H E S E K I E L, Evangelisch
Prediker to Halle, aan de Saale , enz. 11 Deelen . Te Eraneker , by G . IJpma . 1824 . In gr. 8vo. 381 Bl- f 4 - 30 .
11Eer een bewogen hart leg ik de pen neder, die u, go„ liefde jonge vrienden ! eenige beelden nit bet akademifche
~~ leven van eenen braven jongeling fchetfle . Mogt gij met
,,
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• gcliike aandoeningen hot, inzonderheid aan u opgedragen,
• boek ter zijde leggen ! - Dit gefchrift zal u intusfchen
„ niets leeren van datgene, wat gij zelve zoeken en vinden
• meet, wanneer gij de fcholen der wijsheid en der weten• fchappen intreedt . Dit leeren u andere en wijzere mannen .
ri Maar in onfchuldige beelden zal het edele en goede aan u
• verfehijnen ; en wel in beelden nit een leven , hoedanig hot
„ uwe zij . Hot meer verhevene zal u daarbij voor oogen tree den , u aangrijpen , en een ernflig ftrcven naar hetzelve in u
„ verwekken . Aan een voorbeeld zult gij den weg kennen,
„ then gij to bewandelen hebt," enz . Dusverre de Schrijver ; en ziet daar dan hot doel van dit gefchrift . Wij hopen,
dat bet aan dit doel beantwoorden zal . Zeker is het inmiddels, dat menig fludentenleven zoodanige herinneringen niet
oplevert ; en wij vreezen, dat geheel andere herinneringen
meer ter lezing uitlokken, en moor lezers zouden vinden .
Brave ouders mogen intusfchen hunnen zonen dit bock aanprijzen, als zij naar de Akademie gaan . Van een' jongeling
zoo opgevoed on voorbereid, door zulke ouders, en met zullc
con godvruchtig hart, als doze, mag men gerust alles goeds
verwachten ; en hij zal hier ook nu en dan nog wel eenen
,Wenk vinden , die hem nut kan doen . Wij wenfchen iederen
Student sulk eene ontvangst, zulke Hoogleeraren en Leeraren, en zulk eenen vriend, als doze Godlief Zondag vond .
Hot fpijt ons echter, dat hot bock niet meer voor onze Hollandfche gewoonten en Hollandfche Hoogefcholen berekend is ;
en wij vragen, waarom de Vertaler niet liever con corfpronkelijk fluk , in denzelfden geest, gaf2 1-iet is ons, hoe good en
aandoenlijk ook, veel to Duitsch .
Lvenwel, jonge lieden van iederen fland, al bezoeken zij
ook de Akademie niet, durven wij het werkje wel, als eene
onderhoudende en flichtel~ke lectuur, aanprijzen .

Julius van Klarenau, of het hartel k woord van eenen edelen
Grijsaard aan een veelbelovend .Tongeling ; door 1. G L A T Z ,
K. K. Confistoriaalraad to T'Veenen . Uit hot Hoogduitsch,
door den Schoolopziener M . M A R T E N S . Te Haarlesn , bij de
Wed . A . Loosjes , Pz . 1825. In gr. 8vo . 212 Bl. f 2 .20.
alleen hartelijk, maar ook verflandig, holD it woord ;isdenietveelbelovende
jongeling is hot pleegkind van
der en good
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den edelen grijst.ard, de zoon van zijnen overledenen boezemvriend . Hij fpreekt dit woord met wereld- en menfchenkennis
en nit ondervinding ; hij fpreekt bet voor her zedelijk goede ;
hij fpreekt bet bij onderfcheidene gelegenheden , en her viel
in eenen vruchtbaren grond . Ter bekorting heeft do Vertaler,
hetgeen uit G E L L E R T en anderen in bet oorfpronkelijke was
overgenomen, hier teruggehouden, er eenvoudig op verwijzende .
Wij verheugen ons echter, dat hij dit met den Hercules in
.,weeflroJd, van Prodicus, verhaald door Socrates, niet heeft
gedaan, en hadden zulks ook bij her ilraks gemelde liefst niet
gezzien, daar ieder lezer de aangehaalde werken juist niet altijd bij de hand heeft. - Dit werkje is geen roman . Wie hot
alzoo tot tijdverdrijf en om de inkleeding lezen zou, legge
hot gerust ter zijde ; maar wie den Schrijver nit Woldemar's
Nalatenfchap aan z nen Zoon kent, en dan ook , met ons ,
zijne Herinneringen uit het Leven van Woldetnar met verlangen to gemoet ziet, zal bij de lezing van dozen Julius van
Klarenau de grootfl:e voldoening vinden . Her book is van klcinen oulvang, nnaar in de ueste levensregelen voor eenen welopgevoeden jongeling rijk . Hot opgeven der onderfcheidene
afdeelingen, van meerdere of mindere uitgebreidheid, meenen
wij niet, dat bijzonder noodig is ; alles is ter zake, doelmatig
en good . Onderfcheidene verzen verheffen den geest en veraangenamen de lezing. Wij willen, kortheidshalve, den Vertaler navolgen, en naar bet boek zelve, dat wij allezins goedkeuren, on .ze lezers verwijzen .

Fabelkunde voor jonge Lieden . Door A . B . V A N DI E E R T E N,
geb . s c U I L PER 0 o R T . 11 Deelen . Te Breda, b F . B .
Hollingerus Pijpers . 1825, 26. In hl. 8vo . Te zamen 551
Bl. f 6- :
et fraaije plaatjes, dit verzwijgt de titel ; maar neen, bet
M
kartonnen omflag zegt bet, en alleen don, wanneer men hoc
werkje ingebonden verlangt , valt doze aanwijzing weg . Maar
ook alzoo , en ongebonden , is betzelve een genoegzaam fieraad voor hot vrouwelijk toilet . Wij gelooven , dat hot daarvoor inzonderheid is beflemd ; en, offchoon ook bij doze onderrigtende gefprekken flecren tegenwoordig zijn, dezelve zijn
toch eigenlijk gefchreven voor jonge Dames nit den befcbaafden fland . De bronnen der nude Fabelkunde zijn (behoudens
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enkele uitzonderingen, onder welke de Schrijffter, naar bet
fchijnt, dan ook behoort) voor Dames genoegzaam ontoegankelijk ; en indien bet dan waar zij , dat, door den verdienftelijken arbeid van geleerde mannen, de meesterftnkken der
oudheid ook onder bet vrouwelijk bereik gebragt worden, (gelijk bet voorberigt dankbaar vermeldt) dan kan men bet lever
ren eener , voor vrouwelijke en kiefche lezeresfen met fmaak
bearbeide , Fabelleer geenszins als ondoelmatigen en nutteloozen arbeid rekenen . De vrouw, die deze taak op zich
ram , verdient niet alleen onze bewondering , maar bij den
deskundigen en geletterden zal haar ook de lof van oordeelkundige keuze, en tevens van naauwkeurigheid en eene zeer
groote kieschheid , niet ontgaan . En zoo molten onze jonge
Dames nu, nadat zij dan de meer onmisbare en noodzakelijke
kundigheden van haar eigenlijk vak hebben aangeleerd, en de
haar meer noodzakelijke en onmisbare boeken hebbengeltzen,
ook de meesterftukken der oudheid ter hand nemen, en zullen
der Schrijffter zekerlijk dan dankweten, dat zij haar bier eene
Goden- en Godinnenleer in de hand gaf, toereikende, om, bij
hare verdere lectuur, zich niet meer belemmerd to zien door
eenen haar onbekenden ouden God of Halfgod , en wat tot
deszelfs gefchiedenis behoort ; en wel zoodanig eene Godenen Godinnenleer, die zij zonder blozen kunnen lezen .
Het eerfte deeltje geeft van gezegde Fabelleer bet meest
voorkomende en voornaamfle ; bet tweede vermeldt de helden
der oudheid, en geeft tevens van de beroemdfle oude dichtflukken verflag : de Ilias, de Odysfea, de ,Ienei'de, en de
dichtftukken van H E S 1 0 D U s . Ten flotte ontvangt men nog
een algemeen overzigt over de Fabelgefchiedenis uit den "1nacharfs van B A R T H E L E M Y, en eenen wenk op de meer
voortreffelijke kundigheden door bet Christendom .
Wij ontkennen bet doelmatige van dezen arbeid der genoeg
bekende en algemeen geachte Dame voor fommige lezeresfen
niet ; en wij flemmen toe, dat, bij bet bezigtigen van Mufea
en fchilderftukken, de kundigheden, haar bier aangeboden,
haar genot bij zoodanige befchouwingen zeer kan verhoogen .
Over bet algemeen, echter, zijn wij bet met de waardige en
bekwame Schrijffter volkomen eens, dat bet aanleeren dezer
wetenfchap voor iedere Dame meer cene uitfpanning dan wet
moeijelijke oefening wezen moet ; en dan zal bet doorwandelen van deze Goden- en Godinnenrij ook meer eene aangename
dan vervelende wandeling wezen .
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Ire fchrijftLant van Mevrouw VAN MEE.R ;rE N iS bekend,
en wij behoeven niets bier of to dingen op den vroegeren,
door haar welverdienden lof. De prijs is to hoog voor de
mindere flanden ; rnaar doze behoeven ook gelukkig, tot hare
befchaving en veredeling, juist de werken der Ouden en alzoo ook de Fabelleer niet . - Den good Register maakt, dat
men dit werkje , bij voorkomende gelegenheid , to gemakkelijker kan raadplegen.

B

in Miniatuur , of Natuurlijke Historie voor de
.
Jeugd In Y Deeltjes . Te .4,mflerdam, bij M. Westerman.
1826. f 2 - 6o.
U F F 0 N

D e bijval , then de Bibliotheek in Miniatuur bij ons Miniatuur-publiek vond , gaf de geboorte aan dit vijftal lettervruchtjes, allezins waardig om de kinderbibliotheek to helper
vergrooten . Dit werkje levert een zeer beknopt overzigt van
liet ganfche dierrijk , dat op en in en boven het aardrijk leeft
en kruipt en zweeft , en is welberekend om den lust tot verder en dieper onderzoek der fchoone en rijke Natuur bij de
leergrage jeugd to bevorderen . De prentjes, meerendeels naar
B U F F 0 N, zijn voldoende ; de vorin is bevallig, en het geheel befloten in een aardig werkdoosje, dat tevens op een
kinderfalet dienen kan . Kortom, een nieuwjaarsgefchenkje,
dat de lieve jeugd verblijden en nuttig zijn zal .

ilimanak voor bet Schoone en Goede, voor 1827 . Te AmJlerdam, b/ G . J . A. Beijerinck . MetPlaatjes en Portret . f 1 -8o.
T~dkorter in ledige oogenblikken, voor 1827 . Door A .
Z E L 11 O F F . Te Groningen, b~ A . Hazelhof . f : - 25 .

H A-

4lmanak voor de .Teugd, voor 1827 . Te Arnllerdam, bij G . J.
A . Beijerinck . f : - go , en met gekleurde Prentjes in karton
en koker f I - 40.

Op

No. 1 .
den duur blijft zich dit keutige en tevens goedkoope jaarboekje aanbevelen door bevalligheid en verfcheidenheid van inhoud en door fraaiheid en netheid van uitvoering . Onder een aantal lieve dichtflukjes , van T 0 L L E N S ,
SPANDAW, WARNSINCK, LULOFS, WITHUYS, BOYMAN, ROBIDI4 VAN DER AA, GISIUS NANNING, IJN_
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FL4,

en anderen , vindt men , rot bevallige of
ivisfeling, een enkel prozabloenipje gellrooid, dat, al mist
ltet dan ook fterk-rothantifchen gear, toch bet aangename met
het nuttige vereenigt . Oak in bet vervolg hop2n wij dergelfjke, fonts wat meer uitgewerkte, prozaflukjes weder to vittden, en deelen dus geenszins in bet gevoelen eens anderen
Recenfents, die wenscht dezelve langzamerhand to zien verdwijnen . Wij worden bij de minile aanleiding, to pas en to
enpas, oververzadigd met poezij ; en bet geeft waarlijk eene
verademing, wanneer men in onze jaarboekres bet geluk
{teeft, eenige bladzijdeti gewone en gezonde menfchentaal aan
to treffen . De letterdtuk is net, en de plaaFjes Sijn, ver boven bet middelmatige . Vooral beviel ons de krachtige seekenpen van den Heer 9 L I N g S' E R K , die bij eene zeer
aardt"ge en frksch verhaalde Duivelsgefcbiedenic , c',o6r Xj NirE1VI A naar L A N G B E I N gevaigd , eene afbeeldhg geleverd
'heeft, wefke een uitmuntend talent bewijst .
No. 2 . De zamenfleller van dit till voor de Vijftiende maal
verfcliijnent jaarboekje, hoezeet met zijn gansch gezin federt
maanden aati de heerf'tliende-zlekte 1ijdende (") , Wilde echtter niet fir gebreke blijven , om hetzelve ook dit jaar zijnetr
11titd- en 1andgenooten dan to bieden. 's Mans weimeenende
ever verdient de belooning van een goed vertierl als zijnde
de Itthdtld van eene zedeliik-ieerzame treklting, en de voordragt binnen bet bereik tan den ininvermogenden btlrgerftand .
No. g . Mevrouw V A N M E E R T E N, die niet ophoudt zich
verdienfelijk tg maken bij de befchaafde jeugd , achtte bet
diet beneden zich , bet plan tot een jaarboekje voor klndeten- ze dlitwerpert, en mar ddarin, immers wat de versjes
betreft , al aanftonds de guile medewerking van dezen en geneft 1tinddrvriend en vrienditi ondervinden . ,, Onderfcheidene
omftandig1ieden," berigt ziJ bns, ,, veroorioofden ons niet, dart
laat•, to beginnen ; dit zij onze verfchooning, • ;ndien bet boek
je misfchien van de eene of andere 2.ijde lets to wenfchen
VA
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overig liet ."

Wij kunnen niet nalaten , bet boekje uit dit

oogpunt befchouwende,van het4elve eene gunftige getuigenis
to geven . Het bevat onderfcheidene kinderlijke karakterfchetjes, bij tegenitellitig, ter aanmoediging of wiarfchuwi-Ig ;een
tooneelftukje, en eenige gedichtj.e s . Een zob goed begin
fchijnt ons voor bet vervoig lets voortreffelijks to beloven .

(•) Wij vinden hier de ontzetteude bljzondcrheid opgeteekend, daY • to G,oningen, tizu 3 Junij tot 16 Noveiber, zijn gebgcez 435 en gCfttxtefa aiyt
a iclen I

BOEKBESCHOTJWING.
II U G 0 N I S G It 0 T i i Annotationes in Novum Testaihentum , denuo emendatius edit e . Vol . I . Groningm ,
ex officina IV Zuldema . i 8 z6 . 8vo . XVI , 08 pag .
i3uiten Inteek . f 4 -

E en nieuwe druk van een werk van

H . D E G It 0 0 'r,
al is bet ook een Latijnsch werk , verdient , voorzeker,
in de Vaderlandfehe Letteroefeningen aangekondigd to
worden. In de vaderlandfche letterkundige gefchiedenls ,
zoo rijk aan beroemde mannen , bekleedt onze b E G R o 0 T
de eerftc plaats ; en , zonder eenige de minfe grootfpraak , kan men hem onvergelijkelijk noemen . Men Nat
verftomd, wanneer men zijne ongemeene verdienften nagaat in verfchillende vakken van menfchelijke wetenfchappen ; en , fchoon , door zijnen ftand in de maat .
fchappij , tot eene geleerde beoefening der gewijde
fchr iftdn niet geroepen , was hij echter , voor zijn' tijd ,
ja is hij nog ten huidigen dage, en zal nog lang blijven,
een weergaloos uhl~gger van het N . V . In de tiitlegging der boeken van het 0 . V . , en der apocryphe boeken ; kan men hdm , zonder onbillijkheid, geene uitfte .
kende verdienften ontzeggen ; tnaar hij blijft Reeds onmisbaar voor den uitlegger van bet N . V . , en zal altijd,
In de fmaakvolle , geleerde en oordeelkundige uitlegging
diet boeken , den eerften rang bekleedeii . Wij verblljdden ons derhalve zeer , eene nieuwe uitgave van de aanmerkingen van den onfterfelijken D E G 1t 0 0 T over bet
N . V . to zien aankondigen ; en wij haasten ons , van
.
bet eerfte deel dezer uitgave een kort verflag to peen
In de voofrede voor dit deel, door den uitgever I die
zijn' naam niet veri ozen heeft to openbaren , vindt men
da redenen voor de nieuwe uitgave , en ook de inrigtlflg
derzelve , bpgegeven . Metalingrodsebtui
gave gevolgd , Amft . 1679 . Deze bedat , in vies deelen
BOEXBESC1# . 1917- 1atl . A- .
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in folio , 's mans opera theologica , en komt niet dikwijls
meer voor . Naar den geest onzes tijds was , buiten twijfel, eene uitgave in octavo verkieslijk . Jonge lieden
Loch houden zeer weinig van de zware folianten ; en,
zoo men deze aanmerkingen op bet N . V . in folio, of
zelfs in quarto , hadde willen uitgeven , gelooven wij niet,
dat er zoo vele inteekenaars op zouden gekomen zijn . Althans wij kunnen niet afkeuren, dat de uitgever zich naar
den kleinvormigen geest des tijds in dezen gefchikt heeft .
De uitgave is keurig, en, voor zoo verre wij hebben
kunnen nagaan , zeer naauwkeurig, naar de beste Amfterdamfche uitgave, gefchied. Wij wenfchen den uitgever,
die alle aanmoediging verdient , den noodigen tijd en zorg,
om zijne gelukkig begonnene taak volijverig voort to
zetten en ten einde to brengen . Wij juichen zijne vaderlandfche en nuttige onderneming van ganfcher harte toe .
Wij laten bet, vooralsnog, bij de algemeene aankondiging, en voegen er alleen bij , dat men , in bet 5de deel
van B J o R N S T A H L's reize, van dezen reiziger de volgende woorden vindt : ,, Onder de handfchriften van de
„ boekerij van bet Gymnafium to Delft bemerkte ik H u„ 0 0 G R 0 T i u s' aanmerkingen over de heilige fchrift, in
„ bet Latijn , in vier kwarto - deel©n , alien door dezen
„ grooten man , wiens geboorteplaats Delft is , eigenhan„ dig gefchreven : bet zijn dezelfdc aanteekeningen , welke in drpk verfchenen zijn ." Het zou , mogelijk , der
moeite waardig zijn , dat de nieuwe uitgever pogingen
deed, om dit handfchrift met gezegde Amfterdamfche uitgave to laten collationeren .

Bs)' bal year de jeugd. Door J . H . V A N D B R P A L M.
XVIde Stuk.. To Leyden, bij D .
1826 .

I

du Mortier en Zoon .

In ki. 8va. 240 A f a - 2o .

n dit ftuk begint de bevallige Schrijver zijne Bijbelfche
Tafereelen met de gefchiedenis der vier laatfte $oningen
van Juda, en eindigt dezelve met de gefchiedenis van Es-
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then. Onder bet lezen werden wij meer dan eens door
zijnen betooverenden ftijl weggefleept, en verwonderden
ons over de uitftekende begaafdheden van den man , die
zoo bijzonder berekend is , om de Bijbelgefchiedenisfen
regt fmakelijk voor de jeugd to maken, en die hierdoor
yoorzeker zeer veel nut flicht . Dan, to midden van onze opgetogenheid , kwamen ons , tegen wil en dank, yerfcheidene aanmerkingen voor den geest, welke wij, bij
nadere bedenking , meer en meer gegrond vonden , etn
waarvan wij fommige der voornaamfte aan omen lezer,
onpartijdig, zullen voordragen .
Vooreerst , dan , hadden wij wel gewenscht, dat de
Heer V A N D E R P A L M, bij de befchouwing van den
ondergang van Juda' .-, rijk, iets gezegd had over de natuurlijke oorzaken, die, onder Gods wijs beftuur, dit
rijk langer hebben doen beflaan, dan bet rijk van Israel,
en die bet eerstgemelde eindelijk ook deden vallen . Wij
hadden dezen onzen wensch , op de befcheidenfle wijze ,
to kennen gcgeven in de recenfie van bet vorige auk . Mogelijk, echter, was bet onderhavige reeds afgewerkt en
ter perfe gelegd . Het doet ons , althans , Iced , dat wij
in geen van beide de flukken onzen wensch bevredigd
hebben gezien .
Even min hebben wij , in de tweede plaits , iets in dit
.fJuk gevonden , betreffende de merkwaardige verandering
in bet gemoedsbeftaan der Joden omtrent hunnen Godsdienst . Het is, immers, bekend, dat de Joden, v66r
de Babylonifche ballingfchap, zich Bleeds geneigd betoonden tot de afgoderij , en naderhand, over bet geheel genamen, meex en meer afkeerig daarvan geworden zijn ;
welke verandering zoo zeer had verdiend, in Karen aard
en oorzaken , in cen' Bijbel voor de Jeugd ontvouwd to
worden, dat wij ons verwonderd hebben, dit belangrijk
onderwerp niet aangeroerd to vinden .
Ten derde heeft bet ons bevreemd, weinig over Daniei
to zien opgeteekend. Waarom, zeiden wij aan onszelven, bij bet aandachtig overpeinzen van hetgeen wij lawn
bl. 65 tot 72, waarom is bet gefchiedkundig gedeelte vu
D2

. VAN DER PALM
Daniel's boek zoo vlugtig, zoo oppervlakkig verhaald,
daar de gefchiedenis van Esther zeer uitvoerig in twee
Hoofdftukken behandeld words? Al wat uit de gefchie •
denis van eerstgemelden ons bekend is , had niet minder
verdiend in bet ware daglieht gefteld to worden . En had
dit , in onze dagen , niet z66 behooren verhandeld to
worden, dat de eer des Bijbels bij de jeugd, op eerie
verftandige wijze, en met eeti gepast gebruik van de hulprniddelen, welke ons land daartoe aanbiedt, gehandhaafd
wierd ? Trouwens, de gefchiedenis van Daniel ftaat in
bet allernaauwfte verband met den Godsdienst, hetgeen
men juist van die van Esther niet beweren kan, en tot
leerzame gevolgtrekkingen levert de eerfte ruin zoo veal
flof op als de laatfte . Ja zelfs, om de jeugdige aandacht
to boeijen , zou het vernuft van V AIN D E R P A L m de
fchilderachtigfte tafereelen gemakkelijk hebben aan de hand
gegeven ; tafereelen , zoo als er geene andere in de Bijbelfche gefchiedenisfen gevonden worden .
Eindelijk hebben wij bier en daar eenige onnaauwkeurigheden ontmoet 4 welke wij gaarne vermeden hadden
gezien . Zoo vonden wij , onder anderen , bl . i 2o , ge.
wag gemaakt van het midden van den winter , wanneer
de , dus genoemde , vroege regen meni,ggmaal met voile
Jlroomen ward uitge/lort . Dit is niet juist . De vroege
regen viel , in Palestina , met bet begin van bet vochti .
ge jaargetij , en de fpade regen tegen deszelfs einde . Tusfchen deze beide voornaamfte regentijden was bet fteeds
regenachtig, en in bet midden van dit jaarlijksch tijdperk
doorgaans zeer koud, zoodat men bet midden, maar geens •
zins bet begin van dat tijdperk , met den naam van winter kon benoemen ; en Ezra X : 9, waarop gezien wordt,
wordt gefproken van de negende maand , die in bet midden van bet vochtig jaarfaizoen inviel, terwijl de vroege
regen ruim twee maanden vroeger plaats had . -- Van
eenen anderen aard is hetgeen wij bl . bl . 182 vonden opgeteekend , dat in een gefchrift , 't walk een fpiegel der
Voorzienigheid heeten mag, de naam van God, zelfs
nict cent enhok moo), gclezen words . Dit is volkomen
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waar, doch door den vervaardiger der uitvoerige tafereelen , waarvan de trekken en kleuren uit het bock Esther
genomen zijn , niet genoeg in het oog gehouden . Dat hij
zijnen jeugdige lezers de verwonderlijke leiding der \Toorzienigheid in de bijzonderheden dezer gefchiedenis heeft
doen opmerken , vinden wij goed , nuttig , prijzenswaardig ; maar wij kunnen in geenen deele goedkeuren, dat
Mordechai en Esther , waar zij , overeenkomftig het gewijd gefchiedverhaal , handelende en fprekende worden
ingevoerd, zeer godsdienftig denken en redencren . Dat
zij dit gedaan zullen hebben , gelooven wij ; ook zou .
den wij het zeer natuurlijk vinden , dat men , deze gefchiedenis dichterlijk behandelende, hun dergelijke godsdienftige gedachten en gevoelens toefchreef ; dan , daar
wij de Bijbelfche tafereelen van V A N D E R P A 1, DI niet
wel als dichterlijk befehouwen kunnen , hinderde het ons
eenigzins , die godsdienftige gedachten en -gevoelens z6b
to zien voorgedragen , alsof dezelve hun inderdaad in den
mond gelegd waren , daar er echter geen zweem van in
het bock Esther gevonden wordt, en de Hoogleeraar
niets van de redenen meldt, waarom hij van de letter van
het gefchiedkundig verhaal is afgeweken . Men zie vooral bl . 2o8 en 2o9 . - Zou de eene of andere jeugdige
lezer, de tafereelen en de gefchiedenis van Esther met elkander vergelijkonde, niet welligt op het vermoeden komen , dat de eerfte met eon bijzonder oogmerk opgefmukt zijn ?
Ten flotte merkt de Heer V A N D E R P A L M Op , dat
zijn B!bel voor de ,jeugd , tot dusverre , een geheel uit.
maakt ; en belooft , dat hij , mogelijk , de voortzetting
darvan op zich nemen zal , dewijl het hem daartoe niet
aan aanmoediging ontbreekt ; wanneer het eerstvolgende
flak de gefchiedenis der Joden tot op de geboorte van
den Zaligmaker, het zij geheel, bet zij gedeeltelijk, zal
behelzen . Wij wenfchen, dat hij, deze niet gemakkelijke taak op zich nemende , dezelve met zijne gewone
bevalligheid , en tevens met de noodige juistheid , volvoeren mpge 1
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Onderzock naar het doel en be loop van het jehr jven
van
pastel Paulus in de elf eerfle Hoofddeelen van
den Brief aan de Romeinen , door P E T R U s B R 0 UJ
w E R , P Z . Predikant b~V de Hervormde Gemeente
to Blo~a en Hoogebeintum . Te Leeuwarden , b!~ J. W.
Erouwer. 1825 . In gr . 8vo . II en 272 Bl. f 2 - 40,
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ij kondigen hier , den Godgeleerden vooral , een belangrijk werk aan . Mogt ook de fmaak in zoodanigen
vasten kost den lust aan louter godsdienftige befpiegelin .
gen eens meer algemeen overtreffen, er zouden -- zoo
als men bet plagt to noemen - meer geoefende zinnen
in bet woord der waarheid zijn ; en hoe wenfchelijk ware
dit in een' tijd, in welken gelukkig waarheid en kerkelijk
fystema niet meer hetzelfde beteekenen ! Wij vreezen, dat,
bij het afnemen der ervarenheid in bet laatfte , grondige
bijbel- en godsdienstkennis to weinig words beoefbnd ; en
dat beklagen wij , die ons meermalen daarom niet zoo
verblijd konden toonen, bij de verfehijning van alweer en
nag alweAr een ftichtelijk huisboek . Doch , dat is tot
daar aan toe : misfehien zijn wij wat zwaardenkend !
De Godgeleerde , de Predikant vooral , mag dit werk
niet misfen . Bij des grooten B 0 S V E L D 'S verklaring
behoort bet gebruikt to worden . Men weet , hoe deze
onderfcheidde niet alleen , maar afzonderlijk behandelde-,
i° . bet zamenftel der Christelijke leer , dat hij bier veel
algemeener en vollediger vond, dan elders in Paulus' fchriften, en 2° . bijzondere verhandelingen over vraagftukken
van dien tijd, uitftappen , aan des Apostels fchrijftrant
eigen, die hij van een bijzonder tijdelijk, plaatfelijk of
perfoonlijk oogmerk hield to zijn . Wij hebben ons, hoe
ook ingenomen met den arbeid eens mans, dien wij (met
y p E Y) gaarne houden voor den voornaamflen Schrift.
verklaarder zijns tijds, ja wien wij nog niet (quoad hoc)
overtroffen zien, wij hebben ons altijd verwonderd over
zoodanige zonderlinge fplitfing, en verblijden ons, aan
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's mans meening hier eene andere opvatting to zien tegengefteld .
Wij willen den aard dezes werks eenigzins nader doen
kennen . Het verfchilt van de gewone fchikking in zoodanige fchriften, en daarom mag de meerdere uitvoerig .
heid bier, de meerdere kortheid daar niet hinderen . In
twee afdeetingen beftaat dit werk. De eerfte doet onderzoek naar bet doel, de tweede naar bet beloop van des
Apostels fchrijven in de gemelde hooofdftukken .
In de eerfle afdeeling de moeijelijkheid der verklaring
van Paulus' brieven vooral, van den eenen meer dan van
anderen, boven die van gefchiedkundige fchriften, afge.
leid hebbende uit bet onbekende of onzekere van des
Schrijvers oogmerk, wijst hij de voornaamfte oorzaken
aan, die bet refit verftand van dit gedeelte der H . S . belemmerden . Hij brengt daartoe, to regt, den invloedder
fchoolfche godgeleerdheid, en houdt bet niet daarvoor,
dat zoodanige invlocd (zij bet dan al niet van fcholastiekerij) heeft opgehouden . Eene andere oorzaak is bet vooraf bepalen van de betcekenis eens dikwijls wederkeerenden
woords . Eene derde : het aannemen eener waarfchijnlijke vooronderftelling, zonder behoorlijke toetfing, en bewijs, dat die op den geheelen inhoud des briefs, ook op
bet moeijelijkfte daarin, toepasfelijk is , waardoor men in
de beweegredenen en bet doel des Schrijvers niet diep genoeg is ingedrongen . Hij verklaart zich nu, met eene
vrijmoedigheid en befcheidenheid , die hem en n o s v E L D
waardig is, tegen des laat1 en, reeds genoemde, meening.
Hierop betoogt hij, onzes oordeels, onwederleggelijk,
dat de, zoo algemeen aangenomene, meening, dat Pau1ns ten eerften oogmerke en beweegreden tot bet fchrijven
van dezen brief had, aan de min -onderwezeneChristenen
to Rome een volledig Evangelisch onderwpijs to geven ,
ongegrond is . Vervolgens betoogt hij - (dit vindt misfchien niet, zoo gereeden bijval ; Recenfent evenwel, eenznaal arbeidende om Rom . VIII to beprediken, en daartoe, gedurig , den brief , als brief, in bet oorfpronkelijke
lezende , als waren er rooit kapittels en verzen in de we-
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reld geweest, moest, na lange onzekerheid en toetfing,
op hetzelfde denkbeeld komen) B R 0 U W E R betoogt dan,
vervolgens, dat Paulus geen opzestelJk oogmerk had,
om de dwalingen van Joodschgezinde Christeven to keer
to gaan ; tracht daarop to ftaven , dat de Apostel de pen
voert tegen ongelaovige Jaden, die, door allerlei fpitsvin .

dige tegenwerpingen, der Christenen geloof poogden in
de war to brengen ; en voegt er dan nog eene aanmerking
bij, dat men door de wet, in dozen brief, in welke onderfcheidene beteekenisfen dit woord ook gebezigd zij ,
niet to verflaan hebbe don Mazai/chen Godsdienst, bij hen1
ook genoemd de genadebedeeling des 0 . V
. , zoo als die
was, maar bet begrip der ongeloovige Joden daarvan ;
lets, dat, in de tweede afdeeling van dit werk, van zelve nader behoort voor den dag to komen .
Bij die afdeeling, hoezeer de uitvoerigfe, kan Recenfent zijne lezers niet lange ophouden . Dat is ook meer
van bet departement der Bijdragen tot de Godgeleerde
Wetenfchappen , waarnaar hij dan ook , uit hoofde zijner
belangftelling in dit werk, nieuwsgierig uitziet . Hij wil
alleen, zeer verkort , des Schrijvers plan, met deszelfs
eigene woorden, opgeven : „ Het moet nu blijken, dat
zijne vooronderflelling overal gemakkelijk ftrookt met des
Apostels redeneringen . Men heeft , intusfchen, daarom
geene volledige uitlegging van elk vers to wachten . Er is
genoeg gedaan, als bet regte fpoor is aangewezen, dat,
bij de volkomene en meer bijzondere verklaring van dit
Apostolisch gefchrift, veilig kan gevolgd worden ." Hij
behoudt zich echter voor, om zich hier en daar, waar
bet pas geeft, over meer letterkundige bijzonderheden uit
to laten . Aan dit plan blijft B R 0 U W E R getrouw .
Mogten wij nu maar treden kunnen in de befchouwing en
beoordeeling van afzonderlijke plaatfen, bier uitvoerig behandeld, naar cat bet dit plan medebragt, oak van dezulke,
in welker opvatting wij van den Schrijver verfchillen ! Zonder ons groot genoegen to betuigen, kunnen wij ook bet
laatfte niet doen : Dat in een paar bladz#den H . IX , x ,
XI afgedaaii word¢, met eerie enkele verwijzing naar de be .
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kundee
jongfte preken over die Hoofdfukken, draagt onze
geheele goedkeuring weg . Wat hebben wij toch ons geld
uit to geven voor hetgeen wel kostelijk dagelijksch brood,
maar, als zoodanig , reeds gekocht is en genoten Wordt ?
Onderhoudend, sangenaam onderhoudend is de ftijl dezes werks, dat zijuen meester prijst, als een' geleerden,
ernftigen , onbevooroordeelden en echt liberalen Bijbelvriend. En van waar komt bet? Uit Bli a. Zoo waar
is bet, dat wat hoog that daardoor nog niet groot is , en
omgekeerd ! Het denkbeeld, waarop dit opftel rust, be,
ftond reeds v66r ruim 47 (zegge zeven - en - veertig) jaren bij den eerwaardigen Schrijver . Hoe menig jeugdig
Evangeliedienaar heeft zich hier to fchamen ! Onze bede
is, dat de brave Grijsaard zijne laatfte dagen veraangenaamd zie door de vruchten van dezen arbeid l Voor denzelven zij hem, ons onbekend, de hartelijkfte dank be.
tuigd !

Bet nude licht en bet nieuwe licht in den Godsdienst,
met elkander vergeleken in eeue briefwisfeling tusfchen
vrienden uit den befchaafden Eland , door Vroutive
H . W . M . B a H L E R , geboren DES PAR . Te 4mJlerdans , b!7 J . H. den Ouden . 18 z6. In gr . 8vo .
II9 Bl. f I -25 .

L e zamenfleliter der zestien brieven , die bier aan bet
publiek worden to koop gebaden, wil niet, dat de loffpraken , bier aan Mevr. S. gegeven over hare kunde en
juist oordeel, zullen befchouwd worden als op haar toegepast door zichzelve, dewijl die verwaandheid, onder
anderen, met den ootnaoed des harten, then hQofdtrek van
een' waar' Christen, to zeer ftrijdig is . Wij willen haar
dus met dien eigenwaan niet befchuldigen . (Die ootmoed
deed zeker de huisvrouw van Do . B a H L E R zichzelve
„ Vrouwe" betitelen .) Dat zij evenwel zoo knap is als
Mevr .S . , zoo liefdeiijk en zoo vcrlicht, als die geroemd
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words, Iijdt geene tegenfpraak , dewijl zy de brieveri
fchreef dier Dame , die door Roman-lectuur , in hare
jeugd , haar zenuwgeftel vaak beroerd , en hare gezondheid benadeeld heeft, (bl . z6 .)
En nu, hoeden of 1 Wel- ja Hoogeerwaardige, Zeer- ja
Hooggeleerde Heeren ! Gij aldus ook , Onderwijzers in
den Godsdienst, als P 0 L M A rr en foortgelijken ! Weledele Heeren , Studenten in de Godgeleerdheid, en wie
onzer jongelieden zich tot de belijdenis zijns geloofs
wenscht to laten opleiden , voor zoo veel gij tot de Gereformeerde kerk behoort ! Hier fchijnt bet ware licht ;
ander licht is fchemerlicht en zwaveldamp! (bl . 31, 117)
Elk, die maar c6nen brief van Lotrife S. gelezen heeft,
al Bond hij zoo vast in zijne nicuwmodifche fchoenen
als Cecilia G. , zal daarvan overtuigd worden , als hij
maar zoo wikt en weegt als deze . En, waarom zoudt
ge dat niet doen ? De Reformatie in de Gereformeerde
kerk is vooral niet minder noodzakelijk , als , toen L UT H E R opftond , de Hervorming der Paapfche was . Denk
maar eens ! er zijn zelfs menften, die gelooven, dat de
pest in het wnord is, en dat dus alle Christenen den
geest hebben , (bl . 6o.,) Ach ja ! zelfs Recenfent geloofde rift altijd , en predit to bet nicer dan twintig jaren,
en meende zelfs tot nog toe, dat dit Bijbelsch , ja ouderwetsch Gereformeerd was ! ! -'t Is nog erger : er gelooven er, dat de Heilige Geest een uitwendig middel
is . . . (of is bet Vrouwe E a H L E R , die zulks gelooft ?
dat was ons niet regt klaar.) Zie, wat ontdekkingen doet
men bij dit oude licht ! Zoo iets dachten wij, dat volftrekt onwaar, en onmogelijk was ; maar bet is zoo : bet
ilaat bl . 6o to lezen . Wat ijsfelijk gevaar ! Gelukkig , dat
er L U T H E R s komen ! Zelfs de Heer G . , de echtgenoot van Cecilia, zoo goed Gereformeerd anders als D A
c o s T n , maar wat meer voor de rust, werd er van overtuigd. Hij meende to voren, dat bet nu geene zaak was,
om bet kolos (?) van het nietiwe licht omver to pogen to
werpen ; doch - wik en weeg flechts zoo als hij, wat
Louife in den achtften brief fchrijft, en ge zult wel an-
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ders oordeelen . Zijt ge een predikant , gij zult u tegen
uwen Collega , zijt ge een Ouderling, gij zult u tegen de
Predikanten (bl . 47) , ja , wie gij zijt , gij zult een D AV I D worden , en u tegen den G 0 L I A T H (bet kolos van
't nieuwe licht) verzetten, (bl . 113 .) Ei, wik en weeg
toch , wat Louifie fchTeef, maar zoo als Mijnheer en Mevrouw G . wikken en wegen, en wij verzekeren u , gij zult,
al waart ge zoo voor bet rnieuwe licht geweest ais de
laatfte , vooreerst de Sadduceen van den braven D A C o 9If A (niet met vergelijking van de blikken van den ver.
blinden w I S E L I u s) gaarne le¢en , in bet heldenkorps
van Do . B i H L E R en Comp. vechten , en zoo overtuigd
worden i als de Heer N . , van wiens bloedfpuwing en
dood ons bier ook , en pasfant , gemeld wordt , op zijn
flerfbed nog was, dat gij zalig worden moet buiten eenig
opzigt tot uwe deugd ! ! (bl . 117 . Vergel . bl. 79, maat
vooral den Heidelb . Katech . vr. en antw . 64, 87 ezv . en
bet geheele Evangelie, bijzondcr Matth . V-VII en de
pligtvermar•.ende gedeelten der Apostolifche Brieven .)
Er zullen er wcl zijn, die dit laatiie, en zoo veel meer
in deze hrieven, tegenJlrjdig zullen vinden, ja die de
Schrijfil:er zullen befchuldigen van gebrek aan oordeel , en
van bijsterzinnigheid, die alles door elkander haspelt,
onwettige gevulgtrekkingen uit vare of onware redenerittgen aflcidt , flelt zonder .bew!7zen, en den Babel draait
met fystematisch vooroordeel ezv. ; maar, wat zijn dat
Moor lieden, in de Gereformeerde kerk ! (want anderen,
Remonflranten b. v. ezv. , komen niet in aanmerking.)
Gewis , lieden, zoo als de fieller dezes zich nog kende,
toen hij onlangs de preekjes van j A M E s , B H H I. L R , en
den wettelyken flrijd van c A P A D 0 s E ezv . recenfeerde ; lieden, die bang zijn voor de toepasfing van Louifes
fraaije aanmerking (bl . 59) : ,, hoe verder het fnoer wordt
uitgerekt, om een grooter aantal broederen to omvatten,
hoe flapper bet words, dit is klaar ;" bang, omdat zlj
i Tim . Ii : 4 daarbij niet aanhalen durven ; lieden, die
zoo eigenwijs en fl ;ijfzinnig zijn, dat ze niet begrijpen
kunnen, hoe een fchepfel, zoo onmagtig als een doode,
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die zich niet kan in bet leven roepen, bidden moet en
bidden kan, en die integendeel meenen, dat hij dit ook
niet kan, dan, gelijk alles goeds, door deft geest Gods,
die alles in allen werkt, en die dat bewijzen, niet alleen
nit den Bijbel, b . v. Phillpp. 11: 1zb en i3, maar zelfs
uit bet woordje „ laten" in den Kateehismus , antw . io3,
-- zulke lieden zullen, wat uit bet huishouden van Do .
B a H L E R komt , altemaal wel abracadabra noemen , of
hakcts pokus ; ja, Recenfent kent er zelfs een, die zeide
,, Als ik zoo eene theologisch polemifche vrouw had, ik
zou tot haar zeggen, wat, in anderen zin, de ljjdzame
J o B zeide tot zijne huisvrouw : „Gg fpreekt , als eene
der zottinnen fpreekt ." En die man is oak een Gereformeerd Predikant, die zegt, dat hij veel van P A U L u S
houdt, en van i Cor . XIV: 34, 35, en dat hij gaarne
der vrouwen godsdienstkennisroemt en bevardert, en daarom zijne vrouw de fchriften van H A N N A H M o R E ezv .
lezen laat . Doch , zulk flag van menfchen doet niet, wat
Vrouwe B a H L E R verzoekt (bl . 7 . in do voorrede) ; zij
tivikken en wegen hare dierbare woorden niet, zoo als bet
behoort , dat is, zoo als de Heer G . en zijne heminde de
brieven van Mevr. S.
Wij prijzen dit boek vooral aan de Dances aan van eene
verwaarloosde opvoeding, en die , door duizend nietsbeduidende bezigheden en ijdele vermaken, geene de minfle
hebbelijkheid hebben verkregen tot diep nadenken en grondig onderzoeken . Want bet is aan deze lieve gezellinnen
inzonderheid, dat deze briefwisfeling uit den befchaafden
Eland opgedragen is door Vrouwe B a Ii L E R . Zoo wordt
door haar de pantoffel-parade, de fchouwburg, ja de kerk
zelfs gezuiverd ; de kerk, waarin mannen preken, zoo
als B R o E s, een - (C A P A D o s E 'heeft bet immers aan
den dag gebragt ?) een door den Koning begunftigde ,jezuit , en een W I L D S C H U T, die nog onlangs de Voorzitter durfde wezen van de Maatfchappij Tot Nut van 't
Algemeen, en anderen van die foort!
Zoo bloeit de vxjGBBOOM, hun ten fpijt, die, omdat zij in zoo langen tijd
niet van hem hoorden, hem wel verdord zouden achten .
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Zoo getuigt de Kerkelijke Gefchiedenis aan den laten naneef van de verdienften der Gereformeerden, die uit de
befnijdenis waren ! En Do . B a H L E R en Vrouwe B a HL E R deelen met hen in then onfchatbaren naroem ! -Wij prijzen daartoe deze briefwisfeling aan, ook met dit
f!aaitje uit zoo veel fchoons : „ Staan zij beiden, de
vrouw en de man, niet volmaakt gelijk met betrekking
tot hunne natuurlijke ellende, en tot de middelen, die zij
moeten aanwenden, om van die ellende verlost to worden ?" Wij zeggen openlijk : Ja zsj !

Obfervationes anatomico -pathologici et practici argumen~
ti,, auctore J . L . C . S C H R O E D E R VAN D E R
K O L K , Med. et art. obft . Doct. Medico in nofocomio Amf elodamenfi fuburbano . Fascic . I. c . tab. g
lithographicis . Amftelodami apud C. G. Sulpke. 1826 .
8vo . VIII et 216 . f 2 -40 .
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et genoegen kondigen wij in cen vaderlandsch tijdfchrift een oorfpronkelijk boekwerk aan , hetwelk en den
Schrijver en ons Vaderland tot eer verftrekt . In eene
belangrijke inleiding, welke blijken draagt van des Schrijvers belezenheid en fcherpzinnig oordeel, wordt de aard
der ontfeking uit vele belangrijke oogpunten befchouwd,
en bovenal de invloed der zenuwen op dezelve aange..
toond . De eerfe oorzaak der ontfleking is in eene verhoogde prikkeling der vaten en vermeerderde gevoeiigheid van het orgaan gelegen . Hoezeer wij verre zijn van
den invloed der zenuwen op de ontfteking to ontkennen,
komt het ons echter voor, dat . de Schrijver denzeiven een
weinig to hoog ilelt, wanneer hij uit Une enkele proef
ming met een' bond genomen (zie bl . 14 -I6) naderhand
het ftellige befluit opmaakt, dat er buiten de medewerking
der zenuwen geene ontfteking noch etterwording beftaat
(bl . 48) . Belangrijk it bovenal de befchouwing der wijzigingen, welke in de ontfteking, ten gevolge van bet
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verfchil van flructuur der ligchaamsdeelen, plaats hebben; bij
welke gelegenheid de Schrijver bet beflaan der vafa capillaria in de membranoe ferofae tegen de twijfelingen van
R U D 0 L P H t op eene beflisfende wijze betoogt, zoo wel
door opfpuitingen van bet peritoneum en de arachnoidea,
als door ziektekundige waarnemingen, welke bewijzen,
dat de ontfteking der membranae ferofae door dezen Schrijver ten onregte tot de omliggende deelen gebragt is geworden . - Steenachtige concrementen komen , volgens fcheikundige onderzoekingen, door den Hoogleeraar VAN
DER BOON M E S C H op verzoek des Schrijvers in 't
werk gefleld , des to meer met de zamenflelling der beenderen overeen, naarmate zij door cen meer met bet pe .
riostium overeenflemmend fibreus vlies omfloten waren .
In deze inleiding , welke wij om hare zaakrijkheid verder
niet kunnen doen kennen , worden ook de nieuwe vaten
onderzocht, welke in pfeudomenbranae en parafitifche
vormingen ontftaan . In deze laatflen, wanneer zij zich
van binnen naar buiten vormen , worden flechts flagaderlijke vafa capillaria gevormd , geene of bijkans geene
venae ; in de pfeudomembranae, daarentegen, tevens ook
venae en vafa lymphaiica, welke zich bier alien door
een regtlijnig verloop en door gcmis van takverdeeling
kenmerken .
Hierop volgt eene befchouwing van chronifche longziekten . In de eerfte plaats en bet uitvoerigst handelt
de Schrijver over de longtering (van bl . 53-147) . De
vrees voor befmetting was de oorzaak, waarom men de
lil van aan longtering overledene perfonen niet of weinig onderzocht, en waardoor zelfs de groote M O R G A GN i van dit onderzoek werd afgehouden . Zijn veelvermogend voorbeeld werkte op anderen, en zoo bleef bet
wezen der longtering lang onbekend en onzeker . Latere
nafporingen hebben hier eerst licht verfpreid, en gcleerd,
dat de ware longtering, welke voor bet overige hare oonzaken wezen mogen, uit tubercula der longen antflaat .
Deze tubercula zijn, volgens het onderzoek van onzen
Schrijver , hunnen oorfprong verfchuldigd aan eene plaat-
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felijke ontfeking der longcellen (tegen het gevoelen van
L A E N N E C en L 0 R I N Z E R) , welke eene uitzweeting
van ftrembare wei ten gevolge heeft , waardoor de cellen
worden geobftrueerd . De bloedvaten deelen in deze ziekelijke aandoening. Zij vernaauwen zich langzamerhand,
vergroeijen eindelijk geheelenal, waardoor, bij gebrek van
bloedsaanvoer , bet middelfte gedeelte van een' longknobbel affterft en geheel ontaardt . De nog niet geflotene eaten fcheiden , door ontfteking aangedaan , etter of , welke
door zijne fcherpte den longknobbel eindelijk oplost en
ontbindt . De bedenkingen van N A S S E tegen bet ontftaan der tuberczila uit ontfteking lost de Schrijver met
zijne gewone fcherpzinnigheid op . - Belangrijk is de opmerking , dat groote etterzakken vooral in de longen van
oudere menfchen gevonden worden ; bij jongere is eene
geringere deftructie der longen, bij grootere pril kelbaarheid, reeds oorzaak van den dood .
Over de vorming der etterzakken handelt onze Schrijver zeer naauwkeurig . De oorzaak , waarom bij dezelve,
niettegenlaande er dikwerf groote vaten worden gedeftrueerd, geene bloedftorting plaats hecft, is in de zamengroeijing en fluiting der vaten to zoeken, welke van de kleinere
takken tot de grootere overgaat . (Welk eene zorg der natuur, zelfs in ziekelijke afwijkingen!) Die zamengroeijing is een gevolg der ontfteking, waarbij de vafa vaforum
ftrembare wei in de holligheid der vaten affcheiden , waardoor de iluiting van bet vat veroorzaakt wordt . Wanneer nu eindelijk de vafa vaforum zelve door ontfteking
geiloten worden, fterft de niet meer gevoed wordende
vaattak af, en wordt in etter opgelost ; doch hierbij is
geene bloedftorting meer to vreezen . Wat de takken der
bronchiae betreft, deze worden in den etterzak door
verettering verteerd, en eindigen this met eenen opened
rand aan de wanden des etterzaks . Hun flijmvlies is van
binnen rood gekleurd en gezwollen, vertoonende des to
duidelijker teekenen van ontfteking, hoe nader bij den
etterzak men deze takken geopend heeft . De zoogenaamde berfting der etterzakken verklaart onze Schrijver
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uit de verettering of toevallige affcheuring van een' tak
der bronchiae, die door dezelven henen liep . Ook de
zenuwen gaan in den etterzak in ontfleking en verettering
over , en worden daardoor verteerd . De vraag , hoe , bij
geheele defiructie van eene long, en vernietiging van een
deel der andere , het bloed des geheelen ligchaams in dit
overgebleven deel alleen vervat zijn en oniloopen kan , dat
to voren belde de onbefchadigde longen behoefde, beantwoordt de Schrijver uit zijne waarnemingen, volgens welke er nieuwe vaten gevormd worden , die bet bloed uit
de longflagader naar de pleura costrtlis voeren, welk bloed
dan niet door de longaderen , maar door de tusfchenribbige aderen tot bet hart wordt teruggevoerd ; eveneens
als er bij de operatic der flagaderbreuken nieuwe vaten
gevormd worden . --- Het nuttig gebruik van bloedzuigers
op de borst, en wet op de plaats des etterzaks, is cen
ongedwongen praktisch refultaat , waartoe deze waarneming opleidt . De ondervin ling bevestigt dan ook bet
meerdere nut dezer plaatfelijke bloedontlastingen boven de
aderlatingen , tenzij bet geheele ligchaam dermate is aangedaan, dat bet deze algemeene depletie vereischt.
Buiten de longen zijn ook dikwerf nog andere deelen in
de lijken der longteringachtigen ziekelijk aangedaan ; de
lever is gemeenlijk zeer vergroot, hetgeen ook phyfiologisch zeer wel to begrijpen is ; dikwerf worden er verzweringen in de tunica villofa van bet intestinum tenue
of colum aangetroffen, welke tot de tunica muscularir
voortgaan, zoodat in bet midden eindelijk enkel bet
buikvlies de holte des darms bedekt ; de glandulae meferaicae zijn flechts zelden aangedaan . In de befchrijving
van de teekenen en verfchijnfels der longtering maakt ons
de Schrijver bovenal opmerkzaam op de vooruitflekende,
glinflerende oogen . In de geneeswijs prijst hij v . f. f.,
bloedzuigers, maar bovenal uitwendige derivantia a m
(fonticuli , en ook de moxa) . Tot flaying hiorvan dienen vijf gevallen , waarhij ook dat gevoegd is , waarvan
de Med . Doct . V A N D E R F E E N reeds vroeger berigt in
dit Tijdfchrift (Mengelwerk , Octs i$25) gegevon had . tie
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moxa fchiint echter, hoe uitftekend nuttig, in jongere,

meer prikkelbare geftellen minder raadzaam , dan hot gebruik van fontacea, die echter, zullen zij nut aanbrengen, grout moeten zijn , en wPl behooren to etteren . De
fethoscoop moet de plaats van aanwending aanwij?.en . Van andere geneesmiddelen zag onze Schrijver weinig nut ;
bet faccharum faturni bleef zonder werking, of fchaadde
veeleer, en betoonde zich als een gevaarhjk middel . De
kina verdient evenmin aanprijzing, prikkelt en vermeerdert de ontfteking ; lichen islandicum en Phellandrium
aquaticum betoonden zich dan eerst nuttig, nadat de ontfceking was weggenomen.
Dat de longtering echter niet altijd uit de vroeger vermelde tubercula ontftaat, beweert de Schrijver tegen
BROUSSAIS,LAENNEC en LORINZER,entoont
bet door ontleedkundige waarnemingen bij Syphilitics aan,
in wier lijken men menigmaal etterverzamelingen in de longen aantreft, zonder omringende tubercula of verharding .
Hierbij verhaalt hij ons tevens eene allergelukkigfte genezing eener phthifis fyphilitica, die reeds zeer ver gdvor
decd was, door een afkookfel van de radix farfaparillae.
Hij toont eindelijk bet onderfcheid tusfchen de phthifis purulenta en pituitofa aan, welke laatfte in eene ontlteking
der tunica mucofa van de bronchiae , welke zich van den
ftam tot de takken verfpreidt , haren oorfprong heeft . Bij
deze flijmtering zijn de glandulae mefaraicae gewoonlijk
verhard ; doch ulcera in de darmen zijn daarentegen z.elden aanwezig .
Hierna gaat de Schrijver tot de Bronchitis over, welke , met de phthifis pituitofa naauw verwant , echter meer
asthmatifche verfchijnfels veroorzaakt. Door de belette
ademhaling ontftaat in deze ziekte eene blaauwe kleur van
het gelaat, welke den Schrijver in den aanvang zijner praktijk morbus coeruleus deed vooronderftellen, terwijl de
lijkopening volftrekt geene afwijkingen in bet maakfel
of beloop der vaten toonde, bet hart geheel natuurlijk was ;
daarentegen was er ontfteking en verdikking in de tunica
mucofa der luchtpijp, de bronchiae en derzelver takken
BOEKBESCH . 1827. NO . 2 .
E
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aanwezig . De lucht wordt door doze verdikte tunioa mucofa in hare waking op bet bloed geftoord, vanw
al
bet bloed eerie aderlijke kleur verktijgt . Het voorname
kenfnerk dezer ziekte is in de fclerotica gelegen , wler
vaten donkey rood zljn gekleurd . Bloedzuigers doers in
deze ziekte bet meeste nut , welke niet in groot aantal to
gelijk, maat bij herhaling moeten worden aangezet . Ook
dit Hoofdltuk bevat ziekteverhalen ter opheldering en
bevestiging .
Hierop volgt eene befchouwing van de Hydrothorax .
De fchielijke ftikkihgsdood is, volgens onzen Schrijver,
in deze ziekte niet zoo zeer aan bet forum , dat in de
borstholte vervat is en de longen drukt , toe to fehrijven , als wel aan forum , in de luchteellen zelve der longen vervat . Ook bier is in de takken der hronchiae , fomtijds zelfs in de trachea, de tanica mucofa ontifiokett.
Wanneer ftuipachtiige bewegingen in de borstwaterzucht
een einde aan bet leven des lijders niaakten , vond de ScMijver gewoonlijk eene groote hoeveelheid forum tusfehdn
bet ruggemerg en de dura meninx, fomtijds ook in 4e
herfenen, uitgeftort . De uititorting van forum in de long .
cellen is een gevolg van voorafgaande ontfteking, die echter niet zoo ver voortgaat, dat er eerie verdikking der tunica mucafa op volgt (zoo als in de Bronchitis) . Over
bet geheel beweert de Schrijver, dat waterzucht ll is
zelden uit z wakte ontitaat , maar dat er bij dez lve gewoonlijk in de membrane ferofae teekenen vats ehronl.
fche ontftekipg worden aangetroffen . Eene bleek4leurige
waterzuchtige zwelling van het ofiderfte ooglid geeft de
Schrijver hoofdxakelijk als fgnum charraceeristicum der
bo-rstwaterzucht dp . Bloedzuigers ztn ook hierhetho®fdmiddel , waarvan de Schrijver zich bedient, en na welter
aanwending hlj, volgens de bijgebragte gevallen, ode
eene aanmerkelijke urinlozing vmarnatn . Wanner e e e
zich eerst begonnen heeft to herftelien, bewijst de digitalis dikwerf voortrefFelijke dienften . Votgens des Sahrjvers waarnemingen, is forutijds bet Indium een voonreffelijk diureticum, welks gebruik hlj echter in de beM
waterrucht ontraadt .
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Ten laatlte handelt de Schrijver kortelijk over de Gangraena pulmonum , welke dooddijke ziekte zich in haar
verloop kennen doet door eenen ondragelijken hank ; terwijl bij de lijkopeningen cene plaatfeiijke veriteryjng der
longen , welke eene holte vormt , met een zwart en zeer
itinkend vocht opgevuld , bleek aanwezig to zjjn . In de
drie gevallen, met welke ons de Schrijver hier bekend
maakt, was dit gangreen in de regterlong aanwezig. De
ontiteking , welke voorafgaat , fchijnt niet zoo zeer dour
hare hevigheicc, als wel door hare kwaadaardigheid, op
deze wijze to eindigen .
De drie bijgevoegde fteendrukplaten , door den $chri .
ver zelven geteekend, geven ons afbeeldingen van ziektckundige preparaten , waarvan in dit werk gefproken is
(etterzakken en een ulcus van de dunne darmen) . W}j
houden ons verzekerd, dat, waar deze minder duidelij
zijn, zulks niet aan de teekening, maar aan -den fteendruk to wijten is . Over het geheel zijn zij echter uo1doende. De druk van bet werk is wel uitgevoerd .
Wij wenfchen den Schrijver lust en krachten, om dit
gefchrifl to vervolgen , en alzoo tot roem des Vaderlands
werkzaam to 4n. Daartoe itrekke ook zijne benoeming
tot Hoogleeraar aan de Utrechtfehe Hoogefchool, welke
wij met zulk ecnen opvolger van haren beroemden en uitnemenden s i. E U L A N i, (die ook bij zijn eervol otium
niet rust) van harte gelukwenfchen !

Bsfdrage tot de Gefchiedenis der thans in ons haderland
heerfchende Ziekte, door G . j . M U L n E R en j . M.
A . R O .E L A N T s, Medieinae Doctoren to Rotterdam . Rotterdam , bij Menfing en van Westreenen .
t8z6 . In gr. 8vo. 24 Bl- f :-40-
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implex veri fsgillum was de fpreuk van onzen grootften Geneeskundige ; dat de beoefening van dezelve , ook
Au, onzen Nederlandfchen Geneesheeren niet vreemd is ,
E 2

68

0 . J . MLSLDER EN J . M . A . 1t0ELANTS

toonen de beide geleerde Schrijvers dezer belangrijke brochure, welke wij met even veel genoegen doorlazen,
als wij ons than nederzetten , our eene opgave van dezelve to doen .
In eon kort voorberigt worden vooreerst de redenen
opgegeven , welke de Heeren M U L D E R en R o E L A N T s
noopten , hunne ftandplaats to verlaten, en zich naar bet
door ziekte zoo zeer geteisterde Horn to begeven.
Hierop volgt eene korte befchouwing der ligging van
die ftad , welke den lezer als van zelve tot de overtuiging brengt , dat deze ligging niet dan aan den ooif'prong
van ziekten , vooral van koortfen, bevorderlijk zijn kan ,
en dat deze fchadelijke invloed des to heviger zal werken, naarmate de warmtegraad van den dampkring hooger is . De wijze, hoe deze verhoogde warmte op bet
organismus werkt, wordt hierbij zeer juist door de
Schrijvers uiteengezet, waaruit dan ook zeer geleidelijk
de opgave der verfchijnfelen volgt . die de ziekte gekenmerkt hebben . Zeer duidelijk worden daarna de verfchillende gedaanten , onder welke de koortfen zich vertoonden, opgegeven ; dezelve beftonden meestal uit intermitterende, fours ook uit remitterende koortfen . Bij
de intermitterende ging de aanval van elk paraxysme
met hevige brakingen vergezeld ; cen verfchijnfel , hetwelk Recenfent ook , gedurende de laatfte epidemie , to
Amflerdan: waarnam. Eigenaardig was ook de fpoedige
en dadelijke afneming der kraQhten , welke in bet algemeen deze epidemie gekenfchetst heeft, ten minfte ook in
laatstgenoemde ftad waargenomen werd . Uit deze verflapping en werkeloosheid der geftellen zijn dan ook
voorzeker de waterzuchtige zwellingen of to leiden,
welke velen , die gedurende eenige weken met deze koort
fen bezocht waren geweest, bekwamen, en tot wier
genezing eene dittretifche handelwijze gevorderd werd .
Onder de gegoede ingezetenen kregen deze koortfen ook
Toms een typheus karakter, en vereischten alsdan eene
meer active behandeling . Daar, echter, waar de ziekte
dezen kwaadaardigen aard niet aangenomen had, was de
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allereenvoudigfle handelwijze tot de genezing voldoende
dezelve beftond meest nit bittere, oplosfende mixturen
van vinum amarum , extractum taraxaci , extr . graminis, extr . gentianae , enz. Belangrijk is hierbij de opmerking , dat de verregaande zwakte der lijders geene
ontlastmiddelon gedoogde , en dat ook de fordes, welke
men bij hen waarnam , meer een gevolg van zwakte der
ingewanden, dan wel van ophooping van ftoffen waren ;
een verfchijnfel, hetwelk ook in 4mjlerdam plaats greep .
Was de koorts eens geweken, dan werd een afkookfel
van den kina -bast tot beiluit der kuur aangewend .
Met deze zoo eenvoudige behandeling waren deze Geneesheeren zoo gelukkig , van de drie- tot vijthonderd
zieken , welke zij gedurende de eerfte 18 dagen to behandelen hadden , er geenen to verliezen , en alien , na
verloop van eene maand, op 27 armen en 12 rijkere ingezetenen na, genezen to hebben ; waarna dan ook hunne taak afgedaan was, en de ftad , naar welke zij zich
met zoo veel menschlievenden ijver,, en met opoffering
van eigene belapgen, begeven hadden, weder door hen
verlaten werd .
Uit een en ander blijkt nu genoegzaam , dat hunne
komst to Hoorn geheel aan de verwachting, welke men
van dezelve a priori mogt hebben , beantwoord heeft ,
en dat zij van hunne tegenwoordigheid aldaar al then
roew mogen verwachten , welke hunne belangelooze huipvaardigheid in zoo ruime mate verdient .
Wat nu het werkje zelve aangaat ; dat ook dit nietdan
alien lof waardig is , zal niemand betwisten : eenvoudib
heid paart zich in hetzelve met duidelijkheid , waarheidsliefde met nederigheid ; in een woord, het is een
der belangrijkfte, welke tot nu toe over de algemeen geheerscht hebbende ziekte bekend gemaakt zijn . Alleenlijk hadden wij gaarne de opgave van eenige gevallen ,
of historlae morbi , achter hetzelve gezien : de menigte
van zieken , echter , van dezelfde foort , welke de Heeren M u L D E R en R o E L A N T s to behandelen gehad
hebben , zal hen welligt hebben belet , dezelve op to
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nlaken ; ook hebben zij in alien gevalle to veel verrigt,
dan dat men hun dit verzuim kwalijk zoude kunnen nemen .

Oordeelkundige Gefchiedenis der Spaanfche Inquifetie ,
door Don J . A . L LORE N T E , Oud - Secretaris der
Inquijitie, enz . Uit het Spaanfche handfchrift in
het Fransch vertaald . Jude Deel . Amflerdann en
Franeker, bII J . C . Sepp en Zootl en G . Ijpma . In
gr . 8vo. 404 Bl- f 4 - 80et derde Deel van dit week is vooral niet minder beH-langrijk
dan de beide vorigen . Het beheist de verdere
Gefchiedenis der Inquifitie onder F I L I P S II , en van
daar tot op onze tijden en de affchaffing dier onzalige
Regtbank . Maar het is ook even zoo onderhevig aan vermoeijende langwijligheid in fommige partijen , waarvan wij
bier flechts het bijna onleesbare Regtsgeding van den Aartsbisfchop van Toledo , C A R R A N Z A, zullen vermelden,
hetwelk niet minder dan 97 bladzijden beflaat . En nogtans moet men de voorflelling daarvan bier ter plaatfe nog
kort , zeer kort noemen , wanneer men die vergelijkt met
de oorfpronkelijke flukken ten procesfe , die niet minder
dan 26,000 (zegge zesentwintigduizend), bladzijden in
folio uitmaken . Zoo veel ziet men daaruit, dat F I L I P S U
nog regtzinniger Roonzsch wilde zijn (Ian . de Paus, die
C A R R A N Z A , als een' van de pilaren der Kerk , welke
onder anderen in Engelalid C R A N nI E R bad doen verbranden en de Kerkvergadering to Trente bijgewoond had,
zeer genegen was . Maar de onvoorzigt1ge man werd befchuldigd van de flellingen , dat daden, zonder den geest
der liefde verrigt, zonden waren ; dat men door het geloof geregtvaardigd werd ; en dat de daden der Heiligen
flcchts ten voorbeelde konden flrekken . Hij wend deswege
veroordeeld , doch bragt er het leven nog af, daar do
Paus hem naar Rome opeischte .
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Voor den algemeenen , vooral Nederlandfchen Lezer is
het Regtsgeding van Don C A It L O s , den &&nigen Zoon
van F I L I P S, belangrijk . Deze Prins komt bij L L oRE N T E in geen gunfliig licht voor ; hij nocmt hem
zelfs een monfler , en hetigt hem van ontworpenen Vadermoord . Wij vcrwijzen hieromtrent den Lezer tot de
Voorrede van den Heer W I S E L I u s voor zijnen Don
C A R L O S.
De befchuldigingen komen alle van Geestei~ken, aan welke de Prins zulks in de biecht zou hebben bekend gemaakt ; van eenen (ongenoemden) Kamerdienaar des Prinfen , en van Don J A N V A N 0 0 S T E NR ij K, onechten Broeder van c A R L o s .
Wanneer men
nu bedenkt, dat bet bekend was , dat C A R L 0 S gewenscht had, als Opperlandvoogd naar Nederland to
gaan ; dat B E R G E N en Al 0 N T I G N v, Nederlkndfche
Edellieden en Afgevaardigden van onze Staten destijds to
Madrid,dat OIRANJE,EGMOND en HOORNE hem
tot die reis aanmoedigden ; dat hij tegen A L V A, toen deze als Landvoogd herwaarts benoemd was, zijn rapier
trok, - zoo kan men gereedelijk nagaan , dat e A R L o s
bij de Spaaanfche Geestelijkheid in haat, en in de flerkfle
verdenking van ketterij was . Tegen ketters nu waren,
volgens bet regtzinnige beginfel der H . Kerk , alle valsch.
heden en ongeregtigheden geoorloofd ; het doel heiligde
immers (volgens de leer der fezuiten) bet middel ; en dus
kan men wel denken, dat niet alleen die heilige Vaders
den Koning met logens om den tuin geleid , maar ook den
gezegden Kamerdienaar daartoe omgekocht zullen hebben,
Er zijn wel meer dergelijke misdaden door dat volkje gepleegd ! -- De derde getuige , Don J A N , kan door de
Geestelijken (op wier gezegden hij afging) misleid zijn ;
want wij houden den overwinnaar van Lepante voor to
ridderlijk, dan dat wij hem van opzettelijke valfche ge .
tuigenis, misfchien op hoop van eenmaal, bb ontftentet
nis van wettig kroost, de kroon to zullen erven , zouden
willen verdenken . Het moge dan waar zijn , dat niet eigenlijk de Inquifitie bet doodvonnis geftreken hebbe over
Don C A R L o s , maar Ilechts de drie Staatsraden , on,
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der voorzitting van den Groot - Inquifiteur E S P t N oZ A (*) ; het is toch ook waar , dat F I L I P s den raad
tot wijziging der doodf''craf, hem (misfchien even zoo opregtelijk als de aanprijzing van menfcheiijklieid bij de overgift van de flagtofers der Inquijitie aan den wereldlijken
Regter !) gegeven , niet opvolgd'e , maar toch ook geene
openbare teregtflelling waagde ; integendeel deed hijzijnen
ongelukkigen Zoon door vergif uit den weg ruimen . Dit
wordt hier, door de getuigenisfen en wenken van geiijktijdige, zelfs Spaanfche Schrijvers, zoo duidelijk en onbetwistbbaar gemaakt , (bl . 115-121) dat wij niet begrijpen kunnen , hoe L L 0 R E N T E, onmiddelljk nadat hij
deze vergiftiging , door den Lijfarts o L I V A R E T , heeft
betoogd, zich this kan uitdrukken : de dood van Don
C A R L 0 s heeft , uitwendig befchouwd, ssich gansch natuurl]!7k toegedragen , en de zieke zelf heeft daarover
ook niet anders gedaeht . Wat beteekent - Reze kunflig gekozen volzin ? Een min oplettende zou, met voorbijzien
van den geheimen zin der woorden , uitwendig befchouwd,
immers nu niet anders denken , of C A R L o s was eenen
natuurlijken dood gellorven ? Maar waarom niet, vrij uit
de borst, gezegd C A R L a s is , om opfpraak to mfden,
op zt ns haders last, door deszelfs L~farts , vergiftigd ? (-f) Wat kan den goeden L L 0 R E N T E, na verloop
van Eeuwen, en in weerwil zijner gematigde en mensehlievende denkwijze , tot zoo veel toegevendh-eids omtrent
F I L I P S II nopen ? Of zou het nog de oude luister van
Spanje geweest zijn, welken men zich ook nog onder de
Regering van then Koning (fchoon verkeerdelijk) als voortdurende verbeeldt ? - De liefde , echter , van Don C A RL o S tot zijne Stiefmoeder , en de moord van deze door
(*) Zie over dezen E s 1' 1 N o z A en zijnen ambtgenoot, den
Prins VAN EV0LI, H00FT, Ned. Hist. IVB . bL 145(1656) .
(t) Oolt H o o F T verhaalt reeds den dood van Don C A Rs op deze wijze ; Ned. Hist . V B . bl . 177 (1656) . Zijn
verhaal komt met dat van Lt.oRE-NTE in verfcheidene flukken wel overeen.
L0
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haren Echtgenone, f b$$nen oabeweze=y ja verdichte zaken
to zijn . Zelfs den fuiycl moet men niet zwarter maken dan
bij' is . Ooh onze Prins W ILL E M I is daaromtrent misleid
geworden .
Het derde uitvoerige Regtsgeding in dit Deel is dat van
den Geheimfcbrijver van F I L I? S II , ANTONIO P E RE Z.
Het begint zeer abrupt met den dood van E s c o vB D o, Secretaris van Don JAN VAN o o s TE N R U K . Deze E S C o V an O werd vernloord, omdat P E R E z een geheim plan , tusfchen denzelven en Don i A N beraamd , om zich onafhankelijk
to waken , meende ontdekt to hebben , en zulks nan F I L I P S
to kennen gaf. Men wil zelfs , dat, op raad van dien Staatsdienaar, Don j A N zelf werd vergiftigd. Nu geraakte P E R a z
echter in ongenade ; want de achterdochtige dwingeland offerde gaarne zijn werktuig aan de Weduwe en Kinderen van
E S C o V E D o op , die des moordenaars ftraf eischten ; men wil
zelfs , dat bier minne nijd onder liep , daar P E R E Z met F IL I P S in de gunften der Prinfes VAN E V OLI zou hebben gedeeki (*) . Dit alles vermeldt L L O RE N TE nibt . Verflerkc
zulks niet de boven gemaakte gisfing , dat deze Schrijver F II. I P S II in fommige opzigten heeft willen fparen ? - Twaalf
jaren na E s c o v E D o's dood vlugtte P E R E Z naar Arragon, ftelde zieh daar onder befcherming van den Grootregter
of Justiza des Rijks, doch werd naar de gevangenis der Inguifstie overgebragt , door bet Yolk daaruit verlost , en, toen
men alles gereed had, om hem uit de gewone gevangenis nogmeals naar de Inquifitie-kerkers over to brengen, andermaal
door bet Volk bevrijd, en nam de vlugt naar Frankr jk, waar
hij de klaauwen van bet Heilig Of'eie ontweek, en in I6Ii
overleed . Hij werd in beeldtenis verbrand, en zijne onfchuldige Vrouw en Kinderen tot aan zijnen dood toe , twintig jaren
lung , in hechtenis gehouden I -'Doch de Arragonezen vooral
moesten er vbor boeten, dat der Heilige Inquifitie een menfchenoffer ontfnapt was . Het bloed hunner Edelften flroomde,
en hunne heiligfte voorregten werden verkracbt. Irragen
verloor van toen of bet laatfte overblijffel der vrijheid .
Onder de overige Regtsgedingeri der Inquif:tie hebben ons
bijzonder getroffen de zachte behandeling aan biechcvaders,
die jongedochters, welke zich aan hen toevertrouwd hadden ,
verleidden, vooral aan een' verfoeijelijken wellusteling, een'
Kapucijn, die dertien van do aeyentien Nonnen in din kloos(*) Zie
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ter, onder voorgeven, dat j E z U s c A R I s r u s hem in den
evwel verfchenen was en hem zulks gelast had, misbruiktel
Zoo Jets zag men door de vingers ; bet was geene ketterij ,
zoodra de fnoodaard flechts zijne misdaad bekende . Het is
gondetling, dar de voor hellig verklaarde I G N A T I U S, de
Aidlite7 der Tezuiten, ook al door de Inquiftie vervolgd is .
Iadde z}j dezen aartsdweeper flechts levenslang vastgehoudenl Maur neen, h# werd onfchuldig verklaard, en lieden
verbsand van oneindig meer waarde dan hi . In I6Io, een jaar
nadat de Mooren nit Spanje verdreven waren, (een millioen
van 's lands nijverfle burgers) verbrandde men elf zoogenaamde
toovenaars, wier verklaringen de buitenfporigfte ongerijmd}leden, die in een menfchelijk brein kutmen opcomen, nopens
de gemeenfchap met den Satan behelsden . Ter eere der
i nensehheid , durfde een Spaansch Geestelijke, P E D R o D E
VALENCIA, in een gefchrift , aan den Inquifrteur - Generoal
opgedrtgen, tows reeds de waarheh der Duivelskunften in
twijfel trekked, en al bet door de acme flagtoffers zelve be .
kende voor de werking van een verhit brein of andere natuurlijke oorzaken verklaren . Zijne poging had een' gelukkigen
uitflag ; men zaggeene auto-da-ft's van toovenaars meer. In I6as werd eerie Non befchuldigd, dat zij zich ( N B. t o
gelij k) aan de ketterij van A R I U S, N E ST o R I U S, E L V I D I U S,
MOHAMMED (!), LUTHER en KALVIJN had fchuldig gemaakt ! In 1636 werden eenige menfchen (van Jodendom be .
fchuldigd) aldus gefiraft, dat men met eenen nagel (fpijker)
de eene hand dier lieden op den arm van een houten kruis
vasthechtte, terwijl zij in then pijnlijken toefland hun vonnis
moesten aanhooren ! In 1661 zag men onder de befchuldigden, naast elkander, een' toovenaar, een' Godslasteraar , een'
zakkeroller , en ache Portugefche Aden ! Onder It A R E L I I
waren de misbruiken der Inquiftie tot die hoogte gedreven,
fiat eene groote Junta zich gedrongen voelde to verklaren : dat
wr veer de gewone Regters niets to doen overliet, ja zelfs deze
Regterljjke magten alle gezag ontnam. Men zou zich echter
zeer bedriegen, indien men dacht, dat deze klagten zelve
reeds een begin van verbetering waren geweest, en dat atthans de komst van bet Huis van B o u R B o rrtVp den Spaanfchen troon de kracht der Inquifitie eenigermate verzacht had,
Neen ! Tegen bet eerfte getuigt eene godslasterlijke redevoering,
In x697 door den Inquifrteur-Ceneraal gehouden, en bet verbod van eenen anderon Inquifteur-Gencraal, in 1693,van een
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werk , omdat bet de Jlelling ontkende , dat de Paus de Kaningen mogt onttroonen! En wat bet t veede betreft : onder
den eerften der Bourbanfche Koningen , r• t L I P S V, werden iii
46 jaren niet minder dan vi ftienhvnderd veer-en-zestig meilfchen levered verbrand, en elfduizend zevenhonderd-dertig op
eene andere wijze geftraft ! Onder F I L I P S' Zoon , F EI . V iN A N D
VI, verminderde de geftrengheid aanmerkelijk ; er
werden in de 13 jaren flechts tien menfchen verbrand ; nog.
cans vervolgde men de Pr~metfelaars hevig. Eerst onder
K A R E L III begon de Inquijitie voor de kracht der Eampe..
fche befchaving to wijken , en in de 30 jaren dezer Regering
werden flechts vier perfonen , gelijk onder zijn' Zoon , K A RE .
IV, (toen echter de beginfelen der Franfche Omwenteling weder tot fcherpere maatregelen aanleiding gaven) nlemand ver
brand. Dit grnweJtooneel was , na de wettige affchal. Fng der
Inquifrtie, in het jaar 1826, aan de itad Valencia, aan da
Regering van F E R D I N A N D VII , door het Ileilige Perboni
in z/ne vrymagt herJleld, voorbehouden I -- De Hemel geve, dat Engelands vrije Zonen, als waardige ftrijders voor de
menschheid, den gedrogtelijken toeftand , waaronder Spanje
thans zucht, veranderen, en de her/telling der Inquijittie onmo..
gelijk zullen doer worden
i4lgemeen Woordenboek van Kuriften en I'etenfchappen, veer
den befchaafden (land en ten behoeve des gezelligen levees, on .
der medewerking van een aantal Nederlandfche Geleerden brf
eenverzarneld
M door GT . N I E U W E N Ii U I s . Vide Deel. R-S. re
Zutphen, b j H . C . A. Thieme. 1826. In gr . 8yo . ?I5 $l,
By Inteek . f 6-65 .

[let voor oils liggende werk heeft Diet de eigenfchap van
fommige fchriften van langen adem, die bij den voortgang
der deelen al minder en minder worden . Integendeel, wij hebben in dit deel weder veel voortreffelijks gevonden, en zijh
op zeer weinig misflagen geftooten . Hoezeer oorfpronkelijk
een voortbrengfel van Duitfchen bodem , is echter ook in dic
deel weder hulde gedaan aan de verdienfterl van verfcheidene
Nederlanders, en zijn ook andere Artikelen aan Nederlandfche
voorwerpen toegewijd ; zoo als daar aijn R A D B o U D, R ADEMAKER, RAPHELINGIUS, RAU, Vader en Zoon, Reder fkers, R E Y D, Remonflranten , R E U V E N s, de Vader, (uir .
VOerig) REMBRAND VAN 'RHIJN, DE RHOER,

Vaderea
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Zoon, (de laatfle uitvoerig, naar V A N H E u s D E) Rifmburg, Rjnsburgers, de R jp, Rifswijk, (waarbij wij aanmerken, dat de zuil, door W I L L E M V, niet in een gebouw,
Nieuwburg geheeten, is opgerigt, welk gebouw naderhand zou

gefloopt zijn ; maar omdat dit gebouw gefloopt was, en om nogtans de herinnering aan dien Vrede in wezen to houden ;) voorts
RIPPE•R DA, (alleea de verdediger van Haarlem, niet de
woelzieke dubbele Renegaat, berucht door zijn verblijf in
Spanje omilreeks 1726 ; deze, hoe flecht ook, moest toch
vetme1d ,4n.geworden);alsdan R o ELL, R 0 GOB, R O Y A A R D S,
VAN ROUEN, ROSSIJN, ROTGANS,
£ R D I,

R U B E N S, R U H N K E N I U S

inn anderen , wet wat kort),

Rotterdam,

RU-

(naar evenredigheid

R U I S C H, M . A. D E R U I T E R,

g. DE RUITER, RUTGERS, (RUTGERSIUS), SANDIT O R T,

de Vader,

$CH•E IDIUS,

S A U V A G E (van Doornik), S C A L I G E R,
Schelde, SCHELE, Schiedam, SCHIMMELSchoonhoven, SCHRADER, SCHR6DER,

.wsSI. NOK,
a
t C H V L T E N3_ (Vader, Zoon en Kleinzoon) , ANN A M A R L A
sCHURMAN, SCRIVERIUS, SEVECOTIUS, SE;R-

V AA
A s (Geneesheeto Deljsliaven en bekwaam Letterknndige),
*EW'EL, SIM ONS (MEN N 0), JOAN SIX, S IX VA N CHANDELIER, SLOTHOUWER, DIRK en LUDOLF SMITE,
Sneek, SNELL1US (W.), SPAENDONCK, SPAEN LA
LE C q, L . P. V A N D E S P I E G E L

beid),,

SPINOSA,JAN

]IETER STRAAT,

(met verdiende uitvoerig-

STEEN, SIMON

SSEriname,

STYL, J.STOLl,

SWAMM.ERDAM, SWA-

SWIETEN, en VAN SWINDEN . Menziet aan
deze breede lijst, dat ons Vaderland regt gedaan , en dat de
medewerking van verfcheidene Vaderlandfche Geleerden , op den
titel vermeld, meer dan een uithangbord is . Onder de andere
Artikelen hebben ons bijzonder bevallen die over R E I S K E ,
R H I G A s,de waardige voorbereider van Griekenlands vrifheidsoor-

YING, VAN

log ; Ridderfchap , Rome, Romeinfche Gefchiedenis, Romeinfcke
Letterkunde , Rundyee, Rusland, Rus/ifche Letterkunde en Taal
(geen dagelijksch onderwerp), Schifndood(waar bet gevaar van

bet levend begraven , dien fchrikkelijkften dood van alien, en die
misfchien menigvuldiger is dan men denkt, vooral ten gevolge van zenuwziekten, klaar wordt aangetoond), Schflderkunst, S E M M L E R (de beroemde Duitfche Godgeleerde),
Spa, Spaanfche Taal-, Dicht- en Letterkunde, Mevrouw V A n
S T A E L, Stoomboot , Strafregt , S T R U E N S E E, en zij n ons ook
het best bewerkt voorgekomen . De Artikels Ryn, suA-
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X E$ P E ARE en S 0 P 11 0 K L E S hadden we] eenigzins uitvoeriger kunnen zijn ; bij eerstgemelden wordt naauwelijks meer
dan een woord gezegd van de fchoone partijen, die zich tusfchen Mentz en Bonn aan bet oog des verrukten Reizigers
vertoonen. R A M L E R is , als Dichter, naar ons gevoel , to laag
gefteld . Onder de drukfouten , die aanwijzing verdienen , behooten B E N J A M I N van Tribera, in plaats van Tudela, (bl.
2 .) en eenige andere, doch minder dan in vorige deelen, en
die wij daarom ook niet opteekenen , ten einde niet den fchijn
van vitlust to hebben . Het werk handhaaft zich op den duur,
en mag cene belangrijke bijdrage tot de boekerij van een' man
van finaak genoemd warden .

De Tooneelfpeelkunst , inzonderheid met betrekking tot het Treur .
fpel, alsmede het rout en de zedel jke flrekking des regelmatigen en befchaafden Schouwtooneels , voorgefleld in twee Poorlezingen , bij het Genootfchap voor uiterl~ke Welfprekend7seid,
in de jaren 0-,)i en 021, door Mr. s . J . Z . W I S E L I U S .
Te A,nflerdam, b j P . Meijer Warnars . 1826. In gr. 8vo.
LPI en 72 Bl. f I - 25 .
JPelmce,lende Toefpraak aan jeugdige Dichters, door Mr . s . i. z .
WISELIUS .

Barbarus ipfe placer .
Aurea nunc vere funt fecula .
OVIDIVS .

Te Amflerdam, bij P . Meijer Warnars .
22 Bl. f : - So .

1826.

In gr . 8ve.

B eide deze ftukjes, bet eerfle echter alleen voor zoo ver
hpt pas uit de pen gevloeid is , wij bedoelen bet voorbereidend Vertoog en de veelvuldige aanmerkingen, zijn gefchreven op eenen toon van verbittering, welke flechts nadeel kan
doen aan de waarheden , die er dikwijls in worden voorgedragen .
De man , die fommige wangevoelens en magtfpreuken van B I LID E R D IJ K en D A C O S T A zoo krachtig heeft beftreden, had
zich vooral voor den fchrij'ftrant en de zegswijzen , welke men
bij hen zoo to regt euvel heeft opgenomen , moeten wachten ;
en, indien hij zelf eenige gegronde aantijgingen to doen had
aan den geest der Eeuw, welken wij volftrekt niet in alle
opzigten willen verdedigen , waarom dezelve dan niet voorge-
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met the kalme bedaardheid, welke meestal bet geldig..
fi@ voorteeken is van eene goede zaak . Overal, waar de lezer hartstogtelijkheid opmerkt, words hij noodzakelijkerwjs
,seoriegenomen tegen den Schr{jver ; en zoeks, to regt of to
sutteJ, zelfs daar, waar hij anders ongedeeld zijnen bijval
fekenken zonde, of ook eenig tbij .oogmerk, in plaats vat!
-raerheid en overuigrng, de gronden en redeneringen heeft in
de pen gegeven. - Zoo gnat bet gewis iederen onpartijdigen
b de lazing van bet voorbereidend Vertoog en de aanmerkingen, onder wier geleide de Heer W I S E L I u s zijne beide
$erkandelingen} reeds vbbr }area gehonden, thans in bet
licht zendt ; en hetzelfde gevoel blijft hem bij, ook bij de
lezing der welmeenende Toefpraak . Onwillekeurig dringt zich
can hem bet denkbeeld op, dat eene vooronderfteide of wezetrlike miskenning zijner dichterlijke verdienften door bet
tegenwoordig gefjacht de voorname oorzaak is van zijn uitvaren tegen den wanfmaak der Eeuw, en tegen de Lerterkundige Gefcbledenisfen en Tijdfchriften, welke zoo onbarmig dam hem worden beoordeeld en doorgeheald .
Er is ten groot verfchil tpsfehpn de b -efta'nddeelen van No .
t . De beide Voorlezingen, welke van de jaren ,i8ar en sa
dagteekenen, zijn in eenen deftigen en hartstogteloozen ftijl,
en bevauen, de eerfte over de vorming en de vereischteu van
den waren Treurfpelkunftenaar, de tweede over her nut en
de zedelijke ftrekking des regelmatigen Tooneels, zeer veel,
dat men lezen en betartigen moet , en dat met oordeel en
fmaak nit verfchillende Schrijvers is bijeengezameld en bier
tot een oratorisch geheel is verwerkt, Het eerfte onderwerp
komt ens echter voor, vollediger en doeltreffender behandeld
to zijn, dan bet laatfte ; de weldadige invloed van een goed
ingerigt Sehouwtooneel lion in breeder omerekken en met le .
vendiger kleuren gefchilderd zijn . Doch wij ftappen van de.
se Voorlezingen, welke nit den aard des dikwerf behandelden onderwerps, volgens de eigene bekentenis van den Heer
wI S E L I US, weinig nieuws behelzen kunnen , af, om ons
met bet voorbereidend Vertoog bezig to houden , dat in eenen
minder oratorifchen , maar des to hartstogtelijiter, ja zelfs
verbittering edemenden trant gefchreven is . - Flier dient bet
met de zwartite kleuren gefehilderde verval van bet Nederlandfche tooneel , en vooral van bet Amfterdamfche, tot eenen
aanloop , om eens hartig tegen den pest der Eeuw to veld
re trekken, tot bewijzen van welks diepe verbastering de m-u-
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tajk von den Vandaaf a 0 s s 1 N I , dlen beaoldeling der Jeauiten ; de vailnisbah van heir Adyertentieblad ; de Letterkunaig+e
Gefchiedenisfen, bier nit onveriand en domheid, girds an .bas
lie yen broods wilk, met blafkbere part fdigheid gefchreven ; de
goedkeuring van T'ieurfpelen als de s Y L L A en M A R I A S T UAItT, en nog veel meer wordt bijgebragt, dat, volgens d4
eigene woorden van den Heer wi s EL ,t u s , (bl . XI) aan sh
meesten zal voorhemes, als , gelijk men bet noemt , met do ha-fen er b# ge/eept.
Mbar, hoezeer wij onze afkeuring over den bijtenden team,
waarop dit alles to zoo veel meer gefchroven is , moeten to
Itennen geven, betulgen wij echter, aan den anderen leant,
dat er in dit voorbereidend Vertoog veel gevonden wtlrdt, dat
anaar al to waar is en maar al to zeer behartiging verdient: De
verkeerde rigting, welke de, op zichzelve lofwaardige, zue1
tot befchaving der geringere tanden genomen heeft ;dewaaawijsheld en ontevredenheid, welke daarvan de natunrlijke gevolgen zijn, worden bier klemtnend en duidelijk aangetonnd ;en
ltecelfent kan Met anders dan aan let bier gezegde zija zegel
heehten . Reeds vbbr eenige jaren heeft hij zeif dit kwnad
,net woord en fcbrift trachten tegen to gaan ; dock zijne flea
was ook als die eenes roependen in de woestijne. o, Moat
toeh zekere Maatfchappij in ons Vaderland, welke zich at.•
getw4feld groore verdienf}en verworven heeft, msar, door
overdrljvigg van een loffelijk grondbeginfel, op den wag 4s,
em het goede, dat zij gefticht heeft, door het kwade, dat
zij ftichten zal, to overtreli'en, de gouden fpreuk van den
Franfehen Wijsgeer T R U B LET in al hate vergaderzalen deft
ophangen : Men meet den gemeenen man niet to veil vwr"
ten, dewifl men hem niet geheel verliehAen kan .
De Heer W I S E L I U S, die bet verfchrikkelijk op alle Mo.
gelijke Tijdfchrifften geladen beefs, ziet dus, dat wij evenmin , als hij , den geest der Eeuw met ge(lotene opgen Bakepen en bewierooken, en ook, waar bet pas gee8, rondborftig een afwijkend gevoelen durven verdedigen ; doch wij doen
dit met betamelijkheid, met matiging, en niet, gelijk, helaasll
ihans ginds en elders gefchiedt, op den hoogen noon van
een' dweeper of waanprofeet . Vooral zorgen wij, dat geenerlei drift , die zelfs de beste zaak bederft, ons tot onregt
vaardigee uitvallen vervoere ; en manners , die, gelijk a Esas E It s en v A N K A M P E N, zoo to regt de achting bezitten
van het publiek, behandelen wij niet als rijinelaars of botterikken en broodfciirijvers .

So
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Doch , daar ons thans de naam van a E L M E R s nit de pen
vloeit, hebben wij juist eenen gepasten overgang gevonden
tot bet tweede ituk , de welmeenende Toefpraak aan jeugdige
Dichters, die men, naar ons gevoel, kan befchouwen als
eene doorgaande Satyre op den waarlijk verdienftelijken Zanger der Hollandfche Natie . Ook wij zijn geenszins blind voor
zijne gebreken : dikwijls vonden wij bij hem gezwollenheid
in plaats van verhevenheid , en de edele eenvoudigheid opgeofferd aan de zucht, om door kwalijk aangebragte geleerdheid to fchitteren ; wij misten bij hem geleidelijke orde , en de
kunst, om de overgangen ongezocht to doen plaats grijpen ;
loch met dat alles was hij Dichter, in den echten zin des
woords , en oneindig meer Dichter, dan velen, die hem than!
in hunne frompelende Alexandrijnen, opgevuld met inverfies,
tegen ons taaleigen flrijdende, trachten befpottelijk to maken .
Had de Heer W I S E L I U s met zachtmoedigheid de gebreken
aangewezen van een' Dichter, then thans vele jongelingen,
om den roem, welken hij als nationaal Zanger verworven heeft,
tot model zouden nemen, dan hadden wij hem opregten dank
fcbuldig geweest ; maar zij, die hemzelven voor een' Chaos,
en zijn dichtwerk, dat toch •waarlijk zoo veel heerlijks bevat, voor een kakelbont Arlekijnspak uitmaken, doen, zonder 's mans nagedachtenis eenige fchade toe to brengen, den
onpartijdigen flechts glimlagchen, die zeer wel weet , waar hun
de fchoen wringt, namelijk aan den pijnlijlten likdoren, dat
zi niet zoo gebrekkig dichten kunnen als de geitorvene Zanger. - Overigens mogen onze jeugdige Dichters de voortreffelijke lesfen, welke bun bier vooral met betrekking tot bet
naauwkeurig inachtnemen der taalregels gegeven worden enz .,
zich wel ten nutte maken. Voor eene magtfpreuk, echter, die
op bl . I9 voorkomt
„Van fchoonheen zelfs moet nooit een Dichtftuk overvloeien,"
moeten zij zich niet to bevreesd maken ; gaan zij gerust
hunnen gang, en brengen zij zoo vele zamenpasfende fchoonheden, als mogelijk is , in hunne gedichten ; wij , en ook bet
publiek, zullen hun die vrijpostigheid niet ten kwade duiden .

d1 de Werken over bet OnderwjVs en de Opvoeding van H .
P E S T A L 0 Z Z I,

Z :gt van

naar het Hoogduitsch bewerkt, onder op-

P . J . P R I N S E N , Directeur en Onderw~z& flan
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verblijden ons over het plan, om alle de werken van
s T A L 0 z z r in de Nederlandfche taal uit to geven, en
cvel zoo als zij ellaander in tijdsorde opvolgen, waardoor dan
zijne volksboeken het eerst komen . Van daar beheist dic
book alleen zijn Lienhard en Geertruid.
Bet is overtollig, over P E S T A L o z z t of zijne werken uit
to weiden, of van dit deel derzelven to fpreken . Ret getal
tngeteekende exemplaren van de Ho ogduitfche uitgave kan
op 4000 gefchat worden. Voor Sooo roebels teekende Ruslands Keizer A L$ x A N DH R, de Pruisfafche Koning voor 400
thaler, de Koning van Beijeren voor f 700, en onze geliefde
Koning (die voor 25 exemplaren dezer uitgave infchreef) teekende voor 22 exemplaren in de Hoogduitfehe taal in . Weinig beteekent daarbij de aanvankelijke infchrijving onzer landgenooten ; doch de vermelding van de eere, die het oorfpronkelijk werk genoot, gefchiedde door den Recenfent opzetteljjk, ter bevordering van nog meerdere Nederlandfche deelneming, tot welker openbaring de uitgever de gelegenheid nog
openliet. Zoo vele inteekenaren zijn echter , nadat er zoo
veel over de paedagogiek en voor de volkslectuur is publiek
gemaakt, ter hand genonlen, en met Nederlandfche bedaard .
bfi- d beproefd, wel niet to verwachten .
Buitengewoon was ook het gunilig onthaal, dat de Lienhard
ex Geertruid des vermaarden Schrijvers vond, in Zwitferland
en Duitschland.
Hot werk was ook allezins gefchikt oin to
behagen, docr de onderhoudende , eenvoudige, overeenkom.
lug de natuur voorgedragene tafereelen, waarin vooroordeel
en zonde, met derzelver rampzaligen nafleep, en tegenover
dezelve verlichting en godsvrucht, met derzelver heilrijken
invloed, ook in de bitterfte levensgevallen, treffend voor den
dag,rtreden, op eene wijze, die niet door overdrevenheid of
ouggwoonheid, niec door raadfelachtigheid of gekunflelden
vvrm, maar door natuur en waarheid en de bevestiging der
dagelijkfche ervaring , tot het harte des yolks overtuigend
fprdekt . Bijzonder treffend is de voordragt der onderfcheidene , yeelvuldige karakters , niet zoo als ze in de idealen- en
r9mantifche wereld figureren, maar zoo als ze in do tataatfchappij beflaan , welke hier voorkomt . Kort en goed , dit
is eeu uitmunttnd volksboek, dat wij vele lezers toewenBOEKBE3CI1 . 1827 . No . 2 .
F
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kben, dft juist gefchikt is om menig' langen winteravond
nuttig to doen doorbrengen, dot ftoffe tot vele heilzame opmerkingen, en een' rijkdom van lesfen der levenswijsheid
vaor verfcheidene ftanden oplevert .
Doch, men vergete niet, dat men zich door P E $ TA L o zz i in ZvItferland of Duitschland geplaatst vindt. - Van dit
werkje beftaat reeds cene vertaling ; alzoo behoeven wij to
minder den lezer van dit work to zeggen .
Wat hij op hetzelve aan to merken vindt, zoude de omflagtigheid, hier en daar de kracht des verhaals, hoe zal hi}
zeggen ? verlammende, betreffen, en vooral de flordigheid
ten opzigte der taal en conftructie , waarop wij , in bet vermaak , dat ons de lazing dezes werks verfcha€te, meermalen
onaangenaam ftuiten moesten . Dit is to erger, daar we op
den titel lezen : „bewerkt onder opzigt van P . J . P R I N S E N ."
Reeds in bet voorberigt vonden wij , uitwijden," „inzigtover,"
„ welker kennis onontbeerlijk kunneu geacht warden ." Mogen
wij dat geene flordigheid noemen , bet fchoone werk ontferende?
Uit eene noot des vertalers of bearbeiders geven wij dit ,
bij verkorting : „ In hoe verre mag een zedelijk fchrijver
de ondeugd fchilderen ? Mag mijn mond uitfpreken , hetgeen
H 0 G A R T H en * * gefchilderd hebben ? uitfpreken de daden
dezer menfchen (die daden?), die ik, zonder bedenken, door
bet penfeel en bet graveerijzer afgebeeld zie? Mijn gevoel
deinst terug, als ik ze in woorden breng en uitfpreek, en
ik zie rond , of mij niemand hoort . Maar bet beeld van den
fchilder zie ik leunen aan den arm van den besten en edelften,
en - fehaam mij niet . De tong en mond zijn naauwer met
bet gevoel van ons hart verbonden, den de hand . De kunst,
die met de hand de ondeugd afmaalt, ontheiligt bet hart niet
met dot geweld, waarmede bet de mond doet, als zij, met
evenveel ftoutheid, de ondeugd naftkt voorfeit. Dit is geene
lofrede voor alle aangebedene dichters, ezv ." Hier valt nog
al wet na to denken voor den menfchenkenner. War de dirhters betreft : zij, die, als zoodanig, de befchaving (in den
edelften en ruimften zin des woords) hoofddoel achten, en
bet voetfpoor van onzen F g I T H bewandelen, hebben zich
dit niet aan to trekken ; maar w15 dachten aan den man y op
wien onze V A it H ALL, in zijne Lofrede op F I I T H, bet oog
had, die, terwijl zijne Her nog natrilt van den toon der gods .
vrucht

Doch , wat denken wij ook hier aan fchaatn-
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tetoozon, en uerbitteraa ons bet genoegtin, dat ons de tat •
kondiging dezes boeks verfchaft ?
Wij denken liever aan de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen, en aan den Predikant N. S wA R T. Waarnm ? Door
desert is voor een gelijkfoortig werkj e , dat geheel Nederlaudsch
is, de prijsitoffe dier Maatfchappij beantwoord . Dat wedtje
heat Pieter Sthijn en zljne Dorpgenaaten . Het konte niet ill
vergetelheid, ook hxj de fledelingen niet 1 Hex doet voor
Lienhard en Geertruid Met onder ; en, ontdat ons dit als WT derlsnders zoo goed doer to mogen zeggen, willen wij bet
pier in bet g-eheugen roepen .

Levensfchets van den beroemden Treuffpeler T A L M A . .Alts .
randeels gevolgd naar bet Fransch van M ORE, A v , door A,
L, B A R B A Z .
/Vaar achter een Dichtflmrk van den Overzetter is geplaatst . Te Amflerdam, b~ J, C . van Keste.
ren. i8a6. In gr . 8vo . 84 Bl. f I - 25 .

B etere loffpraak weten wij dit werkje niet to geven, zoo
de Lezer althans aan ons oordeel eenige waarde gelieft to
hechten,, dan een beroep op de ftalen, welke wij bereids nit
betzelve, naar bet oorfpronkelijke, in ons Mengelwerk hebbee medegedeeld . Inderdaad, bet is eene, in hare foort, be .
lengrijke lectuur, inzonderheid voor den beminnaar van bet
hooge Treurfpel ; en niet minder belangrijk is de vergelijklpg
van bet oogpunt, waaruit de Heer w -11 $ L VU s , in zijne Too.
voelfpeelkunst , en waaruit T A L M A hetzelve befebauwt . Wij
prijten de lezing gaarne aan . Van bet bijgevaegde Dicha
fink, dat ons , na eene proza-lectuur, welke ons hart ver .
wand had, aanmerkelijk verkoelde , ontleeat dit werkje gee.
ne bijzondere waarde .

Net hedendaagsch Parjs , of Zeden, Grwoonten , Infltllingen
en Gebeurtenisfen to Parjjs . Naar het Franseh van s A wT 0 D 0 M I N G O, Schrijver van bet hedendaagsrh Rome,,
Parijs, (tad vol geraas, vol rook, vol vuiligheid ;
Gij mengelmoes van deugd en van boosnardigheid ;
Wear men nu de ondeugd laakt , en dan et op durft roemen
Win u ontvlugten Van, mag zich gelukkig noelnen I
F2
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To Leeusvarden, bf H . C . Schetsberg, 1826 .
252 Bl. f a - 40 .

In gr . 8vo.
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A N T O D O M I N G O (of liever degeen, die zich onder dezen naam verbergt) is door zijn hedendaagsch Rome genoegzaam
bekend ; en wie zou naar een hedendaagsch Parijs niet gretig tasten 7 Ridendo mores castigare is deg Schrijvers doel .
Hij is er waarlijk voor berekend . „ Ik wil," zegt hij , „ op-

pervlakkig zijn ." En dit minder doordringen, en ook wel
eens bet min fijne der fcherts, deed ons inderdaad wel eens
twijfelen, of dit werkje wel nit dezelfde pen gevloeid
zij . -- Wij willen bet met onze lezers doorloopen .
De inleiding Iokt reeds uit, en doet ons zien, dat bij perfonen van rang to Rome flechts theorie en naar de mode is,
wat Ie Parijs in praktijk wordt gebragt . Hij komt to Parijs
bij eenen vriend, en ontmoet daar zekeren BAR DES C O,
die een groot vriend is van den Abt G . , die den Abt M .
kent, die weder de fpitsbroeder van den Abt F . is . Om zljns
vriends wil moet hii dozen ontzien , die de befcherming van
Maar met alle zijne voorzigtiglien B A R DE s c o behoeft .
heid geraakt hij in de klem , en eindelijk geeft hij , om zijns
vriends belang , denken wij , zelfs in zoo verre toe, dat hij
erkent, dat het dwaas is, zich tegen misbruiken to verzetten,
en dat men zich zelfs jegens de p nbank met omzigtigen eerbied
gedragen moet. Geheel her werk door heeft hij bet intusfchen
tegen gekwetst verfland en gekwetflen fmaak gerigt, en hij
treft meesterlijk . -- Hij bezoekt (na doze inleiding) allereerst
de gezelfchapszaal eener letterkundige Dame. Wie daar iiiet
al gezien, en wat daar niet al gehoord words I o, Die Dichters, wier hengflebron een w~watersbakje en wier Pegafus Bileam's ezel is! - Bij den boekverkooper L A D V o CA T kocht
hij hierop A L E X . G U I R A U D, en diens dichtfluk , de Dichter, ondergaat eene kluchtige, welgegronde kritiek . -- Eene
volgende afdeeling heeft de Beurs ten opfchrift . Dit woord
had hij in den Kerkelijken Staat meermalen gehoord , en zijns
beurs dan moeten afgeven . Op de Beurs van Parijs gnat
her, zoo als hij die bier afteekent, nog vrij wet erger . Hot
dekken,- de furplufen,-de makelaars, en wat do menschheid door geld- en fcbraap- en fpeelzucht al meer vernederen kan . --- Bet Geregtshof krijgt nu eene geduchte beurt .
„ Goede hemel f' hoeveel Marionetten , Arlequins en Ps-

„ lichinellen naast de mantels der advocaten ; de uitdragers
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en boekverkoopers zijn dooreengemengd, en bij gevoig zljn

• alle vodden bij elkander . Het fchijnt bier eene eeuwigduren• de kermis to zijn . - Ziedaar een beeld in basrelief, dat de
„ Regtvaardigheid zal moeten voorftellen . Wat is dat? zij houdt
„ de fchaal niet in hare regterhand ; zou T H E M I s waarlijk
• links zijn i - Dat niet ; maar zij moot zwaar treffen, en be.

• waart hare regterhand voor bet zwaard," enz . - Over de
Rusfen en Thibetaanfche Geiten . Hun inyloed op de zeden van
Parts en de inwoners dier fad. De vreemdelingen, die zoo ver
weg kwamen, en die zij nimmer zouden wederzien, hadden
voor de Parijfche Dames bet bekoorlijke der nieuwigheid .
De Rusfrfche legers trokken terug, en lieten de levende fporen van bun kampement in de find achter . Welk eenen invloed zullen de Gallo-Rusfrfche kinderen in bet vervoig hebben
op de zeden en den geest der Franfche Natie! - Wij willen
de wreedheid uit nieuwsgierigheid en de nieuwsgierigheid uit
wreedheid maar overftappen ; ook de gefchiedenis eener cache.
miren fhawl, een onuitputtelijk punt van gefprek in eenen
kring van Dames . De invloed der Rusfen op bet ligchamel~rk
(?) karakter van bet Parijfche geflacht is minder dan die,
welke de Thibetaanfche geiten op bet zedeljk karakter derParlVfche vrouwen uitoefenen . - Een nieuw hoofdftuk fpreekt
over de Dagbladen . Dit hoofdftuk is aardig en leerzaam . -De Pest onder de Schrijvers ; her Romantismus words bedoeld,
de val der letterkunde voorfpeld, en C H A T E A U B R I A N T
vooral niet gefpaard . - De pittoreske keis in Griekenland. Het
voortreffelijk werk van den Heer D E C H 0 I S E U IL gefchiedt volle regt . Hier prijzen wij lezing en herlezing vooral aan,en zouden veel affchrijven, ontbrak ons geene genoegzame ruimte .Gezelfchapsavond. Spel en dans . Hier zien wij de belagche .
lijkheid, de dwaasheid en bet bederf in vollen glans . Wat
komt bier niet al voor ! Bij de volgende zinfnede zetteden wij
onder anderen eene notabene : „ Dwaze ouders ! zult gij dan
„ nimmer begrijpen , dat de muzijk en de dans , wanneer zij
» to volmaakt geleerd worden, voor de driften hetzelfde zijn,
„ was de geleiddraad voor den blikfem is ?" -De Jiraten van
Parijs . Op de ftraten ziet men den Inensch in neglige, en
bier was alzoo voor den luimigen Schrijver al heel wat op to
merken . Wij geven alleen bet volgende : „ Het groot tafereel
„ des doods, dat ieder overal beven doet, gaat door de ftra„ ten van Parijs, zonder de minfte gevoeligheid op to wekken . Al werdt gij in de kicine landftreken ook, uw geheele
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seven fang, door jan en alleman befpot ci afgegrsallwd,
zal men u daar echter, na uwen dood, met beleefdheid,
ja met eerbied behandelen . Mete gnat voor u uit den weg ;
mete groet u, en dikwijls zullen, to uwen voordeele, de
eerfte verzen van bet de profundis binnensmonds opgezegd
worden. Te Paris moet gij u met zulke genoegens niet
vieten," enn . Aardig is de befchrijving, hoe bet lijk daar,

owl gefooten, wel gefchird, en zeker van niet in eene fluwxwro
to men, op bet kerkhof komt, en men u eindelijk daar, beneyens alle gederlsten aan u, begraaft . - De Franfche ."dkademie

do-et zich bier welnig voordeelig voor ; want, wanneer de
beste zaken bedorven worden, ontearden zij in de fechtile,
Ten t1jde van t o D E W 1J H XV zeide men van dezelve : Dear
er veertig, die voor vitr verJland hebben . Onze Schrij .
wet zegt , dat dit teen nog cene onwaarheid was . Maar thans !
Zet men op eene overfchoone Her, bij bet fpringen eener
iWaat, t«erne zilveren in plants van eene darm - fnaar, dan moer
lief Tpeelrnig wel wanluidend warden . De verkiezingen A Ja
jkrrthene mug men bij den Schrjjver lezen . Aan eenige Frvnfclte Akedemisten bewijst hij echrer de fchatting van regtvaardighefd ell koogitchting. - Over de 13ouwot de , over de vermerraterjtng der Bevo/king, en over de Yroedvrouwen, Is de
gchrijver kort. Wat de laatflen betreft, zege Wit „ Wan• neer de vroedvrouwen op bet land even kundig waren als
van Purls, zou de bevolking van Frankrjjk, ja de
• die
• gebee3'e natle er bij winnen ." Breeder is hij over de Kwak .
etaivers fa het algemeen, en de Dokters en 4pothekers in het
1iymnder. Het aardige zeggen van L E s A a a in den Gilblas-,
boven dit hoefdiluk els motto geplaatst , trok al aanftonds

ooze bimfdacht : Ben jong Geneesheer zeide eene tot eenen
nuderen, dat de zieken bet fchenen afgefproken to hebben ore
• fterven, ten einde hunne geneeswijze in verachting to
brengen ; bij Iielde voor, eens van praktijk to veranderen :
• Dat zou ik wel doen, was bet antwoord ; maar ik heb een
„ boek gefchreven , waarin ik bet laten en bet warm water
• ten hoogfte sanprijs . Zal ik nu mijn elgen werk tegenfpre• ken? -- Neen, gij hebt gelijk ; gij moet uwen vijanden
• die zegepreal niet gtnnen ; zij zouden zeggen, dat gij u lies
• overtnigen, en aldus uwen roem bezwalken ." Van her
Been bier aangaande de Pariffche Apothekers of Pharmaciens,
zoo als zy aich noemen, voorkomt, deelen wij bet volgende
met „ Er warm A0. s Boo In P41r ISO, thans Zya ct
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en bet goat met de reglementen als met de ronflitutionrk wet-ten ; niets ontbreekt dezelve, dan , helaas 1 de
uitvoering. Er beflaan in Frankrsjk drie groote artfenijltun •
23o ,

•
•
• dige hloogefcholen, De kandidaat moet vier esamens on• dergaan . Last men hem toe, zoo betaalt h j dertienhon• derd 1?rauken, iwardlen men in Frankrijk, om het een of an• der bereep tilt to oefenen , altfjd BETALEN moet De onwe .
• tendfte dwaas kan de geftrengheld der examens ontduiken.
• Men geeft hem de bladzijde van bet boek , hetwelk hij ver• calen moet, vooruit op ; een tuinman leert hem de namen
• van eenige planters en kruiden ; alles, wat hij niet weet,
• wordt hem Ingefluisterd ; zoo wordt hij lid van bet Apothe• kersgild , met bet regt purgandi et tuandi per totam terram .
„ Om bet becaalde geld uic to zuinigen, koopt hij al aanflonds

•

niets dan verlegene geneesmiddelen in . - Men moet bet
a finaluiewezen maar verftaan ; op eene indirecte wijze wordt
• alzoo 's rijks fchatkist gevuld . Van de ago Apothekers to

Paris zullen er

2o

braaf en bekwaam zijn, en 6o weten

„ juist zoo veel ais noudig is . Deze belde klasfen brengen
• weinig aan den flaat op ; maar des to meer de overige 15o .
„ De laaxstgenoemden koopen van de droogisten uit de Lom-

• bardflraat bet uitvaagfel en bet overfchot ., dat in de kisten met
• therlakel, ipecacuanha enz. is blijven zicten . Deze kruiden
• worden nu dubbele vergiften, zoo wel door hunne flechte
„ hoedanigheid, als door de verkeerde recepten, die de Dokter
• voorfchrijft. Wat moet nu de arme zieke daartegen doen?„ Sterven. Zie zoo, nn zijn wij op den weg. De adminis .
„ trade der registratie wacht hen bij den overtogt van den

• Styx op, en is niet, gelijk c u A R o N , met eenen enkelen
„ ftuiver tevreden, maar verflindt bet grootite gedeelte van
• hunne nalatenfchap , hetgeen zij aan de droogisten in 'bet
•

groot en klein to danken hebben . Vandaar die fchrikkelijke
„ vermeerdering van bet getal der Apothekers, wier onwetendheid en fchurkerij order een vaderlijk fchild verborgen
• worden . Bij bet zien van die gcheime vereeniging tusfchen

•

de befchermers en befchermelingen, zou men haast geloo .
ven, dat zij to zamen eene onderlinge Verzekeringsmaat .
„ fchappij, tegen bet leven der burgers gerigt, uitmaakten ."
Door elkander flerven to Paris jaarlijks 24000 menfchen ; bet
nchtfte gedeelte, zegt de Schrijver, (dus 3000) moot, volgens de'berekening van een hunner, aan de Apothekers toegefchreven worden . De matige berekening is, dat i"eder fterfgeval der registratie flechts ioo frnnken

aanbrengt . Dit geef;

88

NET HEDENDAAG9ON PAAIJQ.

dus 300,000 franken . Laat nu seder Dokcer 4lechta I0 perfhnen vermoorden, dan veroorzaken deze nog 6ooo ikafgevallen ; en dan moet de artfenljkunde 900,000 franken jaarltks
aan de registratie opbrengen . W- Wij ruimen het vaigendevoarbeeld nog een plaatsje hier in : De Geneesheer zegt aan den
zieke, dat de lever ontftoken is, en rigt zijne : rec*ptec daaenear in . De lijder fterft , wordt geopend, en de lever wordt
gezond en wel bevonden . Nn juicht de Dokter . Uw vader
is joist geflorven, toen kij genezen was, zegt bij tot de weenende kinderen. De weduwe bedankt hem dtrfzend malen
voor zijne zorg, en verfprei dt door de ftad, dat D6kter *****
in Leverzlekten onvergelljkelijlt is . Ziehier een' algemeenen
regel : „ Len Dokter moet nimmer zijn ongelijk of zijne dwa• iingen erkennen . Daardoor zou hij zichzelven benadeelen ,
• en zich den toorn der facultelt op den hats Wen ; dewiji
• in dezelve, even als in alle itanden,die op geheime kennis
• en onbefdiaamde kwakzalvenj gegrond zijn, de zorg voor
,, de eer harer broederfchap altijd bovendrijft . Het naetige en
• ware behoeft geen' fteun van gikien of broederfchappen."-De fFaatkundige Hervormers. Van deze kin niet veel goeds
gezegd worden ; dirt punt loopt dan ook kort of ; zoo oats
de Yrouwen van her laud to Parfjs ; en : hontrast fm bet karakter der Par/xenaren . Bij de Parijfche en de Mahomedaanfche Yrouwen hebben wij bier eene aardige verdediging der
zeden van zijn land door een' Mammeluk. Alles wordt befloten door eene Rangfc.kikking der Yrouwen, volgens het flel
fel van L I N N A E U s ; de Schrijver verdeelt hair in zes Was.
fen. Dit , en welligt nog eene of andere biizondetheid, bo.
ven gemeld, namen wij bevorens reeds in ons Mengelwerk
op. - Wij waren reeds to breedvoerig ; waarvoor wij echter
geene verfchooning vragen , daar het werk ons uittokte en oak
bi ons nut ftichten kati . Die xlch rock aan een' arrdee fpiegelt , fpiegelt zich jacht . - Her ken wel zijn, dat de Schrijver doorgeans een `te donker glee gebruikte bij zijne befchouwingen ; over het algemeen, echter, komt het ons-voor, dat
bbij fcherp en goed heeft gezien .
De Lotgevallen van den laatflen llbenceraag, door p . A . Dr,
pair van Frankrif 4 en Lid der
C H A T E A U B R I A N D,
Franfche Akadenlie. Uit bet Fransch door c H . M E E R T S .
Amflerdam, b~7 A. J . van Tetroode. 1826. 1n gr. 8vo. IF
en 8o BI. f i - 20.

D it belangrijk en fierlijk gefchilderd cafereeltje van

de fief.
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de eens Ridderlijken Moors jegens eene edele Spaanfche fchoone, dat in bet oorfpxonkelijke de heerlijkfe befchrijvingen en
welfprekendfe uitboezemingen bevat, is voor ons publiek volfirekt . ;ongenietbaar gemaakt door eene vertaling , waarfchijnlijk
vervaatdigd door een' onzer Zuid Nederlandfche broeders , die
zich op deze wijs in de volkstaal wilde oefenen . Men oerdeele uit dit proefje : „ In bet midden van deae_n graoten
„ omtrek rmtwaarde men seen zitplaats. De rijken even als
• de armen knielden. voor den; feere op de marnreren vloeren
• die de graftomben overdekten ." (NB.. De vlner tens tem .
pels deist de graven ; maar de zomben zijn boven den vloer
verheven.) „Aben-Hamet trail lajigzaam in de eenzamt But.
• KEN 1 i 1, en men hoorde geen ander gerucht dan Aft van
• zjne voetdappen. Zijne gedachten waren verdeeld tusfehen
• de herrinneringen, welke dit nude gellicht der moorfche rey ligie hem to binnen bragtzrl en de gevoelens, welke de
• godsdienst der Christenen in zijn hart ztsreDa . "-- Het jammert ons, dat de Vertaler (tie, misfchien, na eene oefening
van nog ten enkel jaaar, onze taal zulver zoude gefchtaa ven
hebben ; wanr hij bewijst zijnen aanleg daartoe omnisken .
baur) zicb zoo vzoegg in bet openbasr gewaagd hebbe : bij
zelf veri&est daarbij , en ons publiek ook ; want antlers had het
zeker eene betere vertolking van dit luchtig , doch frati ge.
fchilderd tafereeltje van een' der beste Franfche Schrijvers outvangen.

Nederland/che %uzen -Almanak . 18 27. Negende Jaar, 's Cravenhage , be J . Immerzeel , Jun . f 3 - 5o.

D
e mededinging in het vak der Almanaksliteratuur words
jaarlijks grooter ; en daar het eene onbetwistbare waarheid is

,
dat, waar; velen erven . ieders aandeel geringer an moet, zou
men kunnnn vreezen, aat ook ciit jaarboekje, meer opzettelijk
aan de Nedeilandfche_ . Zanggodin teegewijd, den nadzeligen
invloed van deze geralvermeerdering moest gevoelen . Tot.
nog toe, ecbter, febijnt deze vrees ongegrond ; de rustelooze
jjyer van den Heer I M M E R Z E E L y en deszelfs , op eigene
dichteriijke verdienite gegronde, betrekkingen met onze on .
dote en jotagere Zaiigers , ilellen hem in itaat , om den aangevangen weditjgd met eere vol to houden, en den eenmaal
verkregen voorrang onbetwijfeld to bewaren . Ook daze jear.
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gang getuigt hiervoor ; merit Rile on2e Dichters van maam leverden grootere of kleinere bijdragen ; s r L D E R n u i een viertal , waaronder echter alleen des Grijzaarts Lentezamg een
pear blaadjes vnlt ; Tot LENS eene navolging eener kleine
Romance van W ALTER S C O T T ; L O o T s eene dergelijke van
bet beroemde Vaarwel Van n v R oN , hetwelk echter vrij duister Is uitgevallen ; N i E R S T R A s Z twee treffende , misfchien
foms wat al to puntige versjes, uitgefproken op de twee eerfle
algemeene Vergaderingen van bet Genootfchap tot zedelijke
verbetering der Gevangenen , voor hetwelk de edele man fleeda
cen der vurigiie ijveraars blijft ; s P A ND a w een' Nieuwwjaars.
groet aan een etend en drinkend Leesgezelfchap, welke zoo
maer los en vlugtig op bet papier fchijnt nedergeworpen,
msar toch In fommige trekken den meester verraadt ; H . ti,
H L u N een Vaartwel en eene Jf derkomst, twee fiukjes,
welke ons een diep ter nedergebogen hart, dat flechts in de
''r'iendfchap verademing vindt , fchilderen ; de nitgever t m M E R .
zEEL zelf een drletal, Noar, Bgcchus, en hetVerfchrfnfel,
waarvan bet eerfle door fijne irortie en keurigheid van uitdrukking uitmunt ; men lette flecbts op de driee flotregels van
bet volgend couplet , in hetwelk alleerr de uitdrukking bij
vkten In ons oog wat to zeer bij de nette en dichterlijke
kieschheid van bet overige affleekt
Schuilend onder rozenbladen
En behaaglijk loofverdek,
Toovert de ijver om to fchaden
't Woord behendig in 't gefprek :
Hooge lofTpraak wordt bij vleten
Eerst gulhartig toegemeten ;
Doch allengskens, zacht van tred,
Komt bet hinkend paard der maren
Grazen in de lauwerblaren ,
Trapplen door bet rozenbed .
Ook Baeehw tad door zijne losheld van too' algemeen bevallen ; terwijl bet Verfchijnfel eenvoudig en goed verteld is .
W r T t vY s leverde eene uitmuntende vaderlandfche RLomance,
HLJIBE .RT WSLLEMSEOON VAN EYKEN, welke alleen
misfchfen iets hotter had kunaen zijn ; B ORMA rv eenen gloeijenden Lierzang, Amerihs, tan welken men ten minfie geene
dichterlijke vlugt ontzeggen zal ; V A N H A L L, wiens portret
dwen jasrgang Verfiert, (waarorn filing r MUt USE Z L uses
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van zijne goede gewoonte af, om ons de Poeten bij her paar
to leveren i' hij moet niet verflappen in bet goede) eenen an .
deren Lierzang, Cornelia, de Maeder der Gracchen, welke ons
yeel to gefchiedkundig is ; C. D E K o N I NT G, L Z . inIsgelijks
eene Ode, Tyris, welke hare verdienflen heeft, offchoon cou .
pletten als her volgende, door her eeuwig geklikklak van als
en gelft , alles behalve lyrisch zijn :
Zoo ftondt gij eeuwen als een rots,
En waart gelijk een zetel Gods,
Met gouden glans omtoogen .
Gij fpraakt gel k een oppervorst,
Die de aarde alt op zijn fehouders torscht,
dls tvaart gij 't Alvermogen,
Verder vinden wij bier twee flukjes van L V L o F S ; bet eer,,
fle een Toast op 's Konings Yerjaarddg, van geene blijvende
waarde , en her tweede cen Geldersch Ayondtafereeltje, dat
ons, door zachtheid en bevalligheid , weder met den Toastinfleller verzoent ; insgelijks twee flukjes van wARNstNctc,
een refit hartelijke wei3rklank op her Volkslied van wILLEMS,
in den vorigen jaargang geplaatst , die ons beret bevalt dan
de klank zelf, waarvan get de Echo is, en een lief versje,
R jkdom getiteld . W I S E L i u a beiingt, naar den Iiijbel, op
eene waardjge wijze, her Yertrouwen op God; en i>. L . DEN
SEER boezemt Gedachten aan den Dood ult, welke door her
flaande riim , nimmer van her flepende afgewlsfeld, en den
Alexandrijnfchen vorm, zich in een aantal met elkander Diet
verbondene distichen fchijnen op to losfen . K i N R E R gaf
een lot flukje , alleen met * * * ten opfchrift, waarin hij ons
den oorfprong der zelfzucht,. of van her egoisme, uit de ik.
heid en Diet ikheid tracht kenbaar to maken ; en Mejufvr.
I6 0 E N s een' Droom, in haran bekenden trant, welke een
geheel andere it dan die van den hier voor bet eerst ons ont .
moetenden L A N G E R E 13 , die flaatkundig gedroomd heeft over
de hooge waarde van het gent der Yr/heid : de eerfle is foms
wel eens war kwistig met al to fraaije woorden ; de laatfte
heeft dit zwak Diet, blijkens dit coupletje :
Een droom is veeltijds zonderlfng,
En foms ter degen aardig ;
En hoe men ook dit denkbeeld wraak',
Hij is , om 't hoog gewigt der zwak ,
Sams zeer opinerkenswaardig .
Dat beet eerst po~zij 1 Murder fmak hadden wij in de K1#11
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'an ern Landmeisje in de Stad, door V A N o o s T a R W 119
( fchoon wij nog wel aerdiger 1ttlkjes van hem gele .
zeh hebben) en in her Iieve Zangftnkje, de gelukkige . Huliva.
der, van R O B I D A V A N D E R A A. Doch waarlijk, wij kunnen
niet alles opfommen, en noemen dus nog flechts de Morgen.
f md, van t c u B N K ; de Kapel aan den oever der 4driatifche
Zee, van a R Avh ; de Dood van Graaf Floris, door VAN
DEN BRoE K ; bet herden?e, aan mjne .6chtgenoote, door CAR E L w E a n E st s ; de iVer,eldfchool , van u N ra is A, ea de Pruik,
its ftukjes , welke onr, ieder in zijne foort , bijzonder beval.
ten hebben . Voegc men bier nog bij verfcheidene andere medewerkets, welke wij kortheidshalve voorbijgaan, dan ziet
men, dat er rijkdom en afwisfeling genoeg is . Dat alles niet
even goed , en her een en ander zelfs wel eens minder dan
middelmatig is, zal men tevens uit onze vlugtige aanftipping
en de enkele bijgevoegde woorden wel opgemaakt hebben ;
doch wij oordeelen bet best , om ons Wet fn bijzondetheden
in to laten, aan welke trijna geen einde zijn zoude, en hebben oak lane de hoop opgegeven, met welke wt bns v66r
jaren gevleld hebben, dat de Muzen-Almanak, ddnig in zijne
fbort . alleen bet voorcreffelijke, of ten minite bet zeergoer
de, 26ude hebben opgenomen . Dit ideaal to belreiken,
fchijat onmoielljk ; want, ware dit mogelijk , l M M E R z a E'L t
its uitgever, zoude er de man toe zijn . Doch, zoo As bet
is, is her misfchion beter, zoo at niet voor bet publiek,
dan toch vdor de meesters in de kunst ; bet contrast doet
hunne waarde beter uitkomen,
B R U Y N,

Landhuishoudkundige Almanak, ten vervolge op den 41manah
tot Nut eN Pergenoeging. Door wijlen den ffoogleeraar 1 . A .
U I L K E N S.
Poor 1827. Te Oroningen, bsj J, Oomkens .
f :-30.

D

e punt v66r bet woordje Door zou ons hebben doen
glimlagchen, zoo bet herdenken aan den flood van v i Lniet teritond weder tot ernst geltemd had.
K E N S ons
Doch, wie dan ook dit Jaarboekje vervolgd hebbe, her ver .
dient mime aanprijzing en een goed vertier. Plaatsgebrek
verbiedt ons, Vllks door bewijs to Raven.
Jfrxg. No . L bl . a s . reg. ox. lees ICardieakx ; en 01- 44 . reg. 7. J . 0 ,
veor Chriusxilefde, lees wre thexliefde .

BOEKBESCHOUWING.
De

Bifbelleer

aangaande den Perfoon van J E Z U S
C H R 18 T I S in het licht gejleld door P . W . B R o UW E R , Predikant to MaasJluis . Te drnhem , bif
P . Nijhoff. 1826 . In gr . 8vo. VIII en 216 Bd.
1 - 8o .

f

V 1' ij maken op dit belangrijk Work alien opmerkzaam ,
die de Godgclecrdheid beoefenen ; alien, die prijs fellen
op cone grondige kennis der Godsdienstleer, en alien ,
wclken de Godsdienst ter harte gaat, om bet even tot
welk Kerkgenootfchap zij behooren , maar bijzonder in
bet Gereformeerde .
Hebben wij den Schrijver wel begrepen , dan is zijne
mooning doze : De hoogere natuur van j E z u s is de
eenige , eeuwige God zelf , met witn ten naauwfle very
eenigd is die niet eeuwige , maar gefchapene natuur , naar
welke J E z u s heet „ de Zoon van God ." - Dit eerst
(refchapen , allervoortreffelijkst wezen , deze Engel of
Geest, die Zoon van God, door wien God de wereld
fchiep en zich verder openbaarde , heeft zich vernederd
tot den fland cener menfchenziel , levende in een aardsch
ligchaam , lijdende , aan God gehoorzamende , en daardoor tot vorige, ja hoogere heerlijjkheid teruggekeerd .
Men ziet hicruit , dat j E z u s nict Gods Zoon , noch
God zijn Vader beet door eene, eigenlijk gezegde, Goddelc
ke natuur , maar naar zijne gefchapene natuur , die
door vereeniging met den Vader der Goddelijke nature
deelachtig is ; of dus : de Zoon van God is ten naauwfte
met bet cenig Opperwezen , de eenige God ten naauwfte
met dat 'Word , then Engel of Geest vereenigd , en in
zoo verre is do Zoon van God en do Vader 66n .
Aan doze opvatting zijn andere nevensbegrippen verbonden, vooral doze twee : de Heilige Geest is gcen
afzonderlijk perfoon , maar bet Opperwezen zelf , naar
BUEKBESCII . 1827 . NO . 3) .
G
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zekere hoedanigheid zoo benoemd ; bet ander is :, e x R I sT u s , als een verheven Geest , v66r zijne menschwording beaaande , heeft -- want hij is gehoorzaam geworden - in Gods ontwerp bewilligd , en alzoo is bet
denkbeeld van een' raad des vredes (zoo als men then
plagt to noemen ; bet fpreekt van zelve, alle menfchelijke, Gode onwaardige, voorilelling achtergefteld) niet
op onwaarheid gegrond .
Recenfent verheugt zich , dat B R 0 U W E R zijne meening zoo fiksch heeft uiteengezet , met welke hij zich ,
over het geheel genomen , wel vereenigen kan . Hij geloofde, predikte en onderwees ook nooit 1lthanajiaansch,
maar dus : Er is, er kan maar zijn , E6n God : de Zoon
vain God was in bet begin des tijds bij God , die alle
zijne volheid in Hem deed wonen , en zich naderhand
ook in zijne menschheid zoo openbaarde, dat Hij zeggen
.konde : ,, die mij ziet , ziet den Vader ; de Vader en ik
is een ." In Hem, Gods Zoon, is dezelfde Heilige
Geest , door welken God God is . Dit verfchilt van B R o vw E R's meening niet, hoewel de voorfielling cenigzins
anders is. Trouwens, wat doze betreft, (niet de ontwikkeling er van) Recenfent geeft zijnen hooggefchatten ,
fchoon nog perfoonlijk onbekenden , Ambtsbroeder in bedenking, of dezelve nict duidelijker -zoo veel de floffe
toeliet -- had kunnen en moeten zijn ; of er nu wel genoeg gezorgd is tegen bet begrip , alsof de Godheid oak,
afzonderlijk, eene natuur van j E z u s ware (geheel tegen des Schrijvers meening .) Wij weten wel , waar dit
van daan komt , en willen dat nu maar liefst niet noemen . B R o u w E R had zijn bock dus mocten titelen : „ de Bijbelleer aangaande hct Goddelijk wezen ,
en, in 't bijzonder, aangaande den perfoon van j E z u s
C n R I S T U S in bet licht gefleld ;" en dan had de aanvang nict mocten zijn met deze grondflelling : , j E z u s
C H R I S T U S is waarachtig en eeuwig God ;" maar
met deze grondfiellingen : Er is maar den Goddelijk, wezen , Gene Goddelijke natuur , een Goddelijk perfoon .
Die openbaart zich en werkt door den Zoon van God,
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in wien men altijd den Vader eert . De Heilige Geest is
bet allervolmaaktst zedelijk leven, de wijsheid, de kracht
ezv, van God .
B R 0 U W E R's Verhandeling is gefplitst In drie Afdeelingcn , welker eer/lt een denkbeeld geeft van den perfoon van C I-1 R I S T U S in eenige (iellingen , bI . i-8 ,
die dan in eenige aanteekeningen , tot bl . 58 , opgehelderd en ontwikkeld worden . De lezing is door die af.
fcheiding nict veraangenaamd . Die aanteekeningen zijn
van hoog belang .
De eerfle doet, in de vermenging der Bijbelleer met
de begrippcn der Hcidenfche wijsgeeren, en in de fcholastiekerij , den oorfprong der verfchillen over de GoddeIijkc natuur van j E z u s ezv. kennen , en geeft de thans
beftaande vier hoofdgevoclens over dezeeve op. Elk trinitaris mag dezelve wel eens goed nalezen . Men leert
er voorloopig de waarde uit der geloofsbelijdenis van
Nicea en A T H A N A S I U S, die nog - 't is fehandelijk en beklagelijk en onbegrijpelfjk - achter onze Kerkbijbels pronken, zelfs in zulke, die bet Bijbelgenootfchap
uitdeelt. Dat is toch waarlijk niet den B1bel alleen
geven .
In eene derde aanteckening vervalt van zelve bet onderfcheid tusfchen die Goddelij`ke perfonen geheel en al,
en blijk t middagklaar de onbcftaanbaarheid der Bijbelleer,
aangaande de afhankelijkheid des Zoons Gods van den
Vader, met bet ilthanafiaanfche geloof van zijne onafbankelijkheid als God , en de ftrijdigheid van bet akelig
denkbeeld eener ceuwige gcneratie met zichzelve blijkt
bier tevens .
Het voorbeflaan der ziel van j E z u s, als Geest of
Engel, words in eene v)fde aanteekening geleerd. De
zelfvernedering , of , zoo als P A U L U S heeft , vernietiging , van Hem, die in de Godsgelalte was , wordt treffend opgehelderd, met overtuigende aanwijzing van bet
ongerijmde der toepasfing van die vernedering op den
tweeden perfoon in bet Goddelijk wezen , naar bet 4thanafaansch begrip, of op de menschheid, die Hij nan-
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nain, of op hare geringheid, armoede, lijden ezv . Dat
kan niet, dewijl zelfvernedexing, of affland, vrijwillige
keuze en voornemen vooronderflelt . Deze konde bij de
menschbeid van j z z u s geene plaats hebben , eer zij er
was ; de Godheid offerde niets op , toen zij er de menschheid toe heftemde ; de mensch j E z u s bewilligde en koos
wel, maar, toen Hij bet plan der Godheid gehoorzaamde,
was bet geene vernedering, maar belang, eere, voo ;regt,
door lijden in heerlijkheid to gaan . Alle zwarigheid ver
dwijnt, als men flelt : die verheven Geest, die , in den
beginne, bij God was, deed, voor een tijdlang, van
zijne ho-erlijkheid affland , en --- yernederde zichzelven .
Wij wilder wel eens weten , hoe iemand, na bet lezen
der negende aanteekening, bet perfoonlijk en van den Va.
der onderfcheiden beftaan des Heiligen Geestes nog op
zich zoude durven nemen to bewijzen . Hoe komt hij
nit de voeten met i Cor . II: 11 , bier zoo uitnemend
opgehelderd7 En bet berodp ap de inf]elling des doops,
anders de gereede en voor genoegzaam gehoudene toevlugt, wordt zoo afgefneden, dat or maar nets, vol
flrekt niiets overblijft. - Het ontbrak ons niet aan lust,
am alle aanteekeningen aan to halen , maar aan ruimte in
ons Tijdfchri£t, dat niet uitfluitend Theologifche werken
opneemt. Hoe veal dus ook de tweede Afdeeling bevat .,
(van bi. .'8 tot 166 , want s R o u w z it geeft bier geene
woorden, maar zaken) wiy kunnen er weinig van zeggen.
Eerst worden verfcheidene benamingen, aan c a a 1 sT u s gegeven, opgeheklerd ; zulke, die iloch van zijne
Godheid,, noch van Hem als mensch, ten voile verklaard
kunnen worden . Deze zijn : Bee/d des onzienllJken Gods,
en affchiinfel van Gods heerljkheid, en uitgedrrtkt beeld
zzjner relf/landigheid . Eerstgeborene alder fchepfelen.
De Engel des 1Xeeren , ezv. in wien de naanz des Heeren is (in bet 0 . V.) . Gods Zoon, eigen , eeniggeboren
Zoon, van wien gezegd words , dat hij van den dag en
ure des ;ong/len oordeels niet weet ; Me voorkomt als
den Fader biddende , en van God gezonden to - zijn ;
die gezegd heeft : „ die w 6i gezien heeft, heft den Va-
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der gezien ," en van wiens Zoonfchap de reden of grond,
in de H . S . , namelijk L UK. I : 35, tot eene gefchapene
natuur van C H R I S T U S uitdrukl elijk wordt betrekkelijk gemaakt ; terwijl nosh Pfalm II : 7, noch Spreuken
VIII : 22 , noch M I C H A V : i van eene eeuwige geboorte van c HR I S T u s iets voorkomt. Eindelijk komt
de benaming bet Woord, J o A N N . I , voor ; en verklaart
B R o u w E R ook bet gezegde van j E z u s : ,, Eer 4braham was , ben ik," en : , 2braham heeft verlangd m nen dag to zien," ezv. van bet voorbeflaan van j Ez u s . Men vindt bier niet alleen van alle de bier aangewezene namen en gezegden opheldering, maar ook,
waar bet noodig is, tegenoverflelling aan andere meeningen, welker onbeflaanbaarheid bier dan duidelijk uitkomt ;
drie tegenwerpingen vooral tegen de verklaring des naams
„ Zoon van God" uit bet voorbeftaan eener gefchapene
natuur Van C H R I S T U S, en ontleend uit J o A N N . V :
18 , vergeleken met H . X : 3 3) , Rom . I : 3 , 4, en uit
de inflelling des doops .
Tlierna worden zulke plaatfen, als bewijzen voor bet
voorbeftaan van C H R I S T u s, overwogen , die op zijne Godheid niet dan gedwongen kunnen worden toegepast. Hier komen de uitdrukkingen voor : „ uitgegaan
zijn van God, van den Fader ; in de wereld gekomerr
z!~n ; van boven konien ; van den hemel nedergedaald
zijn ." Voorts zulke plaatfen , waar aan j E z u s , met
opzigt tot den Vader, afhankelijkheid, ondergefchiktheid, minderheid wordt toegekend, zoo als :
Trader is meer dan ik . M% is alle magt gegeven . rul
le dingen z%jn m~ overgegeven . De Trader heeft alle
dingen in zone handen ge/leld. Vooral words bier uitvoerig opgehelderd J o A N N . V: Ig-27 . Vervolgens
worden die plaatfen overwogen, die z66 van de vernedering van j E z u s fpreken , dat daardoor eene verandering
wordt aangeduid, voor welke de Godheid nict vatbaar is .
De bede van J E z u s, j o A N . XVII : 5, en de betniging van r A U L U S , Phil. II : 6-8 , vooral , die reeds
vroeger was aangetogen , ontmoct bier eene verklaring cn
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verdediging, die ons den van zijne meening overtuigden,
grondig geoefenden en bondig betoogenden Schriftgeleerde
doet kennen , bij elke overweging, en -- dat overal noodig is - bedaarde toetfing. 2 Cor . VIII : 9 komt bier
voorts in aanmerking , tlavende de uitlegging van Phil.
II. Eindelijjk words bet 4thanafiaansch gevoelen aangaande de twee naturen van C H R I S T U S, als geheel
onbijbelsch , ten toon gefleld, en de bier voorgedragene
meening, als in de H . S . gegrond, aangeprezen . B R o uw E R blijft aan andersdenkenden niets fchuldig . Men
zie maar eens , hoe hij bier to werk gaat , en dat na zoo
vele ontwikkeling en wederlegging . Eene tegenbedenking
der r4thanafanen wordt yooraf beantwoord ; deze : naar
bet bier voorgedragen begrip, valt de leer der Drieeenheid weg, die tot handhaving van j x z u s' Godheid zoo
belangrijk is . Het eerfle is zoo , en bet -t zoo ! De
Bijbelleer aangaande de drie voorwerpen onzes geloofs
ilaat to reiner en to vaster daar . Wat bet andere betreft ;
de ethanafianen zeggen : ,, Als de Zoon van God bet
eerfle is van alle gefchapene wezens , is Hij niet God ;
alleen ingevolge de vereeniging met bet Opperwezen ; dus
door cene verkregene waardighcid, en niet van nature ."
Dit fchijnt nog al wat : de lezer weet, dat n R o u w E R
de waarachtige en eeuwige Godheid van c H R I s T u s
gelooft . Hij ontleedt die bedenking , en was naar geraamte flaat dan voor ons ! Het is de fchepping der 4shanafianen / I Tegen hen wordt de bedenking omgekeerd ;
(de lezer is er billijk nieuwsgierig naar - maar zulken
moeten de Verhandeling zelve hebben) bet ongerijmde
van hunne redenering wordt aangewezen : ,, Als men niet
flelt, dat Zoon van God ,, eeuwig God" beteekent,
loochent men de Godheid van c H R I S T u s, of moet
zeggen , dat de Vader zich met den mensch j E z u s vereenigd heeft." B R o u W E R eindigt deze aanwijzing met
de verklaring , (en deze meenden wij to moeten affclLrijven, met in het oog vallende letters, vooral voor lien,
die over den aanhef dezer Verhandeling : ,, C H R I S T U S
is waarachtig en eeuwig God," misfchien den fchouder
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optrekkerl , en voor alien , die 's mans meening, rut onze dorre fchets , niet zoo duidelijk konden vatten .) B R o Uw E R dan verklaart : ,, MEN KAN (ZELFS NAAR Hl;.!T
ATHANASIAANSCH BEGRIP) ZEER WAARACHTIG ZEGGEN, OAT DE VADER OF DE H . GEEST ZICH MET DE
AIENSCHHEID VAN CHRISTUS VEREENIGD HEEFT ; OF,
MET ANDERE WOORDEN, DE VAbER OF DE HEILIGE
GEEST IS DR GODDEL{1KE - NATUUR VAN CHRISTUS ."
Laatftelijk toont B R 0 U W E R nog eons ten overvloede,

dat dit B!~bellcer is ; doch dat in geenen deele de Zoon
van God, als God, of cene Goddelijke natuur , voorkornr.
Ecn kort , doch belangrijk aanhangfel is achter dit tweede gedeelte der Verhandeling gevoegd . Het betreft Rom.
I: 3 , 4 , waarvan de Schrijver bier eerie andere verklaring voordraagt , dan hij van die plaits gegeven heeft .
Recenfent geeft aan de laatite vcrklaring verTeweg den
voorrang, doch kan geene van beiden opgeven . Van hetgeen de geleerde Schrijver, als bij gelegenheid, bier aanmerkt, doen wij toch eenige melding . „ Als de Logos,
J 0 A N N . I ," zegt hij, „den verheven geest van c 11 R I ST u s beteekcnt, dan zal vleesch , vs . 14 , op zijn ligchaam zien . En dan is hot waarfchijnlijk, dat vleesch ,
tegenover geest , altijd ligchaam beteekent, en geest, gevolgelijk , hot geestelijk beginfel , dat tot C H R I S T U S'
gefchapene natuur behoort ." En nu worden , uit dit
oogpunt, vier Bijbelplaatfen , j 0 A N . VI : 63 , Hebr . IX:
14 , I Tim. III: 16 , en I P E T R . III : 18 , bcfchouwd .
De derde Afdeeling overziet bet geheel , en vergelijkt
andere begrippen . Tusfchen hen, die zich Orthodoxen
noemen , en de efrianen vindt men hier den middelweg.
Dat gelooven wij ; maar de vredesvoorwaarden op denzelven bevreemdden ons . Hoe kan voor de zoogcnoemde
Orthodoxen bedongen worden de vrijheid, om van een Goddelijk wezen en drie Goddelijke perfonen to fpreken ? Er is
immers maar E6n Goddelijk wezen, of perfoon ? -- Ilinc
illcre lacrymae! Dat hot hier voorgedragen begrip noch
heel, noch half Sabelliaansch zij, liet zich gernakkelijk aanwijzen . Beiangrijker is de vergelijking van bet
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1lthanafaansch gevoelen met dat der Sabellianen, ddrianen , Socinianen ezv . Zeer naauwkeurig en fijn pluist
B R o v w E R dit digte warkluwen uit ; bet refultaat is : zij,
die Orthodoxen heeten , en zij , wier gevoelens als kettersch
zijn vetoordeeld, hebben alien gedwaald ; er moet tot de
oude fchriftuurlijke eenvoudigheid worden teruggekeerd ,
en bet , in deze Verhandeling ontwikkelde , begrip dienen ,
om de toenadering der Christengezindten to bevorderen,
en de Sociniaansch- en 4riaanschgezinden over to halen
tot ondubbelzinnige erkentenis der Goddeiijkheid van
c 11 R 1 s T U S' perfoon , waardoor alle verfchil ophoudt .
Zoo gaven wij van deze belangrijke Verhandeling eenigzins uitvoerig verflag . Wat nog achter dezelve voorkomt , over bet zielclijden van j E z us, had, meenen
wij , kunnen gemist worden, althans als of ;onderlijke
Yerhandeling daarover . In bijzonderheden treden , kunnen
wij niet, en moeten dit overlaten aan anderen, met name
de Schrijvers der Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfchappen . Wij deden, voor ons Tijdfchrift, reeds veel ;
doch wilden oak toonen, dat wij over dit bock gaarne
veei gedacht, veel gefproken wilden hebben, tot bevordering van de kennis der waarheid cener zoo gewigtigc verborgenheid der Godzaligheid . o , Hadde men altijd then
naam aan de leere van God den Vader, en van den Zoon
en den H . Geest gegeven !
Recenfent herhaalt, met opregte dankzegging aan den
waardigen s it o ti w E a , dat hij bet in de hoofdzaak met
hem cens is, t . w . Daar is ~~ne Goddelijke natuur. De
lnensch j E z u s was Gods Zoon, omdat Hij van dezelve,
v66r alle dingen , geworden is . God zelf openbaarde
zich dus door Hem . En, gelijk de Zoon van God zich
met de menfehelijke natuur vereenigd heeft , had de ceriIe Oorzaak aller dingen , de eenige Goddelijke natuur,
zichzelve vcreenigd met haar voortreffelijkst fchepfcl ;
zoodat j E z u s is naar zijne tweede natuur cen Zoon
van God, Gods Engel czv . , naar zijne eerife God zelf. -vet fpijt ons , dat n R o U W E r, de kortheid niet nicer
behartigd fchijnt to kunnen hebben in zijne ontwikkeling ---
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en, waarlijk! bet was bijna onvermijdelijk, telkens bet
een en ander to herhalen . Wij twijfelen, of de verwijzing
naar alle die fchriften , die bl . 59 genoemd worden , wel
doelmatig zij . De lezing van fommige daarvan zal toch
tot geheel andere, refultaten leiden ; althans tot dit, dat
de Zoon van God een tweede perfoon in bet Godde*
wezen zij , hetwelk nooit een' anderen zin km opleveren,
dan dezen onzin, dat hij een tweede God zij .
Het ware voor de Godsdienstleere to wenfchen, dat,
met weglating van de Theologifche verfchillen onder de
Christenen , uit deze Verhandeling een uittrekfel vervaardigd wierd, behelzende bet Bijbelfche onderwijs aangaande c H R I s T u s, den Zoon van God, wiens Goddelijke , natuur de Vader, of, dat hetzelfde is, de H . Geest
is, dewijl die zich in den Zoon openbaart, door wieu
alle dingen zijn .

Iferkelajke Raadvrager en Raadgever . Helen Deek
2de Stuk . Door J . H E R I N G A, E L I Z A'S Z . Te
Utrecht, bfj J. G. vail Terveen en J . de Kruyff.
z8QO . In gr. 8-yo . dhl en a8a, 131. f 2 - 40et bet voor ons liggende ftuk is bet tweede deel van
M
dit werk volledig ; weshalve, daar de bladzijden doorloopen, er een algemeene titel bijgevoegd is , en de geheele inhoud van bet deel opgegeven . Dit fluk is ons voorgekomen,
meestal , van een' zeet uitlokkenden inhoud to zijn . Zonder to fpreken van de aanmerkingen en raad, waarmede
bet begint, betref ende bet prediken op nominatien, door
Predikanten., die eene vaste Jlandplrtats hebben , (welk
gedeelte, echter, op zichzelf oak van geen gering belang
is) willen wij, daar ons beftek niet toelaat, alle gedeelten to befchouwen, ons verflag beginnen met bet berigt
aangaande Evangelifche Gezangen, in Nederlandfche
Hervormde Gemeenten voormaals gebruikt ; welk berigt,
met bet bijgevoegde aanhangfel, de tweede en ruimfte
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plaats in dit ftuk bekleedt . De geachte fieller en uitg(r,
ver van hetzelve heeft , in cene noot onderaan bladz . 145,
gemeld, dat hij , bij de opgave van zijn plan , bl . 59 van
het eerde deer, to kenuen gaf, dat hij hoopte, van min
bekende bizonderheden uit de vroegere gefchiedems vary
de Hervormde Kerk in ons Vaderland, nu en dan , berigten mede to deelen . Daar hij , door het mededeelen
-van dit Berigt , volgens zijne verkiaring , begint to yoldeen aan den wensch, bsf zijne Lezers opgewekt, wenfchen en hopen wj , dat hij met dergelijke berigten zal
voortgaan, voor zoo verre zijne menigvuldige bezigheden
zullen gedoogen . Dit berigt is , trouwens , van then aard,
dat het, in meer dan e n opzigt, aandacht verdient, en
in hetzelve blinkt eene zeldzame naauwkeurigheid uit,
terwiji tevens de lofwaardigile liberaliteit , op verfchillende plaatfen, doorftraalt . Bijzonder kan het, volgens
bet oogmerk des Schrijvers , f'rekken , om fommigen , die
tegen de Evangelifche Gezangen, uit hoofde van de
rieuwheid der zaak, zt~n ingenomen, tot betere gedachten tc brengen, door hen to w!jzen, deels op hetgene
reeds in de eer/1e Christengemeenten en in de eer)qe Eeuwen, ten aanzien van het godsdienffig gezang, plaats
had, deep op het gebruik van EvangelifcheGezangen in
buitenlandfche Hervormde Kerken, deels ook op Gezangen en Liederen, welke in Nederlandfche Gemeenten,
zoo al niet befiendig, althans al vroeg . en gedurende
eenen vr!~ langen tijd, in gebruik z!~n geweest . Om dit
aan to toonen, treedt de Heer H E R I N G A in de noodige
bijzonderheden, en merkt vooraf in het algemeen op,
dat het gebruik van Christel~Vke Gezangen, in de Heryormde Gemeenten van ons haderland , waarfch!ynlyk
even oud is , als dat van de Israelitifche Liederen, welke
doorgaans onder den naam van David's Pfalmen voorkomen . Wij kunnen den Schrijver in do bijzonderheden nict
volgen, en vergenoegen ons derhalve met eene korte opgave van hetgeen door ons hct allerbelangrijkst is gcoordeeld . Wij bedoclen een oud en onbekend zangboel :je ,
hetwelk door HER I N G A in 1 8 14 gekocht , cn door
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hem naderhand aan de Akademifche Bibliothoek gefchon,
ken word, en hetwelk, uit hoofde van deszelfs inhoud
zoo wel , als om andere redenen , door hem opgegeven,
zeer merkwaardig is . Ziet hier deszelfs titel : HYMNI Ofte
LorF-SANGEN op de Christeli ke Feest-dagen ende ander
fins. Met Privilegie . In 's Gravenhaghe , b~ H I L L ED R ANT J A e o B s z . , Drucker ordinaris van Ho . M.
HH. Staten Generael . In . 1615 . Het is in klein octavo, en, behalve het voorwerk, groot io9 bladzijden .
Liefhebbers van de gefchiedenis der vaderlandfche Kerk
zoo wel, als der oude Hollandfche poczij en taal, hebben veel verpligting aan den Berigtgever voor alwat hij uit
dat bundeltje onder het oog van het Publiek gebragt heeft,
en waardoor ieder over deszelfs inhoud en waarde bijkans
even good oordeelen kan, alsof hij hetzelve met aandacht
gezien en doorlezen had . Ware het bekend geweest, eer
dat de thans in gcbruik zijnde Lvangelifche Gezangen vervaardigd zijn geworden , misfcliien had men fommige van
deszelfs hukken, met de noodige veranderingen, overgenomen . Sommige althans zouden , naar ons oordeel,
die eer wel waardig geweest ziju, vooral die, welke wij
bl . 32a-328 gevonden hebben .
Onder de overige gedeelten van het onderhavige huk,
die alle zeer verdienen gelezen en bepeinsd to worden,
zijn er nog drie , die onze aandacht .bijzondcr getrokken
hebben , en waarvan wij niet kunnen nalaten iets to zeggen . Het eerhe, van bl . 443 458, bchelst eon verflag
van de vereeniging der Lutherfche Christenen met de an
dere Hervormden, to Meppel, tot Une Gemeente des
Heeren ; welk verfiag is medegedeeld door A I . E x A ND E R D E K O N I N G, Predikant aldaar .
Wat aanleiding
tot die vereeniging heeft gegeven, en op, welke wijze die
vereeniging tot hand gebragt is , words door den Heer
D E K 0 N I N G ccnvoudig en z66 medegedeeld, dat hem
van dit fchoone werk de meest wenfchcli •jkc voldoenirg en
de grootfte cer tockomt . - Ilet tweede, waarvan wij
melding wilden niaken, (bl . 4.59-48a) bevat de middelen , ter bevordering der Evangelickennis under onze Land-
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genooten , voorgedragen in de Vergadering van bet Nederlandsch Zendelinggenootfchap ten jare r798, met aenmerkingen van wijlen j A C o B v S H I N L 6 P E N, ' Predikant to Utrecht . Meer dan, eens hoort men fpreken over
den grooten ijver om Heidenen to bekeeren, terwiji er
nog zoo veleft onder de Christenen zijn, die, in de diepfle onkunde en in eene daaruit voortfpruitende verregaande zedeloosheid verkeerende, wel waardig waren, dat
daarop geler wierd. De Heer H E R I N G .& deelde derhalve de middelen tot herflel mede in bovengenoemde Vergadering , en de algemeen geachte Leeraar H I N L 6 P E N,
zijn rapport, hetwelk hij wenschte to zien , gelezen hebbende, verrijkte hetzelve met eenige aanmerkihgen, die
van 's mans bekende menfchenkennis en goede gezindheden getuigen. - Nog cen woord, eindelijk, van bet daarop volgende flukje, den onwetenden (potter de mend gefnoerd , door Sincerus , en aan H E R I N G A , op deszelfs
verzoek, me`degedeeld . Dit flukje is voor iedereen, vooral vooa Predikanten, lezenswaardig . Her behelst een zeer
opmerkelijk voorbeeld van eene bezadigde, befchaafde en
verflandige zueht, om de heilige zaak van onzen Godsdienst op eene gepaste wijze tegen fpotters to handhaven .
Dat de naam van Sincerus de eigennaam des flellers van
bet flukje niet is, behoeft geene aanduiding . Recenfent
Ineent den waardigen man bij name to kennen ; dan , daar
,liens vriend , Prof. H E R I N G A, niet goedgevonden
heeft lien naam to openbaren, mogeiijk omdat de man
zelf dit niet verkoos , zou bet niet heusch zijn , den2elven publiek to maken .

De Geneeskundige Heelkunde Jlelfclmatig behandeld, ten
leiddraad bj z ne Lesfen en in verband gebragt met
zzyvae operative Heelkunde, door A . G . V A N 0 N S E N0 0 R T , Doctor in de Genees- en Heelkunde, Eerfle OJfacier van Gezondheid bJ de drmee, enz . In
Brie Deelen .
Sulpke . 1826 .

Ifle Deel . Te ilmflerdam , bij C . G .
In gr . 8vo .

374 Bl. f 3 - 6o .
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et vreugde zagen wij wederom con work over de

Hcelkunde, op vaderlandfchen bodem geteeld, in bet
licht verfchijnen . Zoo zien wij toch, dat or mannen ge.
vonden worden , die , ondanks den hoogen trap van vordering,welknme indozewtnfchapberikte,dzel
ve nog als op nieuw bearbeiden . Aan hoe vele veranderingen en verbeteringen tevens zijn toch alle wetenfchappen in hot laatst der vorige en bet begin der tegenwoordige eeuw niet onderworpen geweest ; hoe vele bijzondere vooronderftellingen maaktcn op dezelve invloed ; en
welke wetenfchap was daaraan moor onderhevig, dan de
Genees- en Hcelkunde ! Reuzenfchreden deden doze, even
als andere wetenfchappen , federt de middeleeuwen, waarin alle door dikke duisternis omgeven waren . En hierin
bleef ons vaderland niet ten achtere, ja bet muntte zelfs
boven andere gewesten in fommige derzelven nit . Mannen teelde bet op deszelfs bodem , wier namen en roem
niet alleen in

Europa,

maar zelfs tot andere werelddeelen

zich verfpreidden , die thans de vruchten dezer verlichting en befchaving rijkelijk inoogften . Genees- en Ijeelkunde, trouwens ,

werden minder in hetzelve beoefend,

hetgeen voorzeker aan bijzondere oorzaken moet worden
toegekend , welke voor ieder, die de gefchiedenis van ons
vaderland , in de laatfte tijdcn , kent , gemakkclijk zijn op
Nu en dan mogt lien hier of daar nog eons
to fporen .
con blijk van vorigen ijver en lust zien , over het algemeen
was bet echter nict gunflig ; vandaar dan ook een vloed
van vertalingen in alle vakken . Wij bezitten, wel is
waar, bet oorfpronkelijkc work van een' v A N G E S-

S C H E R, dat fteeds belangrijk voor de wetenfchap zal
blijven, en nu en hn roes or eenig licht nit goede bijdragen van onze landgenooten ; desniettemin bleef or veel
to wenfchen overig . Door hot work, dat wij nu beoordeclen, mogen wij hopen, dat in de bcilaande behoefte
nicer zal voorzien worden . Is hot waar, dat dikwijls ten
zelfden tijde meerdere bckwame mannen zich ter verbetering cener wetenfchap opdocn ; wij zien dat ook thans
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een V A N D E R H 0 U T, tijd- en kunstgenoot van den
Schrijver , gaf, kort na denzelven , insgelijks zijn to voren vertaald work , met zijne nieuwere ontdekkingen , en
2ijn door eigene ervaring beproefd fystema , uit . Niemand denke ecliter, dat hij hot cone om hot andere ontberen kan ; integendeel , beide zijn behoefte voor de beoefenaren der Heclkundc . Hot cerfte kan bij voorkeur
ffrekken voor leerlingen ; terwijl hot andere , door meerdere uitgebrcidheid van behandeling, inzonderheid gefchikt
is voor meer ervarenen . --- Doch wij fchrijven geene beoordeeling van bet laatfte, en willen daarom onze lezers
eenigzins nader bekend maken met do ftrekking en het
doel van het onderhavige work , voor zoo verre ons Tijdfchrift zulks gedoogt . In de verwachting , welke wij er
van hadden opgevat, zijn wij gcenszins to lour gefteld .
De geleerde en ervarene Schrijver, die nog dagelijks in
de fchoonfte gelegenheid is , alle gebreken , den mensch
eigen, en de geneeswijzen tegen dezelve, op eene menib
to lijders to beproeven en in working to brengen, toont,
voor zijne taak ten voile berekend to zijn .
Dit deel, in XII afdcelingen, die weder in 57 hoofdftukken gefcliciden worden , handelt alleen over de ontieking ; een lcerftuk , voorzeker gewigtig genoeg, om er
een gansch bockdeel mode aan to vullen . De vorderingen
toch , welke do wetenfchap in de laatfte jaren maakte ,
hebben den onbevooroordeclden geleerd , dat de naaste
oorzaak van do meeste dy>zamij'ehe ziekten in ontfteking
gegrond is. Wij willen duardoor niet gehouden worden,
geheelenal voor hot fystema van n zt 0 U S S A I s re zijn
ingenomen . Elk waar Geneeskundige zal hot goede van
het kwade weten to fchiften . De meeste ftelfels hebben
ook hunno goede zijde , en deze alleen mogen wij zoeken
en behouden . Een flelfel voor alle ziekten , hoe fchijnbaar gegrond , zal Loch wel nimmer in alle landen , onder verfchillende klimaten , bij bijzondere gefteldheden ,
leefwijze, enz . beproefd worden bcvonden . En hoe veel
to minder voor de zenuwziekten, die, vooral in ons land
en in dozen tijd, zoo inenigvuldig zijn .
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De bet huuwing der oritf$eMlng in de ondertheidend
weeffels , waarin dezelve haven 2etel vestlgt, is cm
lroogstbdlangrijk voorgekomen . Deze, op d?m4omde,
PhyfibtQgie-en pathologifche 4natomie (de ware bronnten, waaruit cje genees- en heelkund ige ziektekunde putten moet) gegronde en juiste onderfchelding - waarbij
wij altijd der golden fpreuke van B O E R H A A V E glen .
ken : „ Fend zi te, wet gekend, is half genezem ," is nag in geen werk in onze moedertaal zoo voorgefteld ;
offchoon fommigen onzer naburen reeds voorlasg dar .f
aan dachten .
De fpreuk , van F o u R N i E R ontleend , is zeer doetihatig, maakt ons met den aard des werks volkemen bekend, en tevens met het duel van den Schrijver . Hii
ftfiijnt, nasnelijk, blijkens zijne inleiding en het tegen
woordige ftandpunt dezer wetenfchap, de zoogenaamde
geneeskundige Heelkunde, noch als eene afzonderiike
werenfchap, noch veel min als een handwerk tebefchouwen, maar als onalfeheidbaar van de Geneeskunde sari
to merken . En wie, die onbevooroordeeld en met bei
de wetenfchappen bekend is, erkent niet de j uistheid
van des 3chrijuers oordeel? Wie zou den in de Heelkunde ervarenen beoefenaar verachten, omdat zijne wetenfchap , zoo als men zegt , op een' lageren trap Nat I
Wat is toch een Heelmeester zonder kennis der algelneene
Geneeskunde, die hij zoo dikwijls op het bijzondere moet
toepasflen ? Zal bet dus niet altijd ten nadeele des lijders
11jn, zoo Genees- en Heelkunde niet zusterlijk elkander
de hand reiken ? Wax behoeven wij hiervan voorbeeldett
6p to noemen % Gelukkig echter, dat then thans ~ over
het algemeen, op eene becere wijze, ook door de bemoeijingen onzes goeden Konings, voor bet onderwl9
der aankomende leerlingen gezorgd ziet , en d us met grond
verwachten mag , vruchten daarvan in to oogften . Zoo
bloeije dan ook eindelijk tens , door deze vereeniging3 de
Heelkunde in ons vaderland, even als in naburige land en?
Dit in ons oog kiasfiek werk is opgedragen aan een'
onzer geleerdite en verdienftelijkfte Geneeskundigen . , derv
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IF ogleeraar j . c. B E R N A R D, Infpecteur-generaal van
den Geneeskundigen Dienst in de Nederlanden .
In de voorrede fchijnt de Schrijver eenige vrees to
koesteren omtrent de Griekfche nomenclatuur, deels van
anderen overgenomeu, deels door hemzelven gebezigd.
Ikt is waar , voor leerliugen zal dat in het eerst wel
eenige inL'panning vorderen ; maar de namen , in dit werk
gebruikt s wijzen over het geheel toch beter den aard der
ziekten aan : ha is voor deskundigen overbodig, dit
door voorbeelden to bevestigen.
In de inleidihg bewijst hij, dat de onderfcheiding, welke men maakt in Genees- en Heelkunde , volftrekt ongegxond is . Voorts worden de vereischten van een goed
Heelkundige opgegeven ; en de gebreken, welke hij in
die werk behandelen zal, in dynamifche, mechanifche en
erganilche onderkheiden .
In de eerfte afdeeling befchrijft hij, kort ) de ontfleking in het .algemeen, derzelver gefehiedenis, en de meeste
theorign over derzelver wezen ; daarbij voegt hij zijn eigen gevoelen, en gaat eindeUjk tot de voorbefchiktheid ,
vatbaarheid, verdeeling, kenteekenen, toevallen, oorzaken, uitgangen en geneegwijze over. Be uitgangen derzelve behandelt hij volgens zijn eigen gevoclen, dat ons
zeer doelmatig en overeenkomftig met de Natuur voorkemt ; hij brengt dezelve tot de zes n,avolgende kiasfen,
welke ieder op .zichzelve weder verdeeld worden : z° . De
uitgangen, welke geen voortbrengfel opleveren . ao. Die-,
waarbij een vloeibaar voortbrengfel wordt daargefteld . 3°,
Die, welke cen vast voortbrengfel vormen . 4°. Die,
waarin bet voortbrengfel naar elders wordt overgebragt,
of voortduurt . 5° . Die, welke eene wangeftalte voortbrengen. , 6° . Die , welke met eenen meer- of minderen
gread van vernietiging der zelfftandigheid kumnen gepaard gaan .
Tot de eerfle afdeeling behoort voorts nog de ontfteking van het celweeffel . Dat gedeelte wordf in zes hoofdf}ukken verdeeld . In het ecrfte wordt het ontftekingsgezwel (phlegmane) ; in het tweede, de ontfteking en ver-
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zwering op den traanzak (anchylops) ; in bet derde, de
bloedvin (furunoulus) ; in bet vierde, de ontflreking van
een gedeelte des ooglids,, de zoogenaamde gerftekorrel
(hordeolum) ; in bet vijfde, de vingerontfteking (dactylitis, panaritium) ; in bet derde, de vorstbuilen (perniones) befchreven.
Wij hebben dit alles bier kortelijk opgegeven, om de
naauwkeurige behandeling der gebreken onzen lezer to
doen zien , en vergeno gen ons , daar ons beftek dit vordert, met eene algemeene opgave van hetgene de Schrijver verder in dit werk behandelt .
In de tweede afdeeling, wederom in acht hoofdftukken
verdeeld , wordt de ontJleking der huid behandeld. Bij
de tinea capitis geeft de Schrijver de behandelingswijze
op, waarnaar men de met dit gebrek behebte lotelingen
in het Rijks-Hospitaal met goed gevolg behandelt .
In, de derde afdeeling, bevattende veertien hoofdftukken, vindt men de ont/leking der fl!ymyliezen befchreven.
Nu volgt, in de vierde afdeeling, de ontfleking der
weivliezen .
De ontflkking der vezeiachtige vliezen wordt in de
vijfde afdeeling voorgedragen . De Heer V A N O N S E No o R T rangfchikt bier de retina ook onder de vezet
acktige viiezen . Wij voor tone houden dezelve dear ook
voor, offchoon velen ze flechts voor eene uitbreiding der
gezigtzenuw houden . Sgmmigen, en onlangs nog de
Heeren R I B X s en B E c K, hielden haar voor een bijzon.der vlies, waarin zich de gezigtzenuw,, met ontelbare
takj es , verfpreidt . De cornea, evenwel, zouden wij
niet zoo regtftreeks tot de vezelachtige vliezen brengen,
tenzij men alle vliezen voor vezelachtig houde : onzes
inzieris fchijnt dezelve meer tot de weivliez .en to behoozen. Trouwens wij ftemmen toe , dat het uitermate moeijelijk is, alle weeffels onder zekere klasfen to brengen .
De ontfleking der klieren vindt in de zesde afdeeling
eene plaats . Bij de ont/leking der liesklieren (bubodenitis) geeft de Schrijver zeer juist de kenteekenen op ,
om dit gebrek van de op die plaats zoo menigvuldig voorBOEKBESCH . 1827 . NO . 3 .
H
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vallende gebreken to ondcrfcheiden ; wij vonden dezclve
duidelijk en naar de natuur bcfchreven .
De ontfleking der ingewanden is in de zevende afdeeling behandeld .
In de achtfle vindt men de ontfleking der fpieren . V A N
o N s 1; N 0 0 R T tnaakt hierin onderfcheiding, en kent de
eene boven de andere meer vatbaarheid daarvoor toe .
De negende afdeeling handelt over de ontfleking der
eaten ; de tiende bevat die der zenuwen ; de elfde, die der
Rraakbeenderen, zoo wel der bl#vende als verbeenende ;
en cindeiijk komt in de twaalfde afdeeling de ontfleking
der beenderen voor. Algemeen wordt dezelve in het 55f1e
hoofddtuk .befchreven, en bijzonder, in het 56f1e, de ontffeking van de gewrichtsuiteinden der beenderen. De namen, door R o s T aan deze ziekten gegeven in zijn werk,
dat ook in onze taal is overgebragt , fchijnen V A N 0 Ns E N 0 0 R T niet to bevallen ; wij houden ook die van
onzen Schrijver voor beter .
Wij eindigen hiermede ons verflag, wijzen den genecskundigen lezer tot het work zelve , en raden hem , bet
zelf en aandachtig to lezen en to oordeelen . Wij voor
ons vonden er die zelfde orde in, welke zoo zeer in deszelfs operative Heelkunde uitblinkt . Bij Were ontfteking
worden de bepaling, de voorbefchiktheid, de verdeeling,
de eorzaken, de kenteekenen en toevallen, de uitgangen,
de voorzegging, en eindelijk de behandeling, in de opgegevene orde , befchreven.
BU de volgende deelen , die wij zoo gaarne fpoedig za ,
gen volgen, late men den Corrector de proeven wat
naauwkeuriger nazien .
Wij wenfchen den Schrijver lust en krachten, om de
aangevangene taak zoo gelukkig to vervolgen , als hij de-zelve heeft begonnen, en danken hem voor zijne onvermoeide pogingen ter verbetering der Heelkunde in ons
vaderland .

A . 11 .
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Ideen over de Staatkrarrde, onderlinge Vsrkearing en
den Handel van tie vootnaamfie Yalken ddr Dudheid,
Door A . H . L . H E E R E N . hide Reset Votkerl wt
A--M. Indiers . Te Rotterdam„ 1' A . F. H . Sit lt .
2825. In gr. 8vo. XVII en 42o Bt. 14, 6o.

R eeds twee Deelen

van dit onfchatbare werk vroeger
aangekondlgd hebberide, mogen w j on2en Lezeren WY
zekereil i dat de beroetnde Schrljver in dit derde Deel niet
afleen I:ichzelvell vollnaekt gelijk bli}ft, maar ook sneer
levert , dary men volgi ns den titel verwachten zou. icier
toch words viet fechts over do flaakunde en den handset
derOud-Indirche Volken gehandeld, Cwnarvatt het eerile,
hi de letterfijke opvatting des woords, fleehts eene geriqge en fchrale itof zou hebben opgeleverd) rnaar over
de geheele Oudheidkttnde van Indict, voornamelijk op de
ge&rlkitukken van destelfs Godsdlenst tn letterkunde gaegrond. Vergelijken wij dit verfag vary dezelve fh'et de
nafporingen van den met regt beroemdeh k 0 B E R T b o N
v6or 36 jaren, zoo blijkt het eerat refit, hoe grout fet
dert dlen tijd one vorderingen geweest zin in de kermis
van Indii't dude taal, zeden, godbdienkige inttellingen
en letterkunde. It o B L It T s o N kende in 1791 nog flethto
m is N o -i's wetboek , de Bhagavat G{ita , als uittrekfel
nit her lieldendicht Mahabhardt , (waarvan hem voor 't
overige de geheele aanleg onbekend was) de Saco»xala,,
de Ilitnpadefa (het oorl 4pronkelijke der Fabelen van B I D11 A f) , eenige giften van landerljen, op koperen platen gem
rraveerd, en een paar losfe gcdichten. Hoe veel rtjke
was reeds de kunde der Indifche voortbrengfelen in het
vak der letteren, toen UP. E A E N de eerfie ultgave van
dit Feel zijner- Ideen bezorgde I Hier vertoont hij ons itf
den R.amajan en Mahabharat twee ultvoerige , klaa1ieke heldendichten, die to zamen eenen fabelknng of Cyelut
vormen , waarop niet sheen de geheele Godenleer en
dichtkunde, maar oak de beeldende kunst der Indianen
gegrond is , even als die der Grieken op n o m E a u a .
11 z
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Hx E RE N weet reeds meer van de Vedams, (hij Kent,
onder anderen, door A N Q U E T I L D U P E R R o N, de
Oupnek'hat) en van m E N o u 's wetboek , dan R o B E R Ts o N ; daarenboven kent hij de Gita Govinda van j AJ A D E V A, den Wolkenbode van K A L I D A S ; onder de
taalkundige werken, de 4mera Cosja, een woordenboek in verzen der Sanskritfche taal, enz . Wat de gedenkffukken der Indifche bouwkunst betreft , ook deze
zijn, federt den tijd, dat R 0 B E R T S 0 N zijn werk fchreef,
aanmerkelijk naauwkeuriger bekend geworden, vooral
de verbazende tempelgrotten van Elloer of Ellore, die
van Carli, enz, Dit alles is nu in deze nie awe uitgave
van H E E R E N nog met vele bijvoegfelen verrijkt , die de
Vertaler , de Heer D o R lv S E I F F E N, welke zich met
den Schrijver in briefwisfeling geplaatst heeft , bijkans
gelijktijdig met den Hoogduitfchcn druk bet licht heeft
doen zien . Dit boekdeel kan men dus als eene vrij volledige, en daarenboven in den geest eens wijsgeerigen onderzoekers gefchrevene, handleiding tot de, thans in Europa zoo veel opziens barende , Indifche oudheid- en Sanskritfche letterktuide befchouwen . Maar bet bevat meer . Het
is algemeen bekend , dat de Indiirs tot op de tiende Eeuw
onzer jaartelling, beiialve enkele lichtf}ralen , die A L E X A ND E R'S togt en de zeevaarten der Romeinen daarop geworpen
hebben, voor Europa, en zelfs voor bet voorliggende
11zia , nog iii bet duister verfcholen waren. Eene Gefchiedenis van India, v66r gezegde tijdftip, fcheen dus tot de
onmogelijkheden to behooren, daar alles, wat de Indianen
betrekkelijl : hunne aloude tijden bezitten, blijkbaar dichterlijk , en zeer dichterlijk is . Ook de doorkundige Schrijver heeft dit gevoeld ; maar nogtans moet men de vlijt,
de fchranderheid, en de fcherpzinnige kritiek, gepaard
met hetgeen men gave van combinatie mag noemen, bewonderen , waarmede H E E R E N uit de zoo verfpreide
berigten, tot zelfs van eenen ter kwader naam taanden
KTESIAS, gelijk van die van ARRIANUS, MEG A S T H Hr N E S, S T R A B n enz . , dock vooral uit - d3
nog fcchts zoo onvolledig bekendc heilige boel en, heldcn-
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dichten, treurfpelen en lierdichten der Hindous zelve,
een nieuw en verrasfend licht, zoo wel omtrent de cigenlijke gefchiedenis , als omtrent de zeden, gewoonten
en denkwijze der aloude Indianen , en de tijdperken hunner letterkunde, doet opgaan . -- Een derde onderwerp,
tot fietwelk zich ii E E R E N bepaalt, is de Koophandel .
Het is waarlijk van groot belang, den handel van een land
in de oude tijden to kennen, waarheen, zoo lang de Gefchiedenis heugt, zich het oog aller befchaafde Natien,
om deszelfs kostbare goederen , rigtte . R O B E R T S O N
heeft dit ook beproefd , maar blijkbaar met een' min gunftigen uitflag dan H . E E x E N . Deze voegt de berigten van
den Schrijver der Reis naar de Indifche Zee uit het Romeinfche tijdperk (Periplus Maris Erythrzi) met de
hier en daar verfpreide berigten van kostbaarlieden uit den
Ratnajan , en P T o L E M 1E U S met den Engelschman
V I N C E N T (Voyage of Nearchus) bijeen tot een treffend geheel . De handelwegen worden vooral met groote
naauwkeurigheid ontwikkeld , zoo wel uit K T E S I A S
(bij 1E L I A N U S) nopens de gemecnfchap van India
door de groote woestijn over Baktra naar China , als
van dat Rijk naar den Ganges en, de golf van Bengale
langs , naar de kust van Kooomandel. Wat den eerflen
weg betreft, zeer treffend is de vermelding van een'
Jleenen toren (aan de punt van den Belut-Tagh en den
Bindoe-Kosf) op then weg, zoo wel door P L 0 L E M V,u s als door den Heer W I T F o R D, uit den mond van
een' Rus . C Z E R N I S C H E W, die dezen weg in 1780
gemaakt en zulk cen' toren gezien had . Het moet eene
behouwene rots wezen , en dan kan dezelve ligtglijk ibgo
jaren oud zijn . Meer wonderfpreukig en onwaarfchijnlijk komen ons de Kalmukken voor, die betel naar China
brengen , welke van daar naar Indie uitgevoerd wordt.
Zelfs H E E R E N , hoe gretig ook om alle aanwijzingen
en zelfs wenken der Ouden, nopens reiswegcn voor den
handel , op to vangen , begrijpt , dat bier verwarring
van tweederlei wegen moet hebben plaats gehad . Wij
zouden eenvoudiglijk twijfelcn, of de yr€rpoq van den
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Periplas wel betel was, en niet misfchien eene nag onbekende waar. Veel waarfchijnlijker is de pelshandel,
door den Perlplus „ handel In vellen van Set/Ca" go .
noemd.
Hoeveel goeds en fcheons ook dit Deel heeft, (waar
toe men ook de geleerde en fcherpzinnige yergelijking
van Indie met Egypte aan bet einde des Deels moet betrekken) wij veroarloven ons nogtans een paar aanmerkingen op hetzelve . Het is zeer natuurlijk, wanneer
men een groo sch en treffend voorwerp, hetwelk bovendien de verdienfto der nieuwheid year onze tijdgenootetl
met eigene hoagc oudheid vereenlgt, eerst van alle kanten befl:houwd en in bet lieht gefteld heeft, -- wanneer
men dus in eene voor ons nieuwe wereld als 't ware
cen tijdlang geleefd heeft, dat men alsdam voor dit voorwerp eene bijzondere, meer of min partijdige genegenheid opvat. Zoo is bet geval met de Indufche fabelleer
weleer bij onzen H A A F i E R, en thans bi} H E E R E. N
geweest.. Wie de afgrijfelijke Godheden der Indianen tilt
w A8 n , of al ware bet flechts uit onzen ouden s A LD,E tr s , kent, waar hij afbeeidingen dier Goden vindt
met awijnl en olifantskoppen, met hunne nagels een'
ongelukkigen verfcheurende, of met halsbanden van fchedels omhangen, --- wic den heilloozen dienst, aan die
Afgoden betoand, zelfkweliiig als welgevallig aan de
Godheid, verbmnding der weduwen als den weg voor dezelve ten Hemel, enz, befchauwt ; of (wanner men dit
alles als latere miageboarten wil rbkenen) wie bet openleger onder den Orang-Outang H A N 0 M A N als een der
groote werktuigen in den Ramajan tot de ontknooping
gebeaigd 4 ziet , om nu van K R 18 H N A's onreinheden
in den Mahabharat niet to f~reken, - die zal de vergelijking van zulke heldendichten en zulke niaehtnerie mett de
verhevene meesterftukken, met de Geestenwereld van h1 i LT o N en K L a P S T Q C K, en bet in zekeren zin hooger
flellen van de Indifche Dlchters, aan welke men neiging
voor het Goddeljive en herelfehe toefchrijft (bl . 185) ,
voor bet minst hoogst ongepast en cenzijdig vinden, ow
geen fterker woord to gebruiken .
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Wlj noemden zoo even H A A F N E R . Hrerogntrent begaat H E E R E N een' misflag, die hem echter beter to vcr-o
geven is, dan den Vertaler, die denzelven niet heeft verbeterd. Op bl . 54 wordt H A A F N E R ' S Reize in eenen
Palanquin met den Hoogduitfchen titel aangehaald, on
daaronder ftaat in de noot : Deze reds is reeds dmff . I8o$
in het Nederduitsch vertaald ! ! ! De Heer D 0 R N S E I FF E N , die in Indie zoo goed t' huis is , kent toch gewis
H A A E N E R? - De tweedTe misflag is minder i n 't oog
loopend . Op bl . 225 , noot , wordt , ten aanzien der
I3hagavat Gita , deze Epifode van den Mahabharat ,
welke een der vroegile ftukken geweest is , die van de
Indifrhe letterkunde in Europa bekend zijn geworden,
niets gezegd van de vroegere vertaling van w I L K INS ,
die ook in het Fransch is overgebragt . -- Maar , wat ziju
een paar dergelijke misflagen in een werk van dezen aard,
zoo vol van de belangrijkfte refultaten voor de GefchieN
denis der Menschheid
Azie is met dit Deel afgehandeld, en wif hopen eerlang
den Lezer op niet minder belangrijke en onderhaudend
voorgedragene Ideen omtrent de iIfrikaanfche Volken to
;oeven.

Proces van den Conflitutionnel, bepleit .door Mr . D u."
P I N , .ddvokaat , voor het Koninkllke Geregtshof van
Paris , den 26 Nov . 1825, en vervolgens verzameld
uit autentieke Stukken, door den Verdediger zelven
toegezonden aan en vertaald door P. M E E S T E R S,
voormaals beeedigd Translateur . Met Portret en Fac,,
fimile. Te Sluis , in Vlaanderen, bsj T . J. Janfen,
1826 . In gr . 8vo. 243 BI, f I - SOlet

is een ontzagverwekkend fchouwfpel, tegenwooi
dig door geheel Europa niet meer, zoo als v66r eene
Eeuw, twee ftrijdige Bondgenootfchappen van Vorften3
tegen elkander over to zien , om over de regren ee+Ici,
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handelmaatthhappij,of bet bezit van een fcukje van 1talil,
to twisten, maar de vrienden des lichts en die der duisternis , bet Rijk van G o D , die een licht is , en van S A T A N,
in flagorde tegen ellcander over gefchaard to aanfchouwen.
Dus is bet tegenwoordig in de Europefche wereld, bijkans in alle landen derzelve . Nog heeft bet licht in bet
Noorden, in Noordelijk Duitschland, Beijcren, Wurtemberg, Engeland, Nederland, de overhand ; maar bet
is geheel uitgedoofd in Oostenri k , Italic , Spanje , en begint in j'ortuga1 naauwelijks to herrijzen . (Immers de
woelingen .an eenige vrienden der duisternis, van cenige,
minder Schriftgeleerden, dan Pharizeen, in ons Vaderland
en in Duitschland, zijn van to weinig belang, om bier
in aanmerking to komen .) Doch bet groote worftelperk
van licht en duisternis is bet tmidden van Europa, is
Frankrzjk, hetwelk, naauwelijks uit Gene groote Omwenteling herrezen , reeds weder tat een' anderen ftrijd words
geroepen . Hierop z1jn dan ook de oogen der gebeele befchaafde wereld gevestigd . De masfa der bevolking ftaat
tegenover eenige Ministers en Hovelingen , maar vooral
Geestelijken, die de Jezuiten en de geloofsvervolgingen
terug wjllen brengen . Zal her Vaderland van H E N D R I P
IV, van COLIGNY, FENELON, DIALESHERB E S, T U R G O T en L A F A Y E T T E weder bukken voor
de leerlingen van L 0 Y 0 L A ? Zal de St . Bartelsnacht
daarin voortaan , zoo niet vernieuwd, dan toch goedgekeurd, geprezen, en haar beginfel bet heerfchende worden ? Zal bet overblijffel der aldaar weleer zoo bloeijende
Hervormde Kerk worden verdiiukt ? Zullen de n:artclaars der
Cevenn es hun bloed to vergeefs gefpild hebben , om nog dat
overfchot to behouden ? Zal bet drieste bijgeloof, de
domfte paperij, de afzigtigfte fchijnhciligheid den naam
van C H R I S T U S en Christendor aldaar docn miskennen
en lasteren ? Zal, in EEn woord, Frankr jk cen tweede
Spanje worden, - van het goedc, dat de Omwentcling,
ten koste van ftroomen des edelften bloeds, heeft gewonnen, nets meer overig blijven , en de Gallicaanfche
Kerk, die boven alle de Roomfche Kerken des Aardbo-
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dems door een weinig meer vrijheid uitmuntte, en daardoor
ook zoo vele groote mannen teelde, zal zij bukken voor den
Stoel van Rome en de ultramontaanfche leerilellingen? Deze
vragen zijn thans alle vervat in die : „ Zal de wet, welke
„ de drukpers aan banden legt, doorgaan ?" V66r ruim een
jaar fchenen zij begrepen to zijn in de vraag :
Zullen de
„ dagbladen kunnen veroordeeld worden wegens eene Jlrek-

„ king tot verguizing van den Godsdienst ; dat is, tot ontdek„ king van de misdaden
„ Priesters?" Immers,
partij, de Conjlitutionnel
de wegens dat vergri p

, bedrieger jen en ku'akzalverijen der
indien twee dagbladen der liberate
en de Ceurrier Francais, welke beidoor bet publieke Ministerie warmt

befchuldigd, eene veroordeeling hadden ondergaan, dan zou
het met alle godsdienftige, en fpoedig ook met alle ftaatkundige vrijheid van fchrijven en fpreken gedaan zijn geweest .
Een pleidooi van zulk eenen aard was dus geene particuliere
zaak , flechts voor de bclan ghebbendeu , de regtfreeks daarin
betrokkehen, van gewigt : men kan zeggen, dat geheel F •ank-

r jk in deze zaak belang had, en dat Europa met deelneming
op de b0fisfing van het Hof de oogen vestigde . De vertaling der ftukken van dit belangrijhe pleidooi kan dus •m isfchien van nut zijn voor dezulken onder ons, die geenFranscf
kennen ; fchoon wij niet gelobven, dat er onder de - befchaafde kringen velen zijn , in de algemeene zaken van Europa belang ftellende, die deze tool niet genoegzaam verfaan , om
daarin een gemakkelijk bock to kunnen lezen . Doch de akten van dit Proces, in de dagbladen en wel gebrekkig verfpreid , worden door deze vertaling volgens de echte flukken tot een geheel vereenigd , en in zoo verre is zij ons wel-

e,

kom . - De Advocaat-generaal , n E B R o
betigt de gemeltie dagbladen wegens een aantal artikelen , waarin zij den
Godsdienst van den Staat (dit woord, niet zonder geheime
bedoelingen in het Charter geplaatst, doet men thans zeer
hoog klinken) zouden aaiuanden, door de monniken, de lgnorantijnen , de zendelingen , en andere onwaardige en heerschznchtige Geestelijken, van onderfcheidene daadzaken to befchuldigen, en zulks met bitfe en honende uitdrukkingen .
Uitnemend verdedigt de welfprekende D U P I N zijnen klient,
(den Conflitutionnel) door van de meeste der gewraakte feiten
bewijzen bij to brengen, die de Advocaat-generaal niet kan
ontzenuwen , maar andere getuigfchriften van iigchamen, in
foldij der Regering faande , daartegen aanvoert , van fommi-
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ge van welke D UPI N in zijne dupliek de nietigheid aantoont
Doch nu, door zijne parcij gedrongen, ontdekc hij nog ulcer
gruwelen der ongeregtigheid ; bet Hof fpreekt .het befchuldigde
dagblad (met eene vermaeving tot voorzigtigheid) vrij , en
de lezuiten en de Congregatie, ditmaal deerlijk teleurgefleld, hebben bij dit regtsgeding niets dan fchande en grootere wereldkundigheid hunuer in bet duister gefmede ontwerpen ingeoogst.
Gaarne deelden wij onzen Lezeren eenige
itaaltjes dier nieuwe priester-taktiek mede ; maar wij weten
uit de menigte bijna niet to kiezen .
In eenen zoogenaamden CatecJdsmus van het gezond verffand heeft men de onbegrijpelijke fchaamteloosheid , den Roomfchen Godsdienst als de ddnige leer van bet gezond ver gland
to doen voorkomen . Eene wet voor andere leerfiellingen is
dus eene wet om gek (fou, krankzinnig) to zijn ; eene gelijke befcherming aan de Roomfche en andere geloofsbelijdenisfen is zoo veel als eene gelijke befcherming aan de redelijkheid en aan de dwaasheid. De Regering moet dus omtrent de Onroomfchen heczelfde gedrag volgen als omtrent de
krankzinnigen (bl . $9 .) En dat zeggen de voorftanders der
TransfubJlantiatie ! ! ! - Deze redel/ke menfchen nu , deze
voorftanders van bet gezond verfand, maken hunne kudde
diets, dat onze Heiland zich onlangs een half nur lang ce
Lyon als een natuurlijk perfoon vertoond heeft, en zijne voeten op bet dekfel van de ouwelkas gezet (waarin Hij NB .
immers ook was) . Men ftrooic brievern uit, door j E z u s
C ii RI S T u s eigenhandig gefchreven , die goed zijn tegen den
Duivel , den blikfem , brand, ftorm en barensnood ; vertoont
prenten , waarop eene dienstmaagd door drie flangen verflonden words, omdat zij aan een' fchooijer flechten wijn had
gefchonken ! Men noemt openlijk bet Charter en alle conflitutionele inrigtingen van Frankr k het uwerk des Satans, en
de huizen van opvoeding, waar niet de geest der Middeleeuwen heerscht, roofiiesten, en kost voor den Duivel . De Koning moet zijn zwaard opvatten , en alle die goddeloozen verpletteren . (Hier ziet men, dat de leerlingen des S A T A N S ,
hoezeer onder verfchillende banieren, overal dezelfde taal
voeren en hetzelfde beginfel huldigen, bet beginfel van haat
en vervolging. (Men denke aan onlangs bij ons nitgekomene
gefchriften .) Men mag geene lijkrede meer houden op zijnen
bloedverwant of vriend, zoo men geen priester is . Te Rovie, waar algemeen gczegd words, dat men zoo vrij lee£t,
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worden de menfchen opentijk aan den lijve geftraft, wanneer
zij vleesch eten op Vrijdag ; en dit begins men, of wil men
althans beginne*, in Frankrijk na to volgen .
Ziedaar zoo vele teekenen der tijden! 0 , last ons waken
voor de bewaring van let kleinood, ons toebetrouwd, de
zuivere leer der Openbaring, alleen op den Bijbel gQgrond,
en niet ontluisterd door menfchelijke leeringen
Jammer, dat do vertaling van dit belangrijk gefchrift zoo
gebrekkig of liever zoo flijf is . Wat voor taal is dit, b . v.,
bl. 203, van do Priesters in Frankrijk fprekende : Zult gi/
niet vreezen, dat het heiligdom, zoodanig gefchonden, onteerd, deszelf gelederen niet meer zal kunnen rekruteren , dan
in zoodanige klasfen der maatfchappy , waar de aard van her
eerfle onderwifs, en vervolgens de tegenftdigheid der Jlandpunten , dikw~ls eene oorzaak to meer words van snisflagen en dwalingen? Doch let lust ons niet, die volzinnen of to fchrijven : elk, die ze inziet, zal die onverflaanbaar vinden, dun
en onderhevig aan altwafemlng eerie befchuldiging van flrekkingl!! . . . . Het fac f/mile, op den titel vermeld, bepaalt
zich tot de cenvoudige onderteekenit}g van bet woord
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e ons geheel onbekende vervaardiger van dit Dichtftuk,
dat, luidens do Voorrede , min of meer eene navolging
fehijnt van een ons even onbekend Fransch werkje, getiteld :
H 0n2e R E , ou COrigine de l'Illade et de l'Odysfee, fehijnt
nog jong ; ten minfle hij noemt, in zijne toewijding aan de
Wijsheid, dit gedicht den eerfleling zyner Poez~, en roept,
wel eenigzins hyperbolisch, nit :
Als 't eerie Lentemorgenlicht
Aan 't rijk der Schepping, zij dit dicht,
Door Uwen invloed, dier aan 't Rijk der Nederlanden!
pit is nu misfchien wel wat veel gevraagd ; doch wij moeten
revens erkennen , dat hij regt heeft , om geen geheel weigerend antwoord to verwachten ; want hij heeft onmiskenbaren
aanleg , zelfs your do hoogere Poczij Doch, terwijl wij hem
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dit gettiigenis geven, fpijt her ons to meet , dat wia her boven aangehaalde Franfche flukje niet kennen, en dus flier
kunnen beoordeelen, in hoe verre men heWchoone of minder fchoone in dit gedicht op zijne rekening to fchrijven
hebbe. Intusfchen onze jeugdige Dichter heefthet door zijne navolging in zeker opzigt tot zijn eigendom omgeftempeld,
en wij hebben dus volkomen fegt, om niet fiechts onze aanmerkingen over de kleine details der uitvoering , maar ook
die over den aanleg van bet geheel aan hem to rigteti .
Op eenen Homerifchen coon, en met kleuren, aan 1; o m E?tus ontleend, befchrijft ons de Dichter in zijnen aanhef,
hoe v E N u s, ten Olympus opgeflegen , van J U P I T E R fmeekt,
dat, daar Troje geheel in puin lag begraven, er een Zanger
mogt opftaan, welke ten minfle haren naam voor her nagellacht mogt bewaren . Na eene geweldige tegenfparteling van
I u N o , verklaart do Vader der Goden en menfchen, dat dit
juist de wil is van her Noodlot, en magtigt v E N u s, om u oaIE R u s tot dic grootfche duel voor to bereiden . Daarop
daalt de Mingodesfe tot den Zanger neder, en voert hem eerst
op den grond, waar Troje geflaan heeft ; doer daar de gefneuvelde Helden uit hunne graven verrijzen ; en
Homeer, tuk op 't verhaal buns doorgebragten levens,
Raadpleegt then Heldendrom .
Dus voorbereid, wordt bij door v E N u s overgebragt naar den
Olympus , waar zich de Goden, eenigzins minder gepast,
random zijne veeten verzamelea, en hij, tot een proefje van
zijne kunst, eerst bet gevecht , dat ontilond na de verbreking
des wapenflilfiands door P A N D A R U S, vervolgens her affcheid van H E C T O R en A N D R O M A C H E, en eindelijk den ftrijd
bij de fchepen , in welken P A T R 0 C L U S gedood werd , bezingt. JUPITER, hierover ten hoogfte voldaan, gelast v EN us, den Zanger, die flu kennis gemaakt heeft met de Goden, ook met de onderwereld bekend to maken ; en beiden
doen derhalve nog een uitftapje naar P L u T o, bij wien u L v ss a s wordt opgezocht, ten einde ook deze zijne lotgevallen
verha en moge ; hetgeen hij, onzes inzieng , even goed vroeer konde gedaan hebben tevens met alle die Helden, die
x o m E a u s op bet veld van Troje geraadpleegd had . Doch de
Dichter wilde een overgang hebben , om bij de Odysfea to
huts to komen, en valt daardoor eenigcrmate in eene herhaling , die, in ons oog , her grootfte gebrek is in den aanleg

doorgaans gebezigde vrijheid, om de meergrepige woor-
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des geheels . De befchrijving van dit onderhoud met u LYss E s is leer kort, en men verwachtte thans natuurlijk een tafereeltje uit de Odysfee, gelijk er boven drie uit de Ilias zijn
opgehangen . De Dichter zelf fchijnt het natuurlijke van deze
verwachting gevoeld to hebben :
Homerus, middlerwijl hij naar Ulysfes luistert,
Voelt eensflags zich den geest in Phebus boei gekluisterd .
Nu tokkelt hij, ontvlamd door d' invlocd van then God,
De fnaren zijner luit
Maar het is mis .
Een hooger pligtgebod
Roept beiden than terug nit de Elyfeefche velden .
Dat wil zeggen, in proza, de Dichter werd zijn onderwerp
moede , en maakt er zich met eene kale uitvlugt van af .
Weinige regels na deze uitvlugt eindigt het gedicht, en dit
einde heeft veel van het uitgaan eener in de pijp gebrande
kaars .
Zobveel over het plan , dat in den beginne echt Homerisch
was aangelegd , doch later op verre na zoo Homerisch niet is
volgehoudeti . De verfificatie is breed en krachtig ; dock de
enjambementen of overfpringingext zijn tusfchenbeiden wit al
to geweldig : vooral hebben wij op die het oog, in welke
men een voegwoordje geheel van den regel affcheurt, waartoe
hetzelve behoort, en tevens tot een rijmwoord bezigt ; lets,
hetwelk bij ons ten minfte altijd eenen zeer onaangenamen indruk maakt : b . v.
Nogthans •v ervoert de woede en wraak Ulysfes , om
Zijn' do6nde pijlen in 't vijandlijk hart to boren, enz .
Het rijm is dikwijls minder zuiver : de Dichter verdedigt zjj .
ne
den, welke met en eindigen, to rijmen op die, welke met
de ftomme e fluiten, met de Amfterdamfche uitfpraak ; en wij
geven deze vrijheid, op het voetfpoor onzer Qudere Dichters,
gaarne, bij wijze van uitzondering, in enkele gevahen, toe ;
doch kunnen niet dulden , dat dezelve, gelijk bier, tot eenen
vastftaanden algemeenen regel verheven worde ; - verder vinden wij nog fchalert op nadert, bl . 35, en dit is zeker ongeoorloofd ; en dan, in het depend rijm , Venus en Olympus op
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dat, wat er onze ongenoemde ook van zeggen moge, zeker eene nieuwigheid is, ten eenemale onbeftaanbaar
met de eigendommelijkheid onzer rijmkunst .
De uitdrukking en de dichterlijke ftijl zijn, over bet algemeen , vloeijend , krachtig en zuiver.
Onder her herlezen
hebben wij echter een en ander anngeteekend , dat, onzes
oordeels, of tegen den aard onzer taal ftreed, of minder juist
was uitgedrukt , of duister was , of eindelijk tegen bet Griekfche , of liever bet Ilomerifche , kostuum ftreed . Van alien
eenige weinige ftaaltjes ,

tot teregtwijzing des jeugdigen

Dichters, en tot opfcherping voor jongere aanvangers in 't algemeen.
io . Strijdende tegen ons taaleigen :
De Dichter befchrijft de komst van Venus op den

Olimp,

en roept uit
Nu fchijnt de tijd hernieuwd, toen zij , van uit de ftroomen ,
Verrees, en d'eerften cijns in 't wereldruim ontving . (Bl. 5 .)

Nu en toen kunnen in eenen dergelijken zin nimmer bij elkander gebezigd worden, want bet eerfte duidt bet togenwoordige en bet andere bet verledene aan, Misfchien meende de Dichter : ri als toen zij uit de ftroomen
Dat dan, door uw Beftier, voor 't minst de hengenis
Van Haren rang en room niet gansch verdwenen is ! (BI . b.)
Lees z /

gelijk in den nog aan dezen verbonden' regel :

En dat een treffend beeld dier grootfche m/merff
Bij 't verfte Nageflacht nog fteeds aanwezig zij .

(fic.)

Ilet lot zal zijn vervuld, dat Troje werd beflist . (B1 . 8 .)
Hier is de nitlating van over niet to verdedigen .
De haat om Priamus , ja ! om zijn' naam alleen
Leeft eeuwig in mijn hart . (Bl . 9 .)
Men kan om redenen haat tegen iemand koesteren ; doeb
tvannser bier om in dozen redegevenden zin werd opgenomen, mdest er een ander voorwerp aangewezen zijn, tegen
hetwelk men then haat koesterde . Hier ftaat dug om blijkbaar en verkeerd voor tegen .
Doch genoeg ; wij gaan over tot zo ., do minder juiste '
drukkingen .
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Op bl. 20 voert M A R S de Trojanen nan, r A L 1. A s de
Grieken . Hier brengt de Dichter, niet zeer gelukkig, eene
navolging Uit H o M E R U S to pas
Zij zijn bet, v66r wier trean de Tweedragt, hoogst verbolgen,
Zich eerst in 't ftof verbuigt, doch ras zich wear verheft,
Terwijl haar' voeten de aard - haar' kruin de wolken treft .
Wij willen bier geene aanmerking mat{en op het zeer Hoogduitsch klinkende zich verbuigen ; noch op dat trefen van de
aarde en de wolken door de voeten der Tweedragt ; maar bepalen ons alleen tot de verkeerde opvatting der Homerifcbe
befchrijving . De oude Zabger zegt niets anders dan : „ Hen
fpoorde de woedende Tweedragt aan , de zuster en gezellinne van den bloeddorftigen Mars , die in den beginne
klein is van geftalte, maar vervolgens hare kruin verheft tot
den hemel en wandelt op de aardc ." Deze befchrijving, gelijk ieder ziet , flaat niet op de wijze , hoe zich de Tweedragt bier vertoonde , maar flechts in bet algemeen op harm
wording en natuur. Hier, in bet gloeijen des gevechts, had
zij naruurlijk hare geheele, verfchrikkelijkegeftalte, en boom
zich waarlijk niet in het itof voor Mars of Athene ; om
welke beleefdheid H o m E R u s wel simmer zou gedacht hebben,
. . . In hun beider hart vergadert
Zieh reeds de wensch en wil, enz . (1'31 . 38 .)

sergaderen zijnen oorfprong niet aan bet voorgaander
verfchuldigd is, dan we ten wij waarlijk niet, hoe e :
de man aan gekomen is .
3a. Duisterheden
Na eene vrij lange rede , in welke j u N o haren haat tegen
3PRIAMUS heeft lucht gegeven, roept zij sit :
Als dat

naderen

lk, Heerfeheres der Aarde en 's Hemels Groot-vorftin,
Misprljs den wrevel niet van Jovis gemalin . (Bl. 9.)
Het is nu wel zeer natuurlijk , dat J U N o zlchzelve niet niisprijst ; maar joist deze al to groote natuurlijkheid maakt ono
deze regels bijzonder duister . Misfehien befchouwt J u N o
zich bier nit twee oogpunten ; doch ook dan nog , waartoe
dient bet , daar er voltlrekt geene viotiven volgen?
Bl . 27 . A N D R 0 M A C H E fpoort 11 E C T O R aan , om niet
tegen de Gricken sit to rukken, inaar zijn leger bij den Vij-
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geboom to plaatfen, en zich daar 'te verdedigen ; die plats
was zwak, en de Grieken, dit wetende,
Beproefden beurtelings den doortogt langs lien kant .
Vu zijn zij heengefneld , doch - om haast wear to keeren ;
Misfchien beeft zich die weg reeds thans, op hun begeeren,
Geopend ; - of, ligt wees de Hemel zelf hun 't pad .
.Vat dit beduiden moet, is ons eane Egyptifche duisternis .
A N D R O M A C H E, die, terwijl zij fpral~, op den vijgeboom
wees , en denzelven in bet gezigt had, zegt eerst , dat de
Grieken van die plaats waren teruggetrokken ; hoe kon zij
dan zeggen, dat zich die weg op darzelfde oogenblik voor
hen geopend bad? Er is bier eene misvatting, of verfchrijving ; want de Dichter volgt pier H o M E R u s bijna letterlijk,
en deze zegt eenvoudig : ,, Driemaal poogden de dapperfte
helden der Grieken bier door to dringen ; hetzij dat een wigchelaar hun deze plaats had aangewezen, of dat zij zelve op
deze gedachte gekomen waren ."
Thans blitft ons nog, 4 0 ., her zondigen tegen her Homerifehe kostuum over ; en hiertoe brengen wij vooreerst :
. . . 't final ontvlamt in Hectors handen,
tie nu ten ftrijde vliegt, al knarfend op de tanden . (Bl . 33 .)
Dit lag niet in den aard van H E C T 0 R , vooral niet zoo op
her oogenblik, na bet in eenen goeden zin fentimentele en
roerende affcheid van vrouw en kroost . Bij u r, Y s s E s , op
hl . 2a, is her iets minder wanvoegelijk.
Maar geheel Onhomerisch is deze geheele tirade, Hit de
klagt van H E C T 0 R orn her lot zijner gade
Zij, zuchtend elken dig, om 's Jrneesters nieuwen wille ,
Zit, suet vorftinnelrand, aan weversfpoel en fpille,
Esf de immer wreede item eens Grieks doet Haar't verwijt
Dat Zij to roekloos is in 't bruiken van den tijd ;
Of, dra veroordeeld tot nog ruwere bedrijven,
Zend men Haar fmadig uit, als een der veitjle wgven,
Om water van de bron van Hyperia . Onze Dichter fchijnt zich to verbeelden, dat her weveln
voor de Vorfinnen van then tijd een finadelijke arbeid was ;
maar H E C T o R verzoekt zelf, bij zijn heengaan , aan zijue
gade, om zich naar haar weefgetouw to begeven : her d6ni-
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ge, waarop HECTOR bij 110 M E R U S drukt, is, dat zij zou
mocten weven voor eene andere , voor eene meesteres . Maar
nog erger is bet met then halven regel : „ als een der veilfie wijven ."

Het waterhalen was toen ook geene fchande,

als men bet flechts voor zichzelve deed . Of is de Dichter
N A U S I C A a, de rijke Koningsdochter, vergeten, die aan de
beck bet lumen des huisgezins waschte ; of las hij nooit, in
bet tiende boek der Odysfee , dat de dochter van den Koning
der Laestrygonen water haalde uit eene bron buiten de flad,
en bet droeg naar hare woning ?
Doch wij fchrikten, bij herziening, waarlijk van de lengte
onzer beoordeeling ; op een' arideren tijd zullen wij bet korter maken ; dock hier deed de veelbelovende aanleg eens ons
geheel onbekenden jeugdigen Dichters, en de zucht om hem
en anderen nuttig to zijn, ons een weinig van bet gewone
(poor afwijken .

Oratio inauguralis , quae Gandae, in novo Academiae Palatio, die II Octobris anno MDCCCXXV habenda fuit .
Auctore L . - V. R A O U L . Gandae, typis

J. N.

Houdin . 1826.
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anneer een Schrijver zijn gedicht onder den titel eerier
Redevaering uitgeeft , dan fchijnt hij zelf geen hoog denkbeeld van deszelfs poetifche waarde to koesteren ; en wij duiden bet dan ook den Heere R A 0 U L niet ten kwade , dat
hij zijn Carmen met den naam eener Oratio gedoopt heeft .
De man heoft groot gelijk ; want waarlijk bet is niet anders
dan zeer gewoon proza, in hexameters afgedeeld, waarin
men nict alleen geen dichterlijk beeld, maar zelfs naauwelijks een dichterlijk woord aantreft . Dit kleine gebrekje ter
2ijde gefteld, bevalt ons deze metrifche Redevoering (welke
tot inwijding van bet prachtige nieuwe Akademifche gebouw
to Gent geftrekc zoude hebben , indien hetzelve op den 2
October
x825 , wanneer It A o U L als Rector optrad of afging, gereed geweest ware) uitmuntend , om bet zes bladzijden Lang , en tot in de kleinfte bijzonderheden uitgewerkt ,
portret van onzen geliefden Koning . Deze affchildering is
zeker in geenen deele dichterlijk ; maar zij is in alien deele
waar, en daarom moet zij ieder bevallen . Gelukkig her
nOERDgn9CII . 1827 . NO . 3 .
1
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De Schrijinec deeer Verhalon , de devgdzame,

artige,
begaafde FEI9r4A MASTEN Rgns, is niet meer bier op
sarde t Karl was bare loopb an ; doch indien bet levee . aier
tsar bet agmal der wren, mast; navy de werkzaambeden ten
putte van zichzelve en van anderen , naar vorderimgen in vol .
making, kennis en deugd, moet warden berekend , zoo heeft
F E N N A lang, rear tang geleerd.
In hare onderfcheidene
betrekkingen, als dochter, vriendin, letterkundige, was zii
goed, beminnelijk, nuttig en hooggefchaf . Onuitfprekeljjk
veei v$rliezen hare bejaarde ouders door haren dood ; zwaar
trof dece flag alle hare vr1enti+en, en ulet getiag is cnit 4tet
gemis , hetwelk onze letterkunde , die zij met even bevallige
els nuttige gefchriften verfierde , door haren vroegen dood on•
dergaat . Een geest van ongehtdcbeide en innige godsvnudhiv,
altijd met veredeling des harten en voortgaag in Eedeiijkd
volmaking gepaaxd, whrs van dweepet j, vezdoeating van eu,
det'sdenkenden en Qulerismus, .gtebuwd aaa den" 'beftiliget
vorm, eeneea flijl, die
. door bet hart bezield , it+orhde $era .
den verfinaadt, wetnuft en viedingrijkheid, altlxd gebenigd
ten behoeve Vie vabetering des haroen en veredobwb vwe
den frnaak ; zieOar bbt karakresider gefchriften van v e rnrp .t
M .i a r E N B R o E It, edt ufdrltkfel van bare eigene aiet t
,Zij fzhreef, bepaskdelijk en met capzet, dorgaans veer he,
re eigene fekfe . Ten behoove van doze zijn dan or dente
Yerhalen ingeri$t, wearvan wij bet eettle Deal vroeger beb
boa aangekoudlgd., Vit tweedo bevat teens of liever karakterfchetfen van Vrbuwen uit tie C*lhiedeuisfen van bet
Nieruwe Verbond,, et~e nit eon bepasId eogprnt befchouwd.
Zoo zien wij in vtA K I A geheei de Moeder van t sr e t
o n aI S T u s, ikil, nederig on bt3bkesdgla, door de groxe
beguttftigingen den. Mlbhareg$ien niet epgebtazen, en gdaeet
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doordrongen met onuitfprekelijke Iiefde tot haren verhevenen
Zoon . - In P R O C U L A en H E R O D I A S worden ons de
gevaren van den aanzienlijken hand voor bet hart, die
echter niet onoverkomelijk zijn, afgefchetst . H E R O D I A S
is bekend . P R O C U L A wordt hier de vrouw van P I L A T U S
genoemd, die , bij K LOP S T 0 C K, P O R C I A beet. Eigenlijk
weten wij haren naam volflrekt niet ; doch kortheidsbalve
wilde onze Schrijffter haar zulk eelien naaltl toekennen, en
bet is vrij onverfchillig , of dit juist de rcgte zij . - Of wij
uit de zeer korte plaats, welke wij in de Evangelien nopens
deze vrouw vinden, dadelijk Inogen opmaken, dat zij boven
afgoder j rerheven was, komt ons twijfelaehtig voor. Zij kon
daarom toch, minder dan de Joden door vooroordeel bene .
yeld, hooge achting voor de weldadige wonderen en bet
edel gedrag van den grooten Profeet koesteren, die misfchien
iemand uit haar gezin of hare dienstbaren tot gezondheid herfteld had . Hoe bet zij , uit eene enkele boodfchap , nit eenen
enkelen droom kan men bezwaariijk iemands karakter opmaken . Den Dichter is dit geoorloofd, niet den fchetfer van ware Bijbelfche taforeelen .- In de Kananefche Vrouw ftelt ons
de Schrijffter de moederliefde voor, die zich door geene zwarigheden laat terughouden, geene moeite, geene ware of
fchijnbare harde behandeling zelfs ontziet, om de welvaart
van haar kind to bevorderen of to herftellen . Een nieuw,
voortreffelijk en bekoorlijk oogpunt , hetwelk ons geheel in
bet hart der goede dochter doet lezen . Men voert dit geval
doorgaans enkel aan als bewijs van bet geloof, of Iiever vertrouwen op J E z u s , der Heidenfche moeder ; doch, in bet bo
ven aangevoerder licht befchouwd, vereert bet haar karakter
a khans niet minder . - Voortreffelijk worden in M A R I A en
M ART H A de karakters der beide zusters , niet tllleen in bet
bekende tooneel to haren huize, maar ook bij gelegenheid
der komst van j E z u s , om haren broedel to doen herleven ,
afgefchetst. Hartelijke zusterliefde , in weersvil van verfchil
van karakters, ftaat hier op den voorgrond . En wie gevoelt
riiet, hoe vruchtbaar bet Bijbelverhaal, uit dit oogpunt befchouwd, voor bet dagelijkfche leven kan worden ? - In
M A It I A M A G D A L E N A Zien Vij ddn if1vloed van ware vriendfchap op vrouwelk k geluk , van ware vriendfchap der ziel omtrent waardige voorwerpen . ,, Vriendfchap toch moet , zal
„ zij geen ijdele fchijn zijn, op cerbied en liefde voor Goa
ca zijnen Zoon, op menfchelijke verlichting en veredelin&
I_ )
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„ rusten . Waar dit geene plants vindt, zal men vergeefs op
„ hare zalige uitvloeifelen hopen ; en vergenoegt men zich
• met haren fchijn, zoekt men alleen daardoor eigen belang
„ to bevorderen, welk eene naauwelijks noemenswaardige

„ kleinigheid is er dan noodig, om menfchen, wier vriend„ fchap onverbreekbaar fcheen , tot vijanden to maken !" (B1 .
192 .)- In R 110 DE merkt de Schrijffter de invloeden van het
Christendom op den dienstbaren (land op . N i E M E IJ E R heeft ,

zoo wij meenen, in zijne

Karakterkunde, den zoo geheel

natuurlijken trek dezer dienstmaagd, dat zij, uit blijdfchap,
PET R U S laat kloppen , en naar binnen vliegt, om hare beangftigde meesteres en vrienden met deze aangename boodfchap fpoedig to verrasfen , doen gevoelen . Misfchien leidt
F E N N A wat al to veel ,

ten voordeele van R H 0 D E's karakter, nit dezen enkelen trek af ; doch onwaarfchijnlijk is
haar gevoelen niet, en , van de praktifche zijde befehouwd ,
han deze voorftelling voor dienstbaren zeer nuttig zijn .
Wij kunnen ons niet onthouden, om , als een ftaaltje der
fchrijfwijze van de waardige F E N N A, (van welke wij thans,
helaas ! naar wij vernemen , niets meer to wachten hebben) ook
in deze meer deftige, meer ernftige foort van gefchriften, den
volgenden aanhef van haar tafereel der Kananefche mede to
deelen ; » Wie onzer, die meermalen in flille verrukking ge„ tuige was van den op- en ondergang der Zon, bewonderde
„ niet de Reeds nieuwe , bekoorlijke verfcheidenheid , op
„ welke zich deze fchoone natuurverfchijnfelen bij afwisfe,, ling can 's menfchen oog vertoonen? wie gevoelde niet
• dikwijls haren (*) eerbied en liefde voor den grooten For„ meerder van bet Heelal, onzen liefderijken Hemelvader,
„ daardoor ook aanmerkelijk verhoogd en veredeld ? -- Nu
„ eens immers kondigt een fchitterende vuurgloed in bet
„ Oosten de voriin des daags , met ftatelijken luister omge„ ven, aan ; dan weder treedt zij, in eenen lluijer van he-

• melfche, in elkander fmeltende kleuren gehuld, to voor~, fchijn ,

en verfpreidt leven en vruchtbaarheid over Gods

• fchoone fchepping, tot zij , na volbragte taak , achter
„ in gloeijend purper gedoopte , met fchitterend goud om• zoomde gordijnen , of in zachten rozengloed gehuld , we„ der in bet Westen verdwijnt . Ja, hoe dikwijls men een en
„ antler mogt befehouwd hebben, telkens zag men bet op
(*) Men herinnere zich , dat de rede alleen tot Vrouiren en

111eisjrs gerigt is .
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„ eene verfchilende wijze ; en geheel onvatbaar voor de fchoon-

• heid der Natuur moet bet hart zijn, dat niet onder zulke
• befchouwingen opklimt tot den Schepper en Onderhouder
„ van al wat is, en zich zijne eigene dure verpligting niet
• levendig herinnert . - Wat nu in bet rijk der Natuur de
„ Zon is , mijne Lezeresfen ! is in de zedelijke wereld de
„ regtgeaarde Moeder . Hoe en wanneer wij haar ook in hare
• betrekkingen befchouwen , altoos vinden wij in de uitvloei-

•
•
•
•
•
•

felen barer liefde eene bekoorlijke verfcheidenheid ; en even
als donkere wolken aan bet uitfpanfel dikwijls de kracht en
fchoonheid der zon veel flerker doen uitkomen, dan haar
glans aan eenen helderen hemel, zoo vertoont zich ook de
moeder bet heerlijkst en krachtigst, wanneer zij geliefde
kinderen met ziels- of ligchaamslijden ziet worflelen , en
ter verkrijging van hulp en redding geene pogingen te_

• moeijelijk acht, geene opofferingen fchroomt ."
Dit is welfprekendheid van bet hart .

Vader

Klemens ;

eene Roomsch-katholieke Gefchiedenis. Ui1

her Engelsch vertaald. Naar den vierden Drnk. Te AmJlerdam,

bj G . J . A . Beijerinck . 1826.

In gr. 8vo. 312

B1. f 3 - 25 .

W

ij oordeelen bet allezins lofwaardig, dat , in den tegenwoordigen tijd, de Protestant seder eerlijk middel to baat neemt,
om tegen bet Jezuitisme to waarfchuwen en to wapenen, en
tevens de groote hoofdzaak to handhaven tegen den Roomschgezinde, dat men, in bet fluk van geloof, zich alleen aan
den Bijbel en deszelfs regte uitlegging to houden hebbe . Het
is ons bijna onbegrijpelijk, hoe een Protestant to dezen kan
wankelen, en dat men den Roomschgezinde niet tot nadenken brengen kan . Dit werkje is ons dan welkom ; bet is met
gematigdheid, in den geest der liefde, en in bet bevallig Weed
eener familiegefchiedenis, gefchreven . He ; Kalvinistifche flelfel omtrent de Regtvaardigmaking flrnalt overal door, hetgeen
Met bevreemden kan, daar bet tooneel Schotland is, en wel
tijdens de pogingen ten behoeve van den Pretendent ; men
zal echter moeten erkennen , dat gezegd ilelfel op eene alle
zins redelijke wijze words voorgedragen . Wij vreezen inaar,
dat bet bock , niettegenflaande deszelfs uitlokkenden titel en
titelvignet, onder de Roomschgezinden weinig lezers zal via-
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den ; de biechtvater Pal er wel voor zorgen! En ook onder
de I'rotestanten ; - her is voor romanlezers biina to ern .ftig
en to gemoedelijk . Her zal intusfchen wel zijn publiek vinden ; en, kan ons woord daar iets toe bijdragen , wij durven
her jonge lezers en lezeresfen uit den befchaafden Band gerustelijk nanbevelen ; her zal den lezer in zijne Protestantfch.e
begrippen bevestigen .
Her behelst, gelijk wij zeiden, cene familiegefchiedenis,
E6n tak van dezelfde familie is ijverig Protestantsch , de andere
ijverig Roomschgezind . 13eide leven echter in goede verflandhouding , en bet verfehil in Godsdienst verbrak de bloedverivantfchappelijke genegenheid niet . Lit vrees evenwel voor
den invloed des Protestantfchen zoons op dien van her
Roomschgezinde huis, had men den laatstgenoemden eenige
jaren op reis gezonden, under opzigt van eenen Geestelijke,
die een Jezuit, en de opregte vriend van den jongeling was ;
een man , verre van dom of onkundig, en van beproei'de
braaflieid en godsvrucht . Met do terugkotnst der reizigers begint bet work ; gezegde Jezuit wcrd nu Huispriester. De
jonge lieden hervatten do oude vriendfchap ; en de Roomsciigezinde jongeling, nog altijd order de leiding en waarlijk
aan den leiband van den biechtvader, die hem allcs was,
fcheen nu genoegzaam beveiligd . Natnurlijk, echter, kwam
bet gefchil van Godsdienst gedurig to bane ; maar, in weerwil van waarheid en gezond verftand, de Roomfche jongeling
bleef ftandvastig, ofichoon de Priester in her oplosfen der
bedenkingen verre to kort fchiet . lnmiddels is zijne edele
zuster zeer veel minder geneigd tot blind geloof en blinde onderwerping ; en, niettegenftaande hare verloving aan een' beminden Roomschgezinden jongeling, words zij Protestante .
Maar vooral is ons bet bock belangrijk van wege de worfteling van den braven Priester tusfchen zijn geweten en kerkgeloof, en tusfchen zijne opregte vriendfchap voor zijnen kwee .
keling en zijne gelofte tot blinde gehoorzaamheid aan de hoofden zijner Orde . Aan de laatfte offert hij toch alles, ook zijnen
geliefden kweekeling, op, dien hij eindelijk, als her flagtoffer
van intrigue en blinde religiezucht, in den kerker der Inquifitie
to Rome helptI Gelukkig wordt hij daar nog uit verlost, doordien zijn Protestantfche vriend ontdekkingen van ftaatkundigen
aard deed, die hem bet lot van een aantal Jezuiten in handen
gaven . De jongeling verlaat dan ook do RootnCche kerk,
echter niet dan na den dood van zijnen biechtvader , dien
braven en floods in zijn leven tegen zijne betere overtuiging
worflelenden man, wiens fterven hij bijwoonde, en bij c
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welk bet duideldk was, dat niets van zijtt bjgekyof y liaete.
doening of plegtigbeden, maar alleen de eck ChristelW W
leerfukken, door den Protestant nu bij hem aangedrongeu_,
hem voor wanhoop konden bewaren. Ook de vrouwe moe .
der is aan hat nadenken, eu zal vnorzeker bet vuorbeeld harer kinderen gevojgd zijn .
Dit is zoo war bet boofdbeloop van dit in yelen opsigtd
leerzaam en onderhoudend gefchrift, hetweilt Noorzekor da
overbrenging in onze teal overwaardig was .

Merkwgardige Levemrgefrhledenis v#n IGrrei £am&iwd. (.&h
oorfpronkelijke Nederlandfohe Ramos .) Dodo' IF tit a a it T v
a 1' A M , Sehrijver yon het l1asteet Reaenbtst. To Sjieek, ;k
F . Holtkamp . 1826. In ,gr. Svo. 853 Bt. f t -75 .

E

r aijn zel>r kedillers van hat werk aes 4lwis ., tit sort
rian epn fch, jvet verheven z#n boren de kritiek der u*
reld f" Met andere woorden t onze lieu* Heer kgn her at .
le menfchen niet van pas makers, hoe veel tninder den a g a.
B t R T U S S T A M l En hiermede zal de fchrijver zich data ot*
ledere berisping gerr6osten . Wij vonden sneer aardighedan,
reeds in bet voorberigt, van den mart, die Zich diet bekres .
pen zal ean halfflochsige magtjprearkm, die m& osardeslittg
noemt . Mbaren wij met zulk eenen ichtijver niet wet vowzigtig zbn Y
Wij kennen a sj S B a RT US t? AM net,
dit doer piers ter take : Wij beoordbelden zijn Kaateel Razee
test, zoo wij meehen, niet geheel ongau ig, d,%ch die does
made Wets af ; zijn Karel Lombard ken daarom wel deahterr
zijn, en is dit, naar ons oordeel , werkelijk . Lombud Is eel
voortrefelijk, deugdzeam mensch, en blijft die geheel gijn le,
ven. Zijne gevallen zijn eeldzaani genoeg. IQ Is tiog jot*
al een weeskind, en gait op sae, words $taaf to Adgter` 4
naar krijgt dear ecnen uitanuntenden meester, en pitakt
der zijne medeflaven goads vrienden, Hij do*t lien meeetet
or
goede dieatlen, en verkrijgt daardoor vrijheid en rijkdoni
ji venwel moet bij nog een' logs near Koilftentitiopel dben,
ten behaeve van zijnea meeeter, op wient hoofd het gemutnt
was . Hier llaagt hij naar wench . Op atijnen tetugtogt miar .
bet vadesland lijdc Itij fchipbreAik,oekomt yele gevaren,Iendt
eindelijk geltikkig, doer een relsje mar Dutffoklorp 0 out kits
de fmu ilie zijaer vrieaden 0 die hij Its & 4=4 Ijiet i baiig to
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brengen, en uit to werken, dat zij fpoedig worden vrijgekocht .
Nu vestigt hij zich in of liever bij Amsterdam, huwt eene
brave jufvrouw, Welker kennis hij to Konftantinopel gemaakt
had, krijgt kinderen, ontvangt bezoek van zijne vrienden nit
buitschland, en doet met hen een togtje door Holland . Eindelijk, na eenige jaren genoegelijk geleefd to hebben, verwaarloost hij zich bij her doen van eene menschlievende daad,
en befterft her.
„ Bet daar, lezers en lezeresfen ! u het edel, navolgingwaardig karakter en de zooderlinge (ja wel zonderlinge!) lotgevallen van eenen braven man gefchetst."
Gij zult er uit zien,
dat er van dezen roman nog wel lets to maken was . Maar
de uitwerking is bijzonder langdradig ; de minfte kleinigheden
warden, en dikwijis bij herhaling, verteld ; b. v. bij een bezoek, dat hij belet liet vragen, antwoord kreeg, ging, enz .
enz. En wij vonden oak bijzonderheden, die ons bevreemdden ; b . v. dat een zoon van een gezeten en geacht burger
to Middelburg, bij den dood van zijnen vader dadelijk van
Nijkerk op de Veluwe ontboden , reeds v66r de begrafenis
Commisfarisfen van de Regering in den boedel vond, die
hem toen reeds konden berigten, dat, na volkomene opneming van bet fchuldboek, en waardering van huis , huisraad
en winkelvoorraad, enz . e r niets zou overfchieten, maar
hoogstwaarfchijnlijk wel to kort komen . War moet men din
to Middelburg niet bij de hand, en gezind zijn, om zulke
foort van zaken fpoedig of to doen! - Even knaphendig
pakt de Schout van Oost-Soeburg den eerlijken jongen mensch
op enkel vermoeden van een' kleinen diefftal, en laar hem op
°s Gravenfteen zetten . - Wij willen geene meerdere ftalen
opzoeken .
Met her hoogfte regt alzoo wil de Heer s T AM dezen roman geenszins als een meesterfuk doen voorkomen . Er komt
echter niets voor, dat de zedelijkheid kwetst ; maar vele
goede lesfen van eerlijkheid en braafheid. - In een kinderwerkje zou de langwijligheid misfdhien minder hindern- ; maar
her had voor ons moelte in, de 353 bladzijden met aandacht
to lezen . Her dikwijis oppervlakkige allerlei, dat wij aantroffen, vergoedde ons de moeite niet . Wij wenschten den
roman voor bet minst getierceerd ; offchoon hij ei', zoo ass
bij nu is, misfchien in vele leesgezelfchappen mede door kan .
Wat de fchrijver van den natuurlijken afloop , her nuttige en
Sangename enz. zegt, willen wij niet geftrengelijk toetfen .
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Wij prijzen gaarne oorfpronkelijke Nederlandfche romans ; maar
het vermelden hiervan op het titelblad is echter, bij ons en
bet publiek, voor het naauwelijks middelmatige geen vrijpas .

Eenvoudige en gemakkelijke .4anwijzing om de Stenographie, of
kAwst van fnelfchrijven, door middel van Jlechts twee Karakters , in een' zeer korten tijd to leeren en to beoefenen . Vol.
gens de uitvinding van den Heer Dr . E R D M A N N, L/farts
des Konings van Sakfen . Door P. G . W I T S E N GE Y S B E E K .
Tentandum est . Te .4mflerdam, bij de Gebroeders . Diederichs . 1827 . In gr . 8vo. 16 Bl. f :-45.

J

a, het is to proberen! (tentandum est.) Den breeden titel
(een waterhoofd) fchreven wij of , ow des to korter te kunnen zijn. De voordeelen der Stenographic van E R D M A N N
worden gezegd hierin to beftaan : 1 0 . dat zij gefchikt is voor
alle talen, in welke ons alphabet gdbruikelijk is ; 20. zoo wel
tot het drukken van boeken (nu jai) als tot handfehrift ; en
3 0. dat zij in een paar uren to leeren is . (Begrtpen, o ja i
maar leeren ?
Ongeveer even zoo als de kunst om in
zes maanden Profesfor to worden .) - De Lezer oordeele!
Men moet zich bedienen van horizontaal gelijnd papier,
even als de muzijk, alleen met dit onderfcheid, dat men
twee, in pleats van vijf lien noodig heeft. Men fcheidt ieder woord of door ftreepjes, even als de maten in de muzijk .
Nu worden voor de vokalen vijf flippen, voor de medekiinkers b, e, d , f, g horizontale f reepjes, voor de, h, k, 1,
m , n perpendiculaire ftreepjes, voor de p, q, r, s, t fchuine itreepjes van de regtet- naar de linkerhand, en voor de
, w , x , ff , z even zulke itreepjes van de linker- naar de
regterhand , als bepaalde teekens, aangenomen . Elk dezer teekens duidt bepaaldelijk deze of gene letter aan, naar gelanpe die teekens , juist gelijk de muzijknoten, tusfchen de beide
lijnen zijn geplaatst ; b . v. de flip boven de eerfte lijn is a,
die op of in dezelve e, die in het midden derzelve i, die op
of in de tweede lijn o, en die onder de tweede lijn u ; en
op gelijke wijze voor de medeklinkers . (De punctuatie kan
men onder elke woordaffcheiding aanbrengen .)
Charlatanerie a part : de theorie, gelijk men ziet, is Diet
moeijelijk ; maar de praktijk ?
y
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VAN MWNE WELMEENENDE TOESERAAH,

TE VINDEN IN HET NAASTVOORGAANDE NOMMER VAN DIT
TIJDSCHRIFT.
lit

bee geenszins een vijand van

(*)
s£lle mogelijke Tijdfohrif-

te .n , zoo alt de leper van de hier boven genoemde receiI e
wij dit to last iegt. Hoe en van wear hij dit uit mijne,
door hem beoordetide, ftukjes opgamaakt hebbe, is mij een
rttdfel . Hij zal toch, ilic bet veroordeelenn van de dronkenfehap, niet willen belliiten, dat men oak een vijand van
den wijn zij .
Evenwel, ik erken gearne, offchoon A hft tot dusverre
nergeers to kennen gaf, veelmin ronduit zeide, dat ik aan
zoogenaamde boekbeoordeellngen voor mijzelven geen zeer
groot gewigt doorgaands hCcht . Deze gevoelens heb ik overgenomen van mijnen waarden Vader, die mij zelfs ontried,
gefbhrf ten van then aart, oak maar vlugtig, in to zien ;
„ want," zeide hij w „ over cen boek, dat gij leest, behoort
,, glj zelf een vrij oordeel to vellen, zonder eenigen invloed
„ van elders ; men gewent zich buitendien al fpoedig ge„ noeg, om tan den lelband van anderen to gaan , en inder„ daad is dit den redelijken menseh onwaerdfg . En raakt
• her een werk, hetwelk gij voornemens zijt niet to lezen,
• war gent her u dan ean, hoe een derde er over moge den• ken I - Ook met betrekiting tat de werken zelve, die in
• bet licht verfebijnen, zijn de reeen/ien van geen noemens• waardig belang ; want de uitbundigfte opvijzelmg zal tan
• een gefchrift, hetwelk van geen wifarde is, nooit eene
• duurzame achting kunnen bezorgen ; evenmin zal de vin• nigfte hekeling een ander, dat wezenlijke verdienilen be• zit, van die verdienflen berooven , en voor altijd achter de
• bank doen werpen . Of heeft de Reeenfent ten doel, one
(*) Hoewel de Redacteur van dit Tijdfchrift, opdat her.
hetzelve in geen Twistfchrift ontaarde, geene Rubriek voor
4ntikritiek in betzelve kan afzonderen, waarop de Recenfent
der Recenfenten zoo zeer fnoeft, heeft hij echter de plaatfing
van dit woord niet willen afflaan, ten blijke dat hij van alle
ivederfpraak geenszins afkeerig is . Her oordeel verblijve oat
San den enzijdigen Lezor
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• aan etnen Sckrijver feilen onder her flog to brengen, hij
„ doe her ondershauds, waardoor hij her doel veel beter be„ reiken zal ; ten ware een werk op de belangen van Gods„ dienst en Zedelijkheid, van Stad en Land, van Letteren,
• Wetenfchappen of Kunften eenen verderfelijken invloed
• konde hebben, in welk geval openbare beoordeelingen al„ lerheilzaamst zijn kunnen, om min doorzigtigen tegen then
„ invloed in veiligheid to fl:ellen . - Blijft gij niettemin be• geerig, oin recenfien to lezen , doe her dan voor 't minst
„ nooit, da•.i na her gerecenfeerde boek zelve gelezen en
• uw eigen oordeel er over gevestigd to hebben : in dat ge• val kan eene recenfie waarlijk van nut zijn, voor zooverre
• zij grondig en bondig is , om , namelijk, her uwe met des
• Recenfents oordeel to vergelijken ." - Zoo iprak mijn verftandige Vader, toen men bij ons nog geen ander boekbeoordeeleud Tijdfchrift kende, dan de Yaderlandfclze Letteroefeningen, waarvoor, en to regt, hij zeer booge achting had :
war zoude hij wel zeggen , zoo hij thans onze Letterwereld
eens mogt rondzien (*) ?
Dar nu ik, over boekbeoordeelingen eenftemmig met mijnen
Vader denkende, in her algemeen een vijand zijn moet van
hetgeen meu ~Intikritiek nocmt, behoeft naauwelijks gezegd
to worden . Ik befchouw zelfs die foort van wederfpraak als
beleedigend voor dat gedecite van her Publiek , hetwelk leest
en tot oordeelen in ftaat is , en aan wells meening en gevoelen eenen Schrijver gelegen ligt ;' want zullt eene wederipraak
berust op de veronderilelling, dat hetzelve, om tusfclien de
recenfe en her gerecenfeerde werk een regtmatig vonnis to
kunnen vellen, nog eene toelichting van noode hebbe . Her
verdere Publiek , dat in her geheel niet, of geene boeken,
maar blootelijk derzelver beoordeeling in Tijdfchriften, leest,
gnat den Schrijver lu ;tel aan : hetzelve is altijd verre beneden
hem , en zijner aandacht geheei ornvaardig .
Ondertusfchen , gelijk, in fommige gevallen, openlijke
boekbeoordeelingen groote nuttigheid hebben ltunnen, zoo
ook kan wederfpraak, of een Antlkritiek, noodig worden, als
her, namclijk, to doen is, om befchuldigingen of aantijgingetl
to wederleggen, welke ons ~oudcn kunnen benadeelen in ons
iniddel van bellaan, of wel, die onze zedelijkheid aantasten,
en ons mitsdien, in hoedanigheid van mensch en burger, kunnen doen dalen in de fchatting van land- en tijdgenooten . De
beoordeeling nu mijner bovengemelde lettervruchten , zoo als
zij ligt , de laatstgemelde itreklting hebbende, (ongetwijfeld
zonder dat dit des Recenfents bedoeling geweest is) acht ik
mij , in dit geval , nan mijzelven verpligt, om , in zoo verre,
daartegen op to komen .
Zal ik dan een eigenlijk gezegde Antikritiek gaan fchtij .
vent - Voorzeker nee4:l Dusdanig jets kan, war meer is,
(*) Zie her lets over het oordeelen enz . i n den Argus,
Ilde D ., bl . 95 enz ., 'vooral her laatite gedeelte van her
itnkje .
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bier niet eens to pas komen, vermits de Recenfent met mijrt
oordeel over de gewigtige zaken, welke ik heb verhandeld,
uitdrukkelijk of ftilzwijgend inftemt, alleenlijk afkeurende de
wijze, of den toon , waarop ik, in mijn Voorbereidend Vertoog, ze voorgedragen , of er over gefproken heb . Heeft hij
hierin gelijk? Dit is de vraag. En wie zal tusfchen hem en
mij vonnis ftrijken? Ik althands was, en ben nog van gedachte, dat, waar men een inkankerend bederf van goede zaken en een , hand over hand toenemend , verval der zeden to
beftrijden en tegen to gaan heeft, (zoo als dit mijne bedoeling is geweest) ook alleen de hoogernitige , foms geftreng beftraffende toon pasfen en van nut zijn kan . Ik zou dierhalve,
alsnog moeteade fchrijven, wat gefchreven is, of (hetgeen
welligt kan plaats hebben) een vervolg op bet voorgegane in
bet licht willende geven, geenen anderen toon kunnen voeren, zonder mijn geweten geweld aan to doen ; en , veel liever dan dit, wil ik voor eenen dweeper of waan-profeet to
book getleld worden .
Geweldig bedriegt zich dan de Recenfent met eenen geest
van verbittering in mij to veronderflellen . Diepe droefheid
over de verblinding en verbastering van een groot aantal mijner tijdgenooten, en hartelijke zucht, om dezulken eenen
ernftigen blik in hun binnenfte to doen flaan en op hunnen zedelijken toefland opmerkzaam to maken, zijn de ddnige gemoedsaandoeningen, welke mij daar bij bezield hebben en nog
bezielen . Bij zulke bejammerenswaardige omftandigheden is
koele redekaveling van geen nut : fchokkan zijn er noodig, zal
men flapende of verharde gewetens wakker maken en treff'en ;
en zoo de Recenfent mijne vermaning, bl . XII-XV, in acht
gehouden had, hij zou mij zulk een onregt niet gedaan hebben .
- Verbittering? Niets is verder van mij verwijderd geweest,
dan deze . Met kalme zinnen heb ik mijn Verteog gefchreven ; met rijpen rade heb ik then coon gekozen, welke er
doorgaands in heerscht ; herhaalde malen heb ik bet, op onderfcheidene dagen, overgelezen, en bet toen nog niet eens ter
drukpers gegeven, dan met overleg en onder goedkeurin
van perfonen, die bij de geletterde en ongeletterde werelg
in de hoogfte achting ftaan . - Voor de zaken en omftandig_
heden, door mij behandeld, paste dan, naar mijn begrip,
zulk eene fchrijfwijze en geene andere . De Recenfent, integendeel, keurt dezelve af, offchoon hij de zaken toeftemt .
Wie nu (ik herhaal bet) zal bier, met afdoend gezag, beflisfen? Zekerlijk heb ik in onzc Gewijde Sciriften een aantal
voorbeelden voor mij, die alle op mime wijze van handelen,
als 't ware, bet zegel van goedkeuring drukken . En dat ik
iemand-in perfoon en bepaaldelijk beleedigd zoude hebben , is
mij, tot op dit oogenblik, onbewust . Hebben fommigen, inzonderheid onze benzoeial-zieken, of dezulken, die geheel
nan de zinnelijkheid zijn overgegeven, (om zoo to fpreken)
de fchoenen, door mij gemaakt, aangetrokken en daarbij pijn
geleden, dan wensch ik hun van harte geluk met zoodanige
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aanvankelijke vordcring in zelfkennis , waarvan ik mij als een
gevolg mag voorftellen, dat zij, alles bedaardclijk doordacht
en overwogen hebbende, eenmaal erkennen zullen, mij grooten dank verfchuldigd to zijn .
Maar R o S S I N I ? Deze toch is in perfoon , en wel zeer
heftig , door mij aangevallen . -- Wat diena Italiaan betreft,
de tijd zal leeren, of ik hem en zijnen arbeid onregt gedaan
hebbe . Behalve dat zekere vroegere en latere eerbewijzingen, hem van ginds en elders aangedaan, juist van wege de
zijde en bet oogenblik , van waar en waarin zij hem zijn toegekomen, aan mijn oordeel over zijne bedoelingen eenen aanmerkelijken graad van waarfchijnlijkheid geven , is hetzelve
onlangs genoegzaam volkomen bevestigd geworden, door hetgeen wij hebben kunnen lezen in de Franfche Pandore, rakende de wijze , waarop de Jezuitfche aanhang de Tragedie
in bet algemeen befchouwd wil hebben , en de veranderingen, welke men voorheeft in bet Odeon to maken . Ook heb
ik , glleenlijk in dit opzicht , hem eenen Vandaal en eenen
bezoldeling der Jezuiten genoemd ; geenszins met betrekking
tot zijne Muzijk, welke ik onaangeroerd heb gelaten, offchoon , nu bet bier toch pas geeft , ik gaarne erken, dat ook
deze bij mij op verre na die waarde niet heeft, welke er algemeen aan words gehecht, omdat dezelve doorgaands wel
des famenflellers kunstvermogen kan doen bewonderen, maar
zelden flreelt en roert ; welk laatfte echter, zoo ik mij niet
bedriege , bet hoofddoel der Toonkunst van ouds was en behoort to blijven .
Van magtfpreuken to willen doen gelden voor redenen,
kan niemand afkeeriger zijn, dan ik : ook heb ik mij daaraan,
zoo min bier als elders , fchuldig gemaakt . Wat ik ftelde ,
heb ik met gezonde redenen betoogd ; of bet moesten wereld _
kundige zaken (facta notoria) zijn , welke geen betoog of
bewijs behoeven .
Maar, terwiji de pen al zoo voortloopt, zoude ik, tegen
mijn voornemen aan , in een wezenlijke 4ntikritiek begin_
nen to vervallen : dierhalve ter zaak, waar bet bier eigenlijk
op aankomt .
De Recenfent meent , dat eene der redenen van bet fchrijven van mijn Yertoog zoude zijn geku'etJle eigenliefde, in zoo
verre aan nlijne Dichtwerken niet zoodanige eer mogt zijn
wedervaren, als ik ze waardig zou fchatten . Maar hadde bij
hierin to regt geoordeeld, dan zekerlijk moest ik van alle
verwaande zotten wel een der venvaandflen zijn . Nooit immers is ddn eenig mijner Tooneelwerken opgevoerd, dan met
voile, voor 't minst welbezette Schouwburgen, in weerwil
ook van dat men (om welke redenen, wil ik liefst niet onderzoeken) de vertooning gefteld had op tijden, wanneer bet
Publiek fchaars den Schouwburg pleegc to bezoeken ; en
nooit heeft bet ddn derzeeven aan de levendigfte blijken van
goedkeuring ontbroken . Dat bet Beftuur van onzen Schouwburg (vooral nadat de Heer V A N 'S G R A V E N W E E R T me-
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delid van hetzelve geworden is) die flukken, voor verre het
grootfte gedeelte , van bet tooneel verwijderd houdt , dit kan
ik tech niet veronderfteld worden to hebben willen wreken
op een Publiek, hetwelk misfchien al to gunftig over deze
mijne lettervruchten denkt, en , war meet is , niet zelden
mijne ontevredenheid, over die handelwiize des Befluurs to
mijnen opzichte, onbewimpeld to kennen heeft gegeven . Bovendien ; wist men, hoe geheel los ik, voor mijzelven, ben
van die en de meeste andere dingen, waar de wereld in her
aigemeen den hoogiten prijs op !felt, niemand zou mij
verdenken, laat ftaan regtmatig befchuldigen, van zulk eene
jammerbartige auteuraehtige eigenliefde . Verlangen, om nut
re fliehten, is de Eenige drijfveder van mijuen arbeid . Zoekt
men deze mijne pogingen to verijdelen, of de bewijzen daarvan to verdonkeren, bet komt ter verandwoording van hen,
die daarvan hun werk maken . En gefteld nog , ik ware voor
eene alledaagfche eerzucht vatbaar, dan immers moet bet
voor mij ftreelender zi,jn, dat men, bier en elders, vraagt
waarom tech wordt sulk of zulk een Treurlpel niet gegeven ?
dan dat to regt gezegd wierd : bet laat zich ,{ aan bet veeli'uldig opvoeren zijner Jtukken, siel zien, op welken vriendfchappeijken voet h~ flaat met de Xcmmisfarisfen ran den Schouwburg .
Van eene andere zijde : zoo ik wezenlijk behebt ware met
zncht naar eer bij menfchen, ik zou ongetwijfeld mijn Yoorbtreidead Vertoog wel achterwege hebben gelaten ; want dat
mij zeer goed bekend zijn de middelen en wegen , om zulk
eene eere deelachtig to worden, heeft men kunnen zien in de
,aanteekening op bl . XII . Op onderfcheidene plaatfen heeft
men ook kunnen lezen , dat , welverre van die eer to bejagen,
ik mij integendeel voorftelde, fmaad voor dank to zullen inoogften, en eene menigte nienwe vijanden to zi llen maken ;
inaar met Handelingen V : 41 en Hebr. XI : 26 diep in bet hart,
en indachtig der vermaning van den Goddelijken Verlosfer aan
mijne jongeren : dat z>j zich mogten verbli'den, als de wereld
hen haatte en belasterde, bekreunde ik mij daaraan weinig :
dock, in allen gevalle, dus was mijne wijze van handelen niet
die van een' mensch, bezeten van zulk eene eerzucht, als de
Recenfent mij heeft toegefchreven .
Voorts noemt de Recenfent twee perfonen, welke 1k, naar
mijne meening, in bet bijzonder op bet oog zou hebben ge .
had, en geeft zich daarbij de moeite, om hen, tegen mijnen
veronderftelden aanval, to verweren .
Belangende den eerften, verklaar ik, dezen pier, althans
niet in het bijzonder, bedoeld to hebben .
Omtrent den anderen, gaat de Recenfent nog verder ; want
Hij geeft, tot zelfs bij name, bet werk op, tegen hetwelk ik
bet voornamelijk moet hebben platen gehad, waarbij hij tevens dezen mijnen vermeenden aanval onbewimpeld toefchrijft
non bet gevoel, van zoodanig werk, als bet door hem genoemde, niet to kunnen leveren . Ik word dierhalve openl3jk
door hen : befc'nuldigd van nod, zekerli}k dt inagtke en veracl relijkile van alle verkeerde hartstogten .
l
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Dear wierd ik imblrdsaad vnn dezep Unstogt bebee)soba, lk
nQI niet eoa vote levemade Dialers a hoog gepwAn bebp
ben, abs men drat in naaijne febtdfseie vinden kan4 veebeois zeaa,
ik eew groat deal majnet, ma moelte uitgetpaarde, a#enbkk .
ken van ra4t, met harteQkheid ., ten beeie geven scan he*
lirhtea en s egtw1 ten van afle atoWWge jeug* a V %Ieh
vo=nde Bkthters, iris mij : met hue ttrttouwoen'
eared : ea
derzelver getal is net khan .
Wltt wijdars betreft msijn onv~ertt gen, em s ;oeda i woidt,
ale het bedoeMe,, to leveren, lienof 1k, den Ueeen*nd
volkemef ge$jla. Gaunt erken It, oeM ten . Vtk'ilu go uuw
i*n faiw xfiW ea ; on ik geloof, dat 00, dig baj L o h a I s1 n sy
HOILATIVs,aeULDAV on Ifsio2h11$~anmetehid#evneeht
ter £cbool Olin
wrest dk even zeer van .zi9ehne*de belijinn
gvllen ; gdiljk de zooJanigen ock , niet niiisder das ik ., vlori
wonderd zuiddn tlebben geftaas over dei< Recenfelite a psiak
omtsent bet terntenigvuidigen van fehoonheden it rob
*ht, alai lcxtpende dent nips laer xegelrego in tegenfdie'vant
Lle vootnaehie groate ntamnne* jam vad alle andere bevad*a
unstreg>iers, en niet minder tegen he %m cmazevfboui teidd
v :tx Irit is mbLM in hct°drde DeeikijnerVietrhaiidelio#eiwaMi priisa, on wq tog onlangs bier op
w, door zijItaels
rekenden mood, hebbeht wgin tnaten voatsdrkga* . Had (ran
vao bet beineldb Dichtwes neg een wooni to tegpa) is
Dichter zelf mij gegraagd, wat er zq van dacht, wealgttalzt
de ik bet andwoord van r t a o N aan v o L T A I a L, op eene
dergelijke vraag, den Qrestes betreffende, tot het mime ge,
mat en tot hem gezegd hebben : que to voudrof vie* qne
moi je i'eusfe fait! Oak is er geen twijfel aan, of een ml
zal er atgemeen dus over gedacht warden, zoodra gezond verjtand zijne regten weder mag doen gelden, en den boventoon
hertrijgt boven wanfanaak, bliade vooriagenoalenheid~en dqn
geest van nquterg . Onderntsf`cbea was bet MR "o~~e keno,
dat reeds dozen en genen vkh to .lien Qpzichte b<addm ver .
kkard in s Ijnea geest : dit ftrekf dgraely~r verftand sot em .
Ids zrinde een bewijs, dat zij keel gordeelen, en zich door
klankeh verblindeu, nosh doer getehreeuw ver~~stereu,~atest
doch, zoo zij dit , gelijk Recenfent zegt, gedean hebben in
ftrompelende Alexandrijnen en onder bet gebruik van inverfri en per orb a oan sarWi ftvi 4 g , ba .
jammeren ; want dan zouden zij zelve hin en aan gebrelten ,
welke, in bet be .doelde D.iclnftuk en audere itukk n vu die
zelfde hand , voor den kenn4r en fiefhebber onzer T , zoo
hinderlijk zijn, en niettemin in onze dageit (wa ni hiijk
door het volgen van zulke ongelukkige voorbeelden) zoo algemeen kunnen opgemerkt warden ., dat ik, bij mime WelZneenende Toefpraak, daarover in het bljzonder eene klagt ontboezemde, in de woorden s
Ie kende, in Nederland, een Nederlandsch voor dezep,
Gelft men 't nu geflaag in dichtmaat kri/gt to kzen?
e WOoar)ENVOEGING,, Rank, en kortingeii voorheen,,
Zoo al; wen nu, llelrtas .! aim velen vindt geraeen ?
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Maar (moet ik eindelijk nog vragen) hoe is bet mogelijk,
dat de Recenfent gezegde Ielmeenende Toefpraak hebbe kunnen houden voor eene doorgaande Satyre op den, door hem
genoemden, Dichter ? Is dit zoo, dan moet bet door mij
voorgedragene , meer of min van nabij, op lien Dichter toepasfblijk zijn ; en dat voorgedragene , ondertusfchen , wordt
door hem goedgekeurd . Hoe dit dan famen to rijmen met zijne
loffpraken op liens Dichters werken ? (*)
Voor bet overige ben ik verheugd , en verheug mij dagelijks
meet, dat ik mijn Foorbereidend Vertoog gefchreven, en wel
zoo gefchreven heb . , Een enkel korreltje" (dus hoorden wij ,
weinig tijds geleden, eenen onzer geachte Leeraren zeggerL)
een enkel korreltje van bet door u geltrooide zaad, dat opwast
„ en vrucht voorbrengt, is oneindig meer van waarde, dan
„ al bet zaad , dat verloren is gegaan , en de arbeid van vele
„ faizoenen :" en dat bet eerfte aan vele der door mij gefirooide zaadkorrels heeft mogen gebeuren , hiervan heb ik
de dgorflaandfte bewijzen, waarvoor ik HEM, die alleen den
wasdom kan geven, bij aanhoudendheid mijnen vurigften
dank hoop toe to brengen .
Ten flotte betuig ik, hoogelijk verpligt to zulien zijn nan
de Redactie van dit Tijdfchrift, bijaldien zij eene plaats in
hetzelve aan bet bier boven ter nedergeftelde vergunnen , waardoor zij tevens eene loffelijke onpartijdigheid , op de ondubbelzinnigfte wijze , zal aan den dag leggen .
Amfferdam,

S. I. Z. W I S E L 1 U S.

Febr. 1827 .

(*) Redactenr neemt de vrijheid, voor zichzelven, hierop
aan to merken , dat Recenfent zelf beeft doen blijken , geenszins blind to zijn voor de gebreken van den bier bedoelden
Vaderlandfchen Zanger ; en dat eene Satyre, altijd als zoodanig to befchouwen, wel Binds en elders doel kan treffen, zonder daarom in haar geheel to worden gebillijkt .

No . III . Meng. bI . 120, reg. 13, ftaat ku'etfen, lees fleken .
(Pf. CXXI : 6 .)

BOEKBESCHOUWING.
Verde tiental Leerredenen, door j . R . VAN D z R
P A L M.
Te Leyden, b7 D . du Mortier en Zoon .
.
1826 Ira g'r . 8vo . 336 BI. f 2-60.
.wit nicuwe tiental fcheidt zich in twee gelijke deelen,
vaii vr~f leerredenen over gemengde tekflen en vijf over
de gefchiedenis van P A U L u s . Staan wij bij beiden afzonderijk flil .
I . Eene aanwijzing van den weg tot waar en beflendig
gelA, volgens SPREUKEN III: 6, Ken Hem in alle
uwe wcgen, en Hlj zal uwe paden refit maken, opent
(to rij . Hot is cene flille, heldere en flichtelijke preek .
Als bijzonderheden merken wij twee dingen aan , s°. de
aardigc oplieldering van de fprcekwijze, wegen of paden
refit makes, uit de omflandigheden der Israilieten, als
't ware in do wocstijne opgevoed, en door ongebaande
en kromme wegen dikwijls gekweid . Immers , fielt then
zich hierbij het leven als eene reize voor, dan is niets
eigcnaardiger gefchikt , om zegen en voorfpoed aan to
duiden ; 2°. de dubbele zin, in den tekst aan Gods wegen to geven , die namelijk van voorfchriften of wetten,
en die van leidingen en befluringcn , beide , naar 's Profesfors doel , ligt even zoo bedoeld, als dergelijke in de
dubbelzinnigheid van den fpreukflijl dikwijls plaats heart,
(wij zouden toch meer tot leidingen overhellen) en beide
door hem tot verrijking van het tafereel aangewend.
If. De leer der opflanding een voorwerp des geloofs,
volgens j 0 A N . XI : 26b . Gelooft gij dat P is de tweede.
Niemand twijfele or aan , dat ooze leerrede over cell gedeelte der gefchiedenis van Lazarus' opwekking eene
fchoone, eene treffende, hartverhefende leerrede zij . 1Vij
weten, hoe regtzinnig de Hoogleeraar in die voorname
ftukken is, welke door velen als onaffcheidelijk van de
Christelijke en Protestantfche leer befchouwd worden ; ell
ZvQEKBESCH . 1827 . No . 4 .
K
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bet grootfche licht , waarin j E z v s bier voorkamt ,
zichzelven noemende de opflanding en bet leven, wordt
niet verwaarloosd, vm daarvan blijk to geven . Of echter
Wet elk Bijbeluitlegger Heeds gevaar loopt, nu eens to
veel , dan wear to weinig op rekening van 0osterfche
fpreekwijzen en dergelijke to flellen , is eene gedachte ,
die ons nog al eens voor den geest kwam . Ook teckenden
wij .deze woorden in ons geheugen aan , om volgende beweringen van den Hoogleeraar daarmede to vergelijkcn
„ Maar indien deze grootfie van alle weldaden (bet ecuwig leven) een voorwerp des geloofs is, hoe veel tc
wig
„ sneer de wcg, lien God verordend heeft, om dezelve
„ deelachtig to worden ; want dat zij onv oorwaardelijk voor
„ alien zijn zou , en dat de zalige hemel ook met roekelooze
„ verachters der Goddelijke genade bevoll t zou worden ;
„ peen ! (fat kon God ons niet openbaren, EN ZULR EENE
„ OPENBARING ZOUDEN W.IJ NIET KUNNEN GELOOVEN ."

Voor bet overage komt ons de opheldering der woorden
zifn er' niet twaalf uren in den dag , enz. door de (verzwegene) bijvoeging : bet is nu nog dag voor nz~ , al is
bet vok de twaalfde ure, gepast en aannemelijk voor ;
maar of het den Apostelen wel zoo heel kwalijk to nemen
was , dat zij j E z u s' gedrag niet begrepen , en zijne
woorden , hij flaapt , verkeerd opvatteden , komt ons , in
weerwil van bet geopperde, bedenkelijk voor .
III. J E z v s' discipelen en vriendinnen , na zijne he .
inelvaart, to jeruzalem vergaderd, is bet opfchrift der
derde leerrede, volgens HAND . I: 14 . Deze alien wares eendragtel jk volhardende in het bidden en fnieeken ,
met de vrouwen, en Maria, de Moeder van Jezus, en
met zijne broederen . Het doel van den Leeraar is bier ,
ons, zoo veel mogelijk, getuigen to maken van die bijeenkomst , en , hetgeen wij daar opmerken , tot bevestiging onzes geloofs en befluring onzes gemoeds aan to
wenden . En dit doel is heerlillt getroffen . De fchilderij
zoo wel, als hare leerzame aanwending, is boven onzen
lof. Niet onbelangrijk kwam ons de volgende aanmerking
voor : ,. De perfonen worden ons gedeeltelijk in bet vo-
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„ rige, gedeelrelijk in ons tekstvers opgenoemd . Wij lezen wel in bet volgende vers van
zen

eene fchare van om-

„ trent honderd twintig per/onen :

maar daar fehijnt van

„ Cane afzonderlijk bijeengeroepen vergadering, tot aan

•

„ vulling van bet twaalftal der Apostelen, gefproken to
„ worden ; die wij derhalve van de dagelijkfche bijeen„ komflcn in de opperzale, voorzeker niet ruim

go-

„ noeg , om zulk eenc menigte to bevatten , onderfcheiden
„ moeten ."
IV . I-let onbegrijpelijke van den geopenbaarden wag der
zaligheid een kemherk van deszelfs Goddelijkheid, -volgens HAND . IV: 12a,

Dezaligheid is in geenettand ren,

maakt den inhoud der vierde leerrede nit,uitgefproken in
de wekcn der lijdensprediking . Zeer gepast vinden cvij
bier de nanmerking : „ Wij moeten bet woord

„

zaligheld

enz . opvattcn in dien zin , waaxin bet destijds begre-

„ pen werd ; en de woorden beteekenen dug : er is geen
„ andere Mesfias, dan hij, to wachten ." Maar wanneer

dit : opdat uaye zonden mogen uitgewitcht worden , tvcrvolgcns als bet eiget£lijkc , eenige doel van j n z v s' komst
wordt

opgegeven

, dat ook den joden lang zou bekend

zijn, dan vreezen wij, dat de floogleeraar rict genoeg=
zaam op alles let. Wat toch beduidde doze uitdrukking,
iii cenen

,joodfchen mond,

auders, dan : „dan zal uwe

fmaadhcid, de ftrafFe uwer overtredingcn, weggenomen ,
en dug de oude grootheid , als van Gods yolk , herftcld
worden 7" bit moot , dunkt ons , bij de uitlegkundige
behandeling van bet bedaeldc leerftuk vooral niet nit bet
oog verloren worden . Over bet geheel willen wij niet
ontkennen, dat reeds bet opfchrift dezer leerrede Ons
aan bedenking onderhevig fchijnt . Pat

er in

eene God

dclijke openbarlng ligt hot cen en ander gevonden
wordt, dat wij menfchen zoo niet zouden hebben verwacht, dat ons bevrcemdt, en wij met jde eigenfchappen,
die wij aan hot Opperwezen tockennen , mocijelijk kunnen rijmen , geven wij gaarne toe ; en V A rr D E R P A L M
betoogt dit op eene voortreffelijkc w1jze . Maar , dat onbegrijpelijkheid cen kenmerk zou zija van Goddelijkheid,
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is toch misfchien eene gevaarlijke {felling ; zij grenst
eenigermate aan die taal der dweeperij : „ hoe onbcgrijpelijker hoe Goddelijker !" En waarom zegt dan de
Hooglecraar,, in hot vorige f}uk, ter aangehaalde plaatfe
„ zulk cone openbaring zoudenwij niet kunnen gelooven ?"
Wij dachten or bij aan m o z n s M E N D E L S 0 H N , die ,
door zijne Christelijke vrienden aangezocht om hun geloof to omhelzen, en daartoe, als wijsgeer, vooral op
do inwendige blijkbaarheid en voortreffelijkheid van de
leer verwezen, antwoordde : „ Juist dit mishaagt mij
in hot Christendom als openbaring, dat bet niets leert,
dan hetgeen wij buitendien weten ; de inflellingen der
ceremonicele wet, daarentegen , moesten ons bekend go .
maakt worden ." Beiden vergisfen zich daarin , onzes
aehtens , fchoon V A N D E R P A L .M flechts voor con
oogenblik , dat ook de zoogenaamde natuurlijke Godsdicnst een gefchenk is van Gods hand , een uitvloeifel
Zijner openbaring .
V . Liefde en heiligheid in den waren Godsdienst onaffcheidelijk vereenigd, volgens j A K . I : 9,7 , De zuiyere en onbevlekte Godsdienst voor God en den Fader
is deze : weezen en weduwen bezoeken in hare verdrukking, (en) zich zelve onbefmet bewaren van de wereld , is de inhoud der vijfde leerrede . Ook op doze
fchoone lcerrede hebben wij eene bedenking . LaS B I LD E R D IJ K zulke vodden als onze Letteroefeningen ,
ligt zeide hij tot onzen V A N D E R P A L M bijna hetzelfde , als hij ergens , meenen wij , van Prins r R E D E R I R
11 E N D R I K, ten aanzien der Remonftranten, beweert
„ Of ge met dat yolk al heult en fchikt en plooit, hot
is hun nook naar den zin to maken ." Want de Hooglceraar fchijnt ons wedcrom niet billijk omtrent wijsgeerte
en wijsgeeren . Wat hij op bl . 151 en 152 ook zegge ,
do openbaring, eene volkslcer zijnde, wijst ons geen cigenlijk laatile beginfel van zedelijkheid aan ; en hot is
gecne dwaasheid, daarnaar elders to zoeken , fchoon hot
ook voor iedereen geenszins noodzal :elijk zij . Elke fchijn
van vijandigheid tusfchen twee wetenfchappen, zoo eens-
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gezind in doel als Godgelcerdheid en Wijsgecrte , hindert ons ; zelfs geflagen zijnde , moot de eerfte Diet we-,
der flaan, maar haar Christclijk karakter blijvcn be,
toonen .
Tot ons geflelde rustppnt gekomen , durven wij naauwelijks omzien, ons herinnerende, met hoe vele aanlnerkingen en bedenkingen wij cen pad hebben beftrocid,
waar bijna elkeen niet dan verzamelde blocmen en uitgcftorte verrukkingen wacht . Doch , waartoe de betuiging telkens herhaald , dat V A N D 1 : R P A L Dr , in ors
oog , onbetwistbaar de eerfle kanfelredenaar van ons
land en , zoo veel wij weten , van onzen tijd is , ja met
de voortreffelijkflen van alle tijdcn mag vergeleken worden? Waartoc hot harnas aangetr6kken, om b . v . ziji1e inleidingen tegen eenen anderen Recenfent to verdedigen, die hem en alien anderen iemand, eerst federt kort
als prediker eenigzins beroemd , wij hopen tot fchaamtc
van den gelcerden en achtingwaardigen man , ver boven
bet hoofd fielt? VAN D E R P A L -,vi behoeft dat niet .
To zorgen, dat de waarlleid geen nadeel lijdc, bij bet
oogverblindend licht van den wegflependen rcdenaar -doze is voor bet minst eene loffelijke poging .
VI . P A U L U S in gevaar gebragt door voorgcwcnden
Godsdienstijver, den dekmantcl der oprocrigheid, HAND .
XIX : 23-40 . In plaats van aanmerkingcn op dit fchoon
ontwikkeld en nuttig toegepast bijbelsch taferecl , volgc bier
cene cenigzins bekorte aanhaling , om cenigermate den geest
to doen kcnncn : „ Zoo er• ecnig kenmerk zeker en be„ flisfend is, om waren en valfchen Godsdienstijver van
„ elkander to onderfcheiden , bet is do keus der midde„ len , die beiden gebruikcn , om tot hun doel to gera„ ken , en de zaak , die zij voorftaan , to bevorderen .
„ De Godsdienst is een voorwerp van innerlijke overreding des verflands, krachtig werkende op de gezindding
„ heden des gemoeds . Alles, wat flrekken kan, om
„ zulk eene overreding to bevorderen , - ziet daar de
„ middelen, door waren Godsdienstijver alleen wettig
„ gekeurd . Daaroni. arbcidt hij ook in ftjltc watt ., is
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flechts aan zijne weldadige uitwerkfelen kenbaar, en
laat de fporen van liefde en vrede op zijne voetftappen
achter. Maar valfche Godsdienstijver wil meer, wil
heerfchappij voeren, aanhang maken, ftrljden, zegepralen ; ket is dan ook denzelven nict to doen om
• inneriijke overreding , maar openlijk tiitbazuinen ; niett
• om voor dwalenden het licht der waarheid to doen op• gaan , maar om ze aan to vallen, to beftrijden en to
• bef'traffen ; niet, om hartstogten to iaedarep, maar om
• driften in beweging to brengen ; en ziet char de hrotr
• geopend Evan onrust en verdeeldheid, menigmaal, he• laas ! van vervolging, van geweld , van euveldaden
• die de' menschheid zich fchamert zou , al ware ook de
• ttaam van den Godsdienst daarbij Wet zoo jatnmer
• lijk misbruikt."
Wij konden bij deze en verfcheidene andere plaatftn
niet nalaten, aan de zonderlinge Jlrj dens en bazw tiers
van onzen tijd voor het ware, regtzinnigc geloof to denken . Och , waarom houden zich deze menfchen niet liever bij pleiten en zingen , waartoe immers de gaven van
eene fcherpe tong en fchelklinkenden toon veel beter to
pas komen !
V1I . P A U L u s' affbheid van de opzieners der Efezifcho
gemeente, HAND . XX: 25 en a6= Ziet ik weet, dat gaf
Allen , waar ik doorgegaan ben , predikende het koningr7k
Gods, mIn aangezigt Wet meer zien zult . Daarom
betuige ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein
ben van het bloed van u alien,
VIII . De edele zelfopoffering vau n A U L v s, HAND .
XX1; 136 : Ik ben bereid, niet alleen ge$onden to vu, ,
p'etn, war ook to Jlerven to Jeruzalem, poor den naani
des Heeren ,Jezus! Ook deze leerrede is in cte weken
der lijdensprediking uitgefproken ; en zij begint met de
opmerking, dat de uitvoerigheid van hat verhaal der lijdensgefchiedenis tegen de beknoptheid der berigten van
3 .e z.u s openbaar leven fterk affteekt, De Hoogleeraar meent daaruit , namelijk, met regt to befluiten , dat
J .r Z t1 s' uitg'ang uit bet levers; bet gewiatigfte deel was
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van ziine verfchijning in het vleesch ; dat al het vroegere
flechts voorbereiding was , enz. Ret zou ons echter nog
al twijfelachtig voorkomen, of dit niet nit den card der
zaks, uit de deelneming van j E z u -' vrienden , en liun
ne meerdere ontwikkeling en opmerkzaamheid, dan voorat bij den aanvang van j E z u s' verfchijning , ware to
yerklarm De fchets der aanleidende omflandigheden tot
de woorden in den tekst maakt voorts het eerfle --- de
ontvouwing der betamelijkheid van de geaite gevoelens
het tweede deel , en de voordragt van den pligt der zelfonofforing voor j E z u a den verderen inhoud der leerrede nit,
IX. P A U L u s als Nazire!,Vi$ den tearpel to feruzalem , HAND . XXI. abb . Teen nam Paulus de marmen
met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd z#nde, gig hil' in den tempel, en verkandigde , dat de
dagen der heiliging vervuld w.aren, (blifwnde daar) to
das voor een' iegsl1jk van hen de oferandeapgeo erdivas .
Deze leerrede is een meow bewijs van des Leeraars bekAvzamheid, om in eeneniitekst to dringen, en3 er het ware en leerzame, hoe diep oak bedolven, uivte halen .
De handelwijze des Apostels words bier eenigzins h u m
gunfilig voorgefteld, dan in d9 voorafgaande otnflalndi :gheden. P A U L u s was mensch . Dn welke edele drijf
veren waren het grooteadeels niet, welk een gezag was
bet niet , die hem bier van het fpoor hielpeu ! Wij zien
het gaarne, dat de Haog1eerar, door de waarhtjct gedrongen, nooit febroomt, zijne gelicfdfte Ilijbelhelden,
een D A V I D, een P n u L U S, in het omge.lijkt to flellen.,
vooral omdat hij, de zaak in, een volkomen li¢htiplnatfe .
de, verkeerde gevcrlgtrekking gemakkelijk af*eert .
X. P A U L v s' beroep op de zuiverheid van zip geweten, Hun
. XXII: i . Bn Paulus, de oogen op
den Jbzad haadende, zeidt : Mannen brredertl ak heb
me. alIc goede confck e voor God gewandeld , tot fop
dew dag. Na eene uitveerige inleiding over de waardeen onwaarde van het gevoelen onzer medemenfchen, en
bet ggegd beroeE, dat uus van ttetzelve opetlftaat,.1
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God en eigen geweten, voorts een gebed, en ontvouwing van het geberrrde, van hot laatst behandelde tot op
den tekst, wordt eerst do inhoud in het licht gefleld, dan
de grond aangewezen , op welken P A U L u s dus fpreken
lion , en daarna alles toegepast .
Wij willen ook bier bij geene bijzoriderheden ftilftaan,
maar in het algemeen verklarcn , dat deze vervolgpreken,
ook als preken, ons ditmaal niet minder dan de andere
hebben voldaan ; dat ze doorgaans rijk zijn aan gezonde
uitlegkunde, menschkundige beoordeeling, krachtige en
zalvende toepasfing . Ecne gedachte is ons bij het overzigt ontfnapt . Wanncer , namelijk , P A U L U S , in zijn
affcheid, aan de Efezifche gemeente zegt, dat zij zijn
aangezigt niet meer zien zullen , fchrijft V A N D .L tt
P A L M : „ Deze plaats words, niet zonder grond, aan„ gevoerd ten bewijz .e, dat P A U L U S niet meer dan eon„ maal to Rome gevangen is gewecst . Anderen echter
,Y beroepen zich op bijkans even flerkc uitdrukkingen in .
,, zijne Brieven, waarin de Apostel zijn vertrouwen bG„ tuigt , dat hij , uit zijnerl gevangen Nat verlost , hen we„ derom zien zou . IIet blijkt hicruit, dat bij dergelijke
„ verklaringen P A U L U s fprc.ekt als mensch , die in zij„ ne uitzigten zich bedriegen kon ." Zouden tach deze cA
vele en andere plaatfen ous nict een wezenUjk onderfcheid
moeten doers maken in bet gebruik van de leer derApos .
len en die van j B z u s ? Doet men wel, als men de verborgenheden van het koningrijk Gods eerst regt gcopenbaard acht door eerstgenoemden ? Is het niet vceleer van
belang, hunne woorden , zoo onderling , als vooral aan
die des Meesters to toctfen , alvorens or eenig ftellig govol- uit of to leiden? Of, is deze waarfchuwende aanmerking geheel overtollig?
De Hoogleeraar hceft er hier en daar gebeden bijgevoegd, Wij vooronderftellen , dat bij de andere meer algemeenc zijn gebezigd . Voormaals hart men con gedrukt
formulier, of cell enkel eigen gefteld voorgebed ; nu hoort
then veelal bij icdere predikatic con andcr . Beide zijn welligt verkccrde uiteritcn . Algemeene aanbidding, op ecn'

VIEERDE TIENTAL LEERREDENEN .

3149

regt waardigen toon , is waarlijk Wet to verwerpen , en
In ons oog verkieslijk boven iets, wat, uit de toekomf ige preek ontleend , vaak nict eens rcgt verftaanbaar is,
en, zonder de vereischte zorg en niet altijd aanwezige
fhemming ne6rgefchreven of uitgefproken, althans minder
indringende en zielverheffende moot genoemd worden .

Gedenkwaardigheden uit het openbar e Leven van fommige 4postelen, volgens het vcrhaal van den H. Gefchiedfchr j'ver Lukas ; met ophelderende en praktlkale lanmerkingen voorzien , door j . C L A R I S S E .
Dienende ten vervolge op H . C . B E R G E N 's Gedenkwaardigheden uit het Leven van ,jezus. II Declen .
Tweede, verbeterde Druk . Te Leyden, bl A . en J .
Honkoop . 1825. In gr. 8vo. Te zamen 856B1. f f 6 V erblijdend is bet zeker, dat dit voortreffelijlz Huisboek eene tweede uitgave behoefde : dit bewijst den godsdienftigen fmaak onzer natie, en wel eenen zeer goeden
godsdienftigen fmaak ; want wij weten in waarheid Wet,
wat men in de Christenhuisgezinnen, ter onderlinge
opwekking en ftichting, en ter bevordering tevens van
echte Bijbelkennis en eenvoudige, gegronde Geloofs- en
Zedeleer , zoo als die dagelijks door iederell Christen
moet worden beoefend , beter lezen kan , dan bet uitmuntend werk van B E R G E N, door HER I N G A, en
dit vervolg op hetzelve, door den Hoogeerw . a L AR i S S E , met geene mindere zorg , bearbeid. Het book
leest daarenboven zoo onderhoudend en aangenaam, dat
bet to dezen niets to wenfchen overlaat . Ten bewijzc
moge dienem, dat wij dit ons finds fang bekende werk,
nu bij deszelfs herhaalde uitgave, wederom met nieuw
genoegen en als in ecnen adem doorlezen hebben . M t is
alzoo tot huisoefening , dat wij dit werk bij herhaling moeten aanbevelen . Maar j daartoe Wet alleen ; hetzelve is
ook voor den Leeraar en Bijbeluitlegger van uitnemende
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waarde, geeft ophelderingen en wenken, welke van des
Hooggelecrden Schrijvers grondige kennis en oordeelkunde
bewijs geven , en , hoe kort dan ook , en hoc weinig
ook ontwikkeld en geflaafd, (gelijk dit in den aard dozes
works ligt) toch den geletterden op den weg helpen .
Vooral ook zijn de doorgaande praktikale as;Iwijzingan
en leeringen van belang, on kunnen den jeugdigen Prediker uitnemende dienfen doen . Maar, wat behoeven
.vij breeder een reeds door de eerie uitgave zoo bekend
work van dezen Hoogleeraar aan to prijzen? Hot ecnige,
dat wij nog zeggen moeten, is, dat hot work nu door
hem met alle naauwkeurigheid is herzien, en dat, om
zijne eigene woorden to gebruiken, bezwaarlsjk , voorYtl in het eerfle gedeelte, eene bladzsjde zonder meer of
min gewigtige verandering geblevera is . Dat or ook
bier en daar hot een en ander is doorgehaald, uitger
breid of verkort, en hetgeen een
gelcerd aanzicn had
nu zoo veel mogelijk vermeden wordt, is mode cone
goede aanbeveling. Verre intusfehen is bet or van daan ,
dat hierdoor de eerfle uitgave onbruikbaar wordt ; van
<tat aanbelang zijn de veranderingen niet . Waar dus de
cerfte uitgave i door veelvuldig liuisfelijk gebruik, nog
niet nagenoeg verfleten is , moge men zich vrijelijk aan
dezelve houden ; men vindt or op den duur hetgeen genoegzaam is tot leering en flichting . Maar, waar hot
gezegde bet geval reeds is of wordt , daar zal men de
nieuwere uitgave verkiezen ; en den Leeraar moeten wij
voor 't minst bet zoeken van gelegenhcid ter vergelijking van beide de uitgaven aanraden .
De Eerw . C L A R I S S E flichte door rnond en pen,
en vooral ook door dezen en fcortgelijken populairen
I3ijbelarbeid, flog lang overvloedig nut , en zij der
Hoogefchole tot eer, en zeer velen Christenen tot opwekking en zegen !
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Yerkort Lees- en Gebedenbsek moor Katholijke Christenen. Naar bet iloogduitsch r -van j . 14 . & A r I- r: It ,
door J . M . S C H Ii A N T . NeedoWrb`terde Drtrk . Mea
Platen. Te Zalibomrnel, b# J . Nntnans i8a5, In,
k1. 8vo. 465 BI- f 2 - 40 .
Hoe zeer toch ftemt de echt-Katfialijke Christen met
-jederen Hervormden , ten aanzien van bet wezenhkc en
bet Ydnige no odige , overeen ! Hoe gemakkelijlt ware bet
twistvuur voor altijd gedempt en de Christelijke Kerk
vereenind , indien ieder Geestelijke een s A I L z: It en een
S C H R A N T ware, en indien maar her onfeilbtar gezag
van Paus of Concilie, en uitwendige heerfchappij, en
dwang van het geweten, niet den eeuwigen Icheidsmuurr
aanhoudend in ftand hield! Maar, mogen wij dan ook
to dezen niet eentnaal nog op verandering hopen . - Deze
denkbeelden konden wij bij de lezing van geheel dit uitmuntend boek nier van ons verwijderen .
Wij hebben hier een volftrekt RoomscIk-Rutholylc
Lees- en Gebedenboek voor ons , maar waarvan de Iczing bet hart ook van iederen Hervormde verwartnen en
bij uitnemendheid ftichten zal. Het is waar } hij zal Lok
bier van bet Misoffer , de vereering van Engelan en Heili •
gen , enz. enz . vinden , waarmede hij alzoo niet inletn,
men kan ; maar hij ;al het gaarne befchouwen als verfchillende wijze van zien- van waardige broederen., die
hem weinig kan hindeten , waarin hij gaarne vrijheid
laat, gelijk hij die voor zichzely' begeert, en die geenszins hinderlijk is aan wederzijdfche achting en liefde.
S A I L E R is door zijne godsdienflige fchriften Dok
onder ons genoegzaam bekend , vooral onk door zijn vollJlundiges Lefe- t.nd Gebetbtich fur Katholi'ken . waarvan eerie Hollondfche uitgave, met weglating echter van
al datgene,. wat bet Katholijke leerftelfel meet bijzonder
kenmerkt , voorhanden is. Van dit werk gaf s A I L R Mt
cen uittrekff1 . waarvan s C H R ANT in 18 1I reeds eerie
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vertaling gaf, hetzelve, door overneming van c'enige
ftukken uit het groote work, tot een Leesboek inrigtende, van welken arbeid, waaronder dan ook hot ccn en
ander, alleen voor Katholijken gefchikt, hij nu de tweede uitgave verzorgt . Hij deed er bet cell en ander van
hemzelv' bij , waarvan wij in zijn voorberigt cone aanwijzing vinden .
Wat den geest van bet bockje betreft, (wij mogen
bet wel een boek noemen , want bet is zees compres gedrukt) dozen moge bet volgende uit des Schrijvers voorrede kenmerken : ,, Als gij bijna op iedere bladzijde, tot
• vier- of vijfmaal toe , den naam van j E z u s C 1-1 R I S„ T U S ontmoet, zoo denkt : hetgene zoo dikwijls en
„ onder duizenderlei gedaante herhaald words, moet
„ toch wel de hoofdzaak zijn ; en gij zult u nimmer
• verwonderen , waarom er juist zoo dikwijls van Ileni
„ gefproken wordt, en alles alleen op Item nederkomt . -• Het komt mij gedurig to binnen , en ik kan deze gedachte niet van mij weren : Er is toch maar 66D ,
dachte
• van wien des Heeren Leerlingen niet genoeg konden
• fpreken ; maar cdn , wiens liefde , geduld , heerlijk„ heid en magt zij oils niet genoeg kunnen roemen : alle
„ hunne gefprekken , brieven, verhalenn handelen over
• dien d non ; en doze & ne is j E z u s C H R I S T U S .
• Van wien nu des Heeren Leerlingen hot lieffte fpraken ,
• van dien mocten ook wij gaarne fpre':en en hooren
„ fpreken," enz . » Als iemand ecnen hartevriendheeft,
• aan wien hij alles toevertrouwt , en daarcnboven nog
• andere vrienden, die hij hoogacht en bemint, en dan
• in een gezelfchap kQmt, waax hij alle die geachte en
„ beminde perfonen bij elkander vindt , zijnen harte• vriend alleen niet, dan vocit hij gedurig, dat hem bet
„ beste , hot geliefdfte ontbreekt . Juist zoo is bet met mij
„ gefteld, als ik cen godsdienftig bock in handen neem,
• en niet overal daarin mijncn I-leer, Brooder en Vriend
• J E Z U S C H R I S T U S vinde ," enz . Geheel de inhoud komt met dit gevoel overeen . Uitnnlntend is de
Inleiding : over den iraren acrd van ha Gebed. Ilier-
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volgen cenige Gebeden, vol gezond verfland en
Christelijke warmte . Dan Zondagsoefeningen, waaronder vooral ook onze aandacht trok : de Mis volgens
bet Misboek ; alzoo zou dan ook daze , vooral na de
voorafgaande, bijgevoegde en volgenda onderrigtingen,
ophouden, eene verftand- en hartelooze godsdienstoefening to zijn . Voorts Biecht- en Kommunie-oefeningen
Oefeningen op de hooge Feast- en Gedenkdagen ; alsmede op de Feestdagen der Heiligen . En eindelijk Over
denkingen en Gebeden voor verfchillende ftanden en van
onderfcheidenen aard .
Opregt danken wij den vromen S A I L E rt en den
Eerw . S C H R A N T voor de ons verzorgde ftichting . God
bekroone h unnen welgemeenden arbeid, en gave, dat
dit werk onder hunne gcloofsgenooten druk gebruikt cn
beoefend worde ! Het imprimatur en de approbation
kun en derzelver gew ten van alien fchro m bij bet ge-k
bruik vrijwaren . Mogt ieder Priester bet aanprijzen
In ieder Protestantsch huisgezin is dit voortreffelijk
Gebedenboek mede grootendeels en bij uitnemendheid
bruikbaar, en kan niet naiaten aldaar veel goads to
ftichten .
cep

J . r. L . S C H R O D E R, Oratio de nostra cognitione
animi comparata cum cognitione rerum corporearum ,
dicta publice die XXVI Mardi A . MDCCCXXIV,
quum Academiae regundae munus folenni rite deponeret . Traj . ad Rh . apud 0. J. van Paddenburg et
J. van Schoo, hoven, wo . 72 pag .

H et is een algemeen gevoelen , dat de wezenlijke aard
der ftof ons bcter bel end is dan die der ziel, en dat de
natuurkennis derhalve op hechter grondflagen rust dart
de zielkunde. Wanner men intusfchen de bepalingen nagaat , die er van de flof gegeven zijn , en dezelve aan een
bedaard en naauwkeurig onderzoek onderwerpt, ziet men
f,poedig, dat wij • ook bier llechts ten deele kennen . Een
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der beroemdfle natuurkundigen van onzen tijd (J . tt .
B i o r) waagt bet, aan de hand der ondervinding , niet ,
eene andere bepaling van de floffelijke ligchamen to geven, dan dat zij op onze zintuigen een zeker zamenflel
van bepaalde indrukken to weeg brengen, en bet vermogen , om in ores deze verfchillende gewaarwordingen op
to wekken, maakt zoo vele eigenfchappen uit, waardoor
Zvij van bet aanzijn der ligchamen verzekering erlangen .
Het wezen van de flof is ons dus niet beter bekend dan
dat van den geest ; beide, de floffelijke zoo wet als de
geestelijke natuur, kent men flechts door de eigenfchappen , welke binnen fret bereik onzer waarneming vallen ;
en, even gelijk D E S C A R T E s, door het bekende ergito, ergo firm , bet inwendig gevoel als waarborg voor
bet beflaan onzer ziel inriep, kan men, de uitwendiq c
zinnen a1s getuigen inroepende, van men ligchamelijk voor
werp zeggen : extenfim est, ergo est . De erkenning
hiervan moet ons niet tot twijfeling leiden , maar dicnen
om aan de zielkunde denzelfden rang als aan de natuurkunde toe to fchrijven .
Zoodanig is ook de flrekking van de belangrijke en
oorfpronkelijke Redevoering , waarvan wij bier ecn kort
verflag gaan geven . Reeds vroegcr fpraken wij cr nict
een enkel woord van, bij- de Vcrlrandcling van ii A it :BT A N N over des menfchen gecst in betrckking tot ziin
ligchaam (Letteroef r8n:6 . No. VIII, b1. 338) . Thai -Is
zullen wij er nader op teragkomen .
J3ij de vergelijking onzer kennis der ziel met die aangaande de ligcvamelijke dingen, fprcekt de Redenaar eerst
van de bron, waaruit beide voormloeijen . De bron on2~er natuurkundige kennis is bet uitwendig gevoel door
behulp der vijf zintuigcn ; de bron der zielkundige kennis
is bet inwendig gevoel . Wanner men beiden tegen elkander over flelt, blijkt bet ligtelijk, dat men aan bet
inwendig gevoel een grootcr , of aithans Been geringer
gezag behoort toe to fchrijven, dan aan bet uitwendige .
Hoe vele wijsgeeren ook aan de waarheid der uitwendige
zinsgewaarwordingen tsvijfelden, er is er niet een, die
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de infpraken van bet imvendig gevoel heeft in twijfel getrokken . Maar, zal men zeggen, de ftoffelijke dingen ziet
men, tast men enz . ; de ziel ziet en tast men niet! Zoo
deze tegemverping eenigen grond had, zij zou then moeten ontleenen van de gevolgtrekking : 't geen men door
het uitwendig gevoel niet waarneemt , beflaat Met, of is
ons althans, zoo het al beftond, ten eenemale onbekend .
Maar deze gevolgtrekking zou niet flechts de zielkunde,
zij zou ook de natuurkunde boogst duister en onzeker
waken . Wat zijn toch de krachten der natuurkundigen ,
die men noch zict, noch hoort, noch tact? En, zoo de
zielkundige de ziel eene kracht wilde noemen, die datgene to weeg bragt, 't geen door ons imvendig gevocl
words waargenomen , ftaat bet to vrcezen , dat de natuurkundige uit zijn wapenhuis geene kracht zou kunnen
voor den dag brengen , die minder duister was , of meer
blijken van haar aanzijn en hare tegenwoordigheid gaf !
Vergelijkt men , in de tweede plaats, de onderwerpen
beider wetenfchappen , de ziel en hare vcrrigtingcn aan
den eenen met de flof en hare werkingen aan den anderen
kant, dan kan de zielkundige, op zijnc beurt, den natuurkundige de vraag doen , wat flof zij ? I Iij zal ecn
antwoord krijgcn , dat, hoe bet ook uitvalle , niets antler.leert, dan dat de flaf op het uitwendgg gevoel en op andere flof werkt . Van werkingen nu der ziel kan ook do
zielkundige genoeg bijbrengcn . De natuurkundige zal nict
eens in flaat zijf om to bepalen , of de flof oncindig declbaar zij , dan niet . In elk gevoelenY zijn ontegenzegge ,
lijjke zwarigheden ; en, wanneer de natuurkundige, met
K A N T , tot de conftructie der flof zijne toevlugt neemt
tot eene aantrekkende en terugitootende kracht ., moet hij
eerst aantoonen, hoe er krachten kunnen beftaan, zonder
icts , waarop zij werken . Het is dus blijkbaar , dat ons
de flof of min of zeker althans niet meer bekend is dan
onze ziel . Wat nu bet beflaan betreft van flof en ziel ,
en onze zekerheid van dit beftaan , wij worden van beiden verzekerd door eene inwendige overtuiging, dat betgeen aan den eenen kant ons de uitwendige zinnen , en
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aan den anderen kant hot inwendig gevocl of do zelfbe
Srustheid leert kennen , ook waarlijk beflaat .
Om de werkingcn van de ziel to leeren kennen , behoort de zielkunde denzelfden weg to betreden , then de
natuurkunde met good gevolg bewandelt . Waarneming
en vergelijking, zict daar beider grondflagen ; en, even
gelijk de natuurkunde zich verheft op hare medehclpiler,
do wiskunde , en op bet voordeel , 't geen haar de natuurlijke gefchiedenis en aardrijkskunde aanbrengt , kan
do zielkunde zich op de redeneerkunst, op do wiskunde
zelve, en op de gefchiedenis der volken en der menschheid beroemen .
Het nut beider wctenfchappen gceft bet laatfle punt
van vcrgelijking . Do Redenaar fpreekt bier alleen van dat
der zielkunde, als minder gekend, althans erkend . Hij
toont ; hoe ziefkennis hot punt is , waarvan alle wijsbegeorte uitgaat, waartoc zij ook wederkcert . Door do
zielkennis leeren wij de krachten , vermogens en werkirgen der ziel kennen , en bet hoog gcfchenk der rode op
den regten prijs fchatten, waardoor wij tot deugd, tot
Godsvereering , tot echte levenswijsheid worden opgeleid ; de zielkunde is de grondflag van de wijsbegeerte
van bet ware, fchoone en goede . `-irij moeten dus aan
de wijsbegeerte niet wanhopen : de fckten der wijsgccren
volgen elkander op , vergaan en worden vergeten ; de wijsbegeerte blijft ; zij is in onze menfchelijkheid zelve gegrond ; de menfchelijke natuur is haar waarachtig wetbock .
De overige inhoud dozer Redevoering heeft betrekking
op de plegtigheden van den akademifchen feestdag . Wij
zullen hiervan geene verdere melding maken , en alleen
zeggen, dat s C H R& D E R daarbij tevens aan do nagedachtenis van den verdienflclijken buitengewonen Hooglceraar v 0 s Df A .E R regt heeft later wedervaren , op cone
beiden even zeer vereerende wijze . De geheele Redevoea
ring is eene proeve , hoe men wijsgeerige onderwerpen
grondig en toch echt populair behandelen kan . Dit cane
no- ten flotte_ S C H R 6 D E R fprcckt in zijne inleiJing
van de tegcnwoordige affchciding der natuurlijke en be
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fpiegelende wijsbegetrte op onze Hoogefcbolen , en fclijnt
die fcheiding i}iet goed to keuren . Hot is niet to oatkennen , dat , bij de meerdere uitbreiding van onderfcheidene vakken van ftudie, affcheidingen noodzakel jk worden, waarvan de Ouden Met wisten . V66r hen was de
wijsbegeerte fcientda rerum divinarum et humanarum ,
causfaruti que gaiibus hae res continentur . Maar , al kin
men thans niet meer alles op die wijze omv,ttten, gelooyen wij echter, dat de befpiegelende wi}sgeer de natuurkennis behoort to beoefenen , eveneens als de natuurkundige geen vteemdeling in de befpiegelendewfjsbegeerte
vermag to zijn. Beide wetenfehappen zouden or gelijkelijk
bij winnen. Men ziet er de vrucbten van , wanner zich de
fludie van beiden ; gelijk in den verdienftelijken s c A it 0n .r $L , ge1ukkiglijk paart . Mogt hij Wet flechts door
akademisch onderwijs , maar ook door gefchrifte4 , nog
lang en Reeds meer nut ftichten! Bij bet gebrek am
wijsgeerige fehriften in ons vadcrland vragen en Yerwacb .
ten wij dat van hem .

Verhandeling over de Dampkringslucht en derzelver
irivloed op de dierlijke huishouding t door den Ridder J . R . L . V O N It r R C K H O F F . Y'ertaald en m S
slanteekeningen vermeetsderd door J . S . S W A A N en
T . It . 10 R R ITS NA .
Te Room 6# J. Vermude.
x82.6 . In gr. 8w . PI cw 82 bl. f : - 8o .

H oe men ook over de wetenfchappelijke waarde
doze Dbsfertatlc van den Heer v a
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denke, niemand gal ontkethiel4, dat dezelve eene aangename lectuur verfchaft, en blijken draagt van het tar
lent des Schrijvers, om zijn . ondetwerp wel to rang&
fchikken . Voor bet overige is zij zeker in vele opzigten oppervlakkig. Dezelve is to bekend , dan dat het
noodig zijn zou, or hier een verflag van to geven . De
Vertalers hebben het van belang geoordeeld, 38 aantee •
AO$KBESCH 1827 . NO . 4.
L
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keningen bij bet flukje to voegen , die echter alien niet
even belangrijk zijn . Bij hunne aanteekening (6) bl . 69
maken wij hen opmerkzaam op de theoric van w E L s
over den dauw , en kunnen hen gerustflellen omtrent de
plaat van U I L K E N s (zie bl. 72) , daar G A Y-L U S SAC
zich werkelijk met zijnen luchtbol boven den top van
den Chimborasfo verheven heeft, en wel meer dan Igoo
Parijfche voeten daarboven, (7oI4 meters boven bet
waterpas 'der zee .) Oo'k op de vertaling zoude wet
Doch wij willen flechts
fiat aan to merken zijn .
Gene opmerking maken . Wanneer wij lezen, dat het
woord dampkring van xr os en cOasprt komt (bl. 8),
flikflof van a en Cun , en Ovate :flofgaz van iawp en 21max ,
dan verwonderen wij ons , dat de Vertalers bier nict
atmospheer, azotum en hydrogenium gefchreven hebben, om dezen onzin voor to komen ; want elk begrijpt, dat bet woord dampkring van damp en kring,
flik/tof van flikken en flof, en water/lof van water en
flof genomen zijn . Hiermede nemen wij van doze vertaling affcheid .

Initia Florae Groninganae, of Proeve van cene Naamdjst der Plantetx, welke in de Provincie Groningen
gevonden warden. Uitgegeven door het Genootfchap
ter bevordering der Natuurli ke Historic to Groningen. Aldaar, bij J. Oomkens . 1825. In gr. 8vo.
171, 66 (6o) bl. f : - 6o.

D it boekje bevat eene eenvoudige naamlijst
van Phcruitgezonderd)

nerogamifche planten (de Gramina
, met
ipgave der groeiplaatfcn. De Flora Belgii feptentrivnalis van v A N H A L L is daarbij tot grond'dag aangenomen .

J . E . D 0 0 R N I K, OVER NE CRLANDS INDIe . 15)
Prt7moedige Gedachten over Nefrlands Indie en over
de Regering van den Gouverneur -Generaal VAN
bER CAPELLEN . Door J . E . DOORNIK, Med.
Doct . Te 4mfterdam, baf C . G . Sulpke . 1826 . 1»
gr . 8vo . XVI en 314 bl . f a - So .
$edevoering over het Ontwerp van Wet der Geldicening ten behoeve van de overzeefche Bezittingen, ult+
gefproken in de zitting der Staten Generaal van den
27 Febr . 1826 , door D . F. VAN A L P fI E N . Per,
meerderd met cene Inleiding en eenige 41nteekenlngen . Te Leyden 3 bif C . C . van der fioek . 1828.
In gr . 890 . 292 .131. f 2 - 50 .
Het is nu tweeendertig jaren, dat de Nederlandfche
Oostindifche Maatfchappij in naam , inaar (daar haar Befluur, onder andere name n, non dertien jaren duurde)
Cerst negentien jaren, dat zij en hare inrigtingen in Indis
met do daad vernietigd zijn . De Generaal D A E N D E L s,
dezelf Ic , welke in 1795 de bijl der Revolutie naar Nederland zoo krachtdadig hielp overbrengen , heeft daar .
mede ook in 18o8 den boom afgehouwen , die zoo vele
Volken overfchaduwde . Overfchaduwde? -- zeggen de
tegenflanders der Maatfchappij ; -- ja , maar ook , gelijk
de giftige Upas-boom , alles dead kwijne n , verflikken en
verferven, wat onder die fchaduw vertoefde . Ret was
dus wel wettig en heilzaam I dat hij omver werd gehou •
wen. -- Laat ons zien .
De Nederlandjche Oostindifche MaatfehaJ heft
nicer dan twee eduwen beflaan, en aan het Vaderland,
vooral in de eerfte jaren van haar aanwezen, de grootlle
dienflen bewezen en de rijkfle winflen verfchaft, (jaarlijks wel io millioenen ; zie V A N A L P HEN, bl 76 .)
Zij is ontboitdeii wegens eene fchuld vah 8z millidenen
guldens , waarvoor aanzienlijke 1iy patheken beffonden ,
(bl . 77 .) Sedert dien tijd is de gelteldheid van NeIrlands Indie , vooral van het kostbare Java , reeds vierfnaal veranderd . Schijnbaar is onze magi , althans op
L2
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lava, vooruitgegaan ; en wij hcbben and D A E riD D L s bet Rijk van Bantam vernietigd en aan ons getrokken . Onder bet daarop gevolgde Engelfche b ,> ftuur
(waarvan wij erfgenamen geweest zijn) heeft met, de
beide Rijken van Sourakarta en Djodjokarta volkon en
tot onderwerping gebragt . Ook op Borneo is ons gobied uitgebreid ; en, zoo wij Malacca en bet overfcho
der vastc kust van Indie verloren hebben , zijn wij daarentegen meester geworden van Banca, Billitou , Palemkang, Bencoelen en allen invloed op Sumatra . Natuurlijk vooronderftelt dit dan ook, dat onze wezenlijke
magt , ons vermogen, onze financial e gefteldheid in Indie verbeterd zal wezen ? Helaas ! wij zijn in acht jaren twintig millioencn verachterd ; misnoegen , oproer
heerscht of fmeult alom ; Java zclve wordt door den
oorlog afgeloopen ; retourladingen gavcn geene winst .
Ne.erlandr Indie is BEN LASTPOST geworden ; hetwelk
thans een Commisfaris uit Belgie door gcheele verandering van fystema en door geftrenge bezuiniging moet trachten to herftellen .
Vanwaar dit bijna ongeloofelijke verfchijnfel ? De voor
ons liggende werken erkennen beide bet diepe verval ;
niaar beide, van vlak tcgenoverftaande rigtingen uitgaande , fchrijven hetzelve aan geheel verfchillende oorzaken
toe . De Heer I7 0 0 R N I tc , een voorfiander van bet nieuwe, ja allernieuwfte , meent , dat bet juist daarin to zoeken is, dat vr!je hctndel, vr!~e cultuur en colonifatie
Diet fterk en confequent genoeg doorgezet worden . De
Heer V A N A L P H E N, can onzer waardigfte Volksvertegenwoordigers en bekwaamfte Redenaars in de StatenGeneraal , beweert integendeel , dat juist bet driftig vcrlaten van ons oude en de blinde navolging van bet Engclfchc ftelfel aan den teruggang fchuld is . - Gecn geringer verfchil heerscht er in den toon der beide gefchriften . Die van den Heer V A N A L P H R N geeft altijd bew1jzen van do befchaafdheid , de goede opvoeding en de
bedoeling des Schrijvers , om flechts zaken toe to lichten, to verdedigen of to berispen ; die van den Hcer
D GO R N I K, daarentegen, rigt zich tegen Unen perfoon,
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then hij , met hartstogtciijke , blijkbaar kwaadaardigc verbittering, aan de kaak tracht to flellen, den gewezcn'
Gouverneur - Generaal, tegen wien men bijna moet denken, dat hij perfoonlijk is vooringenomen . Ergens zcgt
hij zelfs, (bl . 135) dat de algemeene ondergang der
landeigenaren de harteljke wensch is van den Gouvcrneur - Generaal; iets , dat to ongerijmd en befpottelijk
is , om er over to fpreken . Doze toon doet aan het work
bet grootfte nadeel : want, fchoon ons door welonderrig
to perfonen , die zelve no- onlangs Indie hebben bezocht ,
verzekerd is, dat er zich veel waarheid in het work
van D 0 0 R NI K bevindt , zoo boezemt toch die toon zoo
veel wantrouwen in, dat men geneigd is , alles in twijfel
to trekken . Wij zullen echter in beide gefchriften flechts
de zaken befchouwen ; offchoon de Schrijver der vrijmoedige Gedachten wel verdiend had, dat men ook zijne
perfoonljkheid, en den geest zijner vroeger in bet Vaderland uitgegevene gefchriften , cens naging , die inderdaad
der humaniteit , welke hij thans zoo zeer aanprijst, nict
zeer tot eerc flrekken . Dan, nog cens , vergeten wij
thans de perfonen, en bepalen wij ons alleen tot de zaken . Dit nogtans kunnen wij niet onvermeld laten, dat
de Heer V A N A L P H E N, waardige Zoon eens voor
Nederland onvergetelijken Vaders, vijftien jaren lang op
Java heeft doorgcbragt, aldaar in cen post van befluur is
geweest, en dus ruim zoo veel gelegenheid heeft gehad,
als de Heer Med . Doctor D o O R N I K , die flechts particulier is, om de Indifche belangen naauwkeurig to leeren
kennen en op hunne echte waarde- to fchatten .
De Heer D 0 0 R N I K begint zijn vertoog met cene befchuldiging tegen onze oude 0 . I . Maatfchappij . Dit is
de toon der Mode ; de toon, ingefteld door de Engelfelien, die ons reeds in 16I9 van Java wilden verdringen , die federt op de lijken van millioenen Indianen
(door honger vermoord) een onmetelijk Rijk in Hindostan
hebben geflicht , en wier woordvoerdcrs , R A r F L E s en
c R A IV F U R D, in den jongften tijd , door opeenfcapclinCen van hatclijkhcden tegen onze Oosandifche ; T1 aatf.hal-pit
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en hare befluurders, thans als 't ware hunne alleenheerfchappij in Indie en ook in den Indifchen 4rchipel zoeken voor to bereiden, of zich to wreken, dat zij door
onze K 0 E N S, VAN DEN B R O E KEN en anderen uit
Java verdreven zijn . Dit Iaat zich begrijpen , en eenigermate misfchien verontfchuldigen : maar dat Hollanclfche Schrijvers in dit geroep mede infiemmen ; dat de
Heer D 0 0 R N I K (en hij is bet alleen niet) fmaalt op
het r#k van Jlavernij, op den bekrompen', hebzuchtigen koopransgeest , jverzuchtig op een uitjiuitend bezit langs den engen weg van eene Indifche Compagnie ;
dat hij daarbij zoo diep onkundig is , van niet eens den
naam des ftichters der Kaap-k4;onie , v A N R I E B E E K,
to kennen , then hij in V A N G IJ S B E E K herdoopt , dit is waarlijk eon treurig bewijs , dat bet imitatorum
fervam pecus bij ons nog ver van uitgef}orven is, maar
zich in allerlei gedaanten vertoont. -- Daarop volgt alsdan eene vergelijking tusfchen de Kolonicn der Ouden
en die der lateren, Door de Ouden kan hij nogtans alleen de Grieken verf'aan ; want van do Rameinen is
bet, ook uit c I c E R o 's laatst gevonden work, bekend, dat zij , even als de Spanjaarden in Zuidamerika ,
aan hunne Kolonien in Gallie de olijf- en wijnteelt verbodep, om die in hun Mocderland Italie to begun(ligen. Verre van ons zij bet, deze dwingelandij to verfl:hoonen ! Maar dat eene zoo oude, weleer zoo algemeene wijze van zien ook bij ons de misbruiken in den
fpecerijbouiv en handel op de Molukken veroorzaakte ,
is toch geene reden , om de geheele Oostindifche Maatfcha Npij to belastcrcn , of om mannen to miskennen , die ,
veeltijds van onderen op gediend hebbende, zich door
mood, beleid, flandvastigheid en andere deugdcn tot den
hoogflen rang verhieven . De Heer VAN A L P H E N
noemt R IJ K L 0 F F VAN c O E N s ; doch hoe vole anderen zou men hierbij kunnen voegen I MA T E L I E F,
REAEL, VAN

DEN BROEKE, VAN DIEMIEN,

HULFT, VAN DER LAAN, SPEELMAN, VAN
IMHOFF, HOS$ELI
En CRAWFURD ZCgt, dat
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wij niet din groot man in India hebben gehad? - En,
volgens den geest van D 0 0 R N I K's boek , zou men
dit ook zeggen . Deze doet althans al bet mogelijke,
om den geest der oude 0 . I . Compagnie als een vervoestend Monopolie - flelfel to doen befchouwen, (zie order anderen bl . I2I-123) als echo van e R A wF U R D.
De Heer D O O R N I K wzl niets meer noch
minder , dan de geheele onafhankelijkheid van de Kolonie ;
geen Gouverneur mag meer door bet Moederland worden gezonden , neen ! geen geboren Europeaan mag
zelfs , volgens zijn nieuw ontwerp van Conflitutie, tot
lid der Hooge Regering in India worden gekozen ; dit
Collegie der acht leden, uitmakende de Hooge Regering,
voert bet uitfluitende hewind over India, en kiest uit
deszelfs midden eenen Prefident voor drie jaren ; bet moet
niet hlemmerd worden door eenige Magt in bet Moedcrland, maar, als zij bet noodig oordeelt, correspondere deze Magt met de Staten -Generaal ; alle vonnisfen
worden in haren naam geflagen . Zij heeft regt van gratie , enz . dear zij de Natie vertegenwoordigt , en is dus ,
in din woord, fouverein (bl 57 .) De Koning zal,
volgens eene elders gegevene toelating van den Heer
D o O R N I K , de jeer en bet voorregt mogen hebben ,
van mannen ter beoordeeling dezer Conflitutie , die hem
van alle aanfpraak op India's beftuur ontzet, to benoemen ; do Staten - Generaal,eehter, zullen bet Traktaat
met bet onafhankelijk Neirlands ladle bekrachtigen,
(bl . 8o .) Dus meent de Heer D o O R N I x zijn Vaderland door Unen pennetrek van alle beheer over Java,
van alien invloed op deszelfs befluur, to outzetta! Brengt men hiertegen in, dat Engeland de Kaap bezit,
en dus Java zijn voormuur en middelen tot onafhankelijkheid kwijt is, zoo laat ons de Sehrijver ook hier
niet verlegen . De Kaap de goede Hoop moet aan de Engelfchen ontnomen worden . En hoe? Door opitand der
Kapenaars, of door cen nieuw continentaal flel 1
waarvan Frankrijk (NB . Frankrijk onder K A R E L X
Ca de Jezuiten!) bet middelpunt van ver eniging ziin
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zal , en hetwelk, fuccesfivek k of gelijktijdig . de 1 eutels zal aantasten, waarmede Engeland het Buropefche
Vas teland: van den Oceaan heeft uitgefloten, van de
Oostzee tot de golf van Bengale, van de Middelle ndfche tot de Roode Zee en Nieuwholland! (bl . 86 .) Kan
iemand , die in 1826 zulk een' onzin 1 -chrijft, wel in lets
a1$ geldig getuige worden ingeroepen? Bederft 'hij daardoor zelf niet anders goede voorffagen, zoo als die der
onzijdigheid van Ne4tands Indie bij de oorlogen van
het Moederland ;' Om verder het geluk van de orrafhankelijkheid der Rolonien to betoogen , neemt de Heer
D o o R N I K eene fchett van den kolonialen en handelstoeftand der wereld, tijdens de heerfchappij van het
PeFzffche Rijk , Uit H L E R E N over, (zonder hem echter to noemen .) Hierop volgt een artikel over uitfluitende Handelmaatfchappijen, allergewelwdigst niet alleen
re-en onze oude 0 . I . Compagnie, mar ook tegen de
nieuwe Handelmaatfchappij, die toch, wat men pok tegen
dezelve moge kunnen inbrengen , volftrekt niet nitfluitend is. D o o R N I K is z66 onbepaald met het nieuwe,
met de voile , onbeperkte handelsvrijheid van ft zonder
onderfbheid, Nederlander of vreemdeling, ingenomen,
dat hij zich niet ontziet, de drie vorige Eetiwen een tcjdperk
van waanzinnigheid to noemen , geaurertde welke de Volken van Europa zieh onteerd hebben, en, tot htmm
fchade, eeue' verderfele ke heifenfchim zajn gevotgd
(bl . 125 .) De zeventiende Eeu ' een rfjdperk van waanzinnigheid, en de negentiende, de Eeuw Van DA E ND E L s , die der hooge f}aatkund"rge wijsheid ! Schoone
ftaadCundige wijshekd , die in acht jaren twintig millioenen doer achteruitgean ; en zonderlinge waanzinnigheid ,
die, een pair Beuwen bang, bet Moederland heeft veriijkt, en de Kolonie doofgaans in -rust en welveart gehouden I
Maar, segt de Heer D o o R N I K, dit laatfte erken
ik gaarne ; maar dit is joist mijne bef,Chuldiging tegen de
Hooge Regeiing, of liever tegen den Gouverneur-Gene
raal V A 14 D E R 0 A P E L L E IV ; want dezen bedoelt hij ,
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blijkens zijne verklaring, (bl . 65) altijd alleen . - Her is,
omdat de Gonverneur den geest des tijds niet gevat, maar
tegengewerkt, de gedwongene cultuur heeft latenbeftaan , den
Heer D g W I L D S nit zijn bezit verdrongen, hetwelk reeds
zulke fchoone vruchten beloofde, en vooral door zijn belluit
van 6 Me! 1823 alle Colonifatie in de Vorftenlanden verboden heeft, welke wet zelfs achteruit heeft gewerkt ; bet is ,
eindelijk, omdat hij de geldmiddelen onder zijn befluur, door
onachtzaamheid,door to zware traktementen der ambrenaren,
door eene to kostbare Administratie, tot eene diepe laagt-heeft doen vorvallen, en this zoo wel handel en landbouwa
als financiin, niet tot aanmoediging, maar veeleer ten verderve geftrekt .
Hier wordt de zaak van een' gewigtigen aard. Wij hebben
boven reeds gezegd , dat de toon van Dr . D o o R N I K beneden alle kritiek is, doch dat dit, helaas! met vele der bier
aangevoerde zaken her geval niet is . Dat er verkeerdheden,
grove gebreken in her Indifche beftuur, gedurende de zeven
jaren van bet bewind des Heeren VAN D E R C A P E LL E N, hebben plaats gehad, is wel onbetwistbaar uit de
rampfpoedige uitkomst . Geene natuurrampen, noch zelfs de
oorlogen tegen Palembang en op andere punten , konden zulk
een geweldig to kora voortbrengen ; om nu niet to zeggen ,
dat die oorlogen zelve aan eene verkeerde rigting der Indifchc
itaatkunde worden toegefchreven . De weleer zoo vreedzame
itrekking dier ftaatkunde , die bet meeste door de inlandfche
Hoofden liet verrigten , en dozen paaide met uiterlijke eerbewijzingen , maar de klem des gezags aan flerke, offchoon min
zigtbare draden vasthield, word geheel veranderd . Men wilds
zelf regeren , en gebruikte daartoe een' drom van rijkbezoldigde Nederlandfcbe ambtenaars, die den lande verbazende
fommen kostten ; de boekhouding was omflagtig en kostbaar,
doch bleef evenwel deeds ten achtere . Men bleef zichzelven geenszins gelijk . Eerst vierde men aan de beginfelen der
vrijheid in cultuur en handel den fchoot ; dock daar men begreep , dat zulks to verre ging, keerde men op zijne fchreden
terug, en bedreef liever openbare en dubbele onregtvaardigheden ; zoo als de berooving der koopers van landen in her gebied der inlandfche Vorflen, waarover men toch eigenlijk geen
zeggen bad . De kwelling , den Heere D E W I L D E aangedaan ,
waardoor men zelfs weigerde aan 's Koniugs ftellig bevel to
gehoorzamen, en item eindelijk noodaaakte , zijne landgoedt
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ren, met 20,000 menfchen bevolkt, die heerlijk begonnen ce
bloeijen, met fchade to verkoopen ; do weifeling tusfchen
bet ftelfel van vr~ftn en gedwongen' aanbouw en handel (de
eerfte is in geheel .lava, bohalve in de Vorftenlanden en
Freanger Regentfchappen, de laatfte aldaar nog in zwang) ; de
toelating des uitvoers van contanten, die in Java bet papicrengeld zeer vern enigvuldigde : dit alles zettede de geldlniddelen, den handel, den bloei en de rust der Kolonie verbazend
terug. Het is Met alleen Dr . D 0 0 R N I It, op wiens getuigenis wij dit alles aannemen, maar ook op dat van vA N A LP H E N , hoewel deze van hem in de meeste zijner beginfelen
lijnregt verfchilt . Deze Heer, namelijk, flelt in zijn, uit bet
Fransch vertaald, advies (voorafgegaan door eene inleiding ,
gevolgd door een beQuit en hoogstbelangrijke aanteekeningen
en bijlagen) eenige ftellingen vast , hoofdzakelijk ten doel hebbende, de overdrevene en met kunst opgejaagdc koffijprijzen ,
die voor bet Vaderland zelve nadeelig waren , en naderhand
door een' fpoedigen val weder veel fch-ade deden, (zie ook
D 0 0 R N 1 K, bl . 239) op eene matige hoogte to voeren, de koffljteelt viet ten nadeele van den overigen landbouw op
Java to begunftigen, - den grooten invoer van buitenlandfche fabrikaten eenigzins door verpligcen invoer van contanten op ,lava to beperken of to wijzigen , -- den handel op
Java en China met een groot vereenigd kapitaal to voeren,
(zie bl . 61 .) - de Colonifatie niet to begunfcigen, daar zij
inbreuk doer op de regten der Javaanfche bevolking , - ons,
zoo veel mogelijk, tot Java to bepalen, en vooral ons gobled niet ult to breiden, (bl . 155 enz .) en de landrenre op
dat eiland tot eene vaste fom ce bepalen, die voor weifeling
nocn vermeerdering vatbaar is, waardoor men aatlleiding geven zou tot knevelarijen , - lage prijzen to bekomen der
noodige voortbaengfelen, - eindelijk zoo min als mogelijk
beambten tusfchen de Regering en de belastingfchuldigen
toe to laten, (bl . 157 .) Wel nu ! deze zoo bevoegde Schrijver heefc niet alleen zelf de verdediging van den Heer D E
w I L Ds, tijdens deszelfs verblijf hier to lande , bij Z . M.
op zich genomen, maar erkent ook deszelfs behandeling voor
onverdiend, en zijne onderneming als zeer gefchikt om de Javanen tot arbeidzaamlzeid op is leiden , (bl . 245 .) De kundige Vertaler der Befchrijving van den lndifchen efrchipel door
C R A W F U R D laat zich nog vrij fterker op dat punt uit , (Ilde
D . Voorrede, bl . XXXI-XXXV) en komt in fcherpte van.
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teal nabij D 0 O R N I It . De overeenflemming van drie zoo geheel in gevoelens uiteenloopende perfonen, en de bellisfng
des Konings, die men niet denken kan, dat op lasfe gronden
en zonder een naauwkeurig onderzoek zal genomen zijn ; dit
een en ander geeft bijna zekerheid, Oat in dit geval onregt,
laakbaar onregt gepleegd is . Eveneens is bet door den Gouverneur - Generaal genomen en door D o o R N I K zoo zeer berispte
Befluit van 6 Mei 1823 wel niet voor verdediging vatbaar.
Door deze geheel willeketirige handelwijze werden de pachters van landerijen voor koffij , in eene ftreek, die de Gou .
verneur - Generaal nog port to voren bezocht, en daarover
raijne tevredenheid had betuigd, eensklaps van hunne bezittingen beroofd, die na 31 Januarij niet meer in bezit of genet
van EuropeIrs mogten zijn , op ftrafte van ballingfehap. De
Heer V A N A L P H E N, hoe zeer ingenomen tegen Colonifatie ,
noemt deze terugwerkende wet al to flreng, en beweert, dat
zelfs de oude 0 . 1 . Compagnie zoodanig niet op Java to werl ;
ging . Het verpietigei; dier contracten , waarop bet zegel van
den Vorst was gezet, heeft een' allerongunftigften Indruk gemaakt . Men heeft misfchien voor de invoering der landrente
ook daar gevreesd, en dit beefs de jongfle onlasten, opfland
en verwoesting ten gevolge gehad. En de drijfveer tot dezen onftaatkundigen maatregel was ? Vrees , dat de inlandfche Vor,
ften (die men NB . geheel onder den duim had) to magtig
en to rijk zauden worden ; en de meening, dat ons belang
vordert, alle inkomflen naar ons toe to trekken, (bl. 205, 233 .)
Hoe ltlein gedacht , in de tegenwoordige toedragt der zaken ! Wij hopen van harte , dat de ge wezen Gouverneur - Generaal
zich op deze en alle andere tegen hem ingebragte befchuldigingen zegevierend zal kunnen verantwoorden, daar wij , in
fpijt van Dr. D 0 0 RN IK'S fcheldwoorden, den man , die door
alien, die hem in Indie gekend bebben, wegens heuschheid ,
menschlievendheid en minzaamheid , zeer wordt geroemd , altijd
xullen hoogachten . Maar even zeer wenfchen wij, dat alle
misflagen der Regering gedurende zijn beftuur aan bet licht
sullen kolnen, ten einde zich opvolgende Gouvernementen
in Indie voor zulke kostbare proefuemingen en mislukkingen
leeren wachten, Van bet onverklaarbare gedrag omtrent den
,Pngelschman C 0 T E s, bij D 0 O R N I K met echte ftukken ge .
flaafd, wenschten wij mede wel eenige opheldering .
Wat nu bet punt in gefchil tusfchen de twee Schrijvers betieft, die bet onderwerp van dit Artikel zijn, zoo verlnctetn
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daarover to oo :declen . De beginfelcn van
komen oils nogtans gematigder en bezadigder
voor , en minder op hooge theorie dan op de ondervinding gegrond . Wat echter de Colonifatie betreft, daaromtrent vervalt zijn beweeggrond, dat men den Jayaan niet moot verdringen, indien bet waar is, hetgeen D00 R NI It zegt, dat
flechts a der gronden van Java bebouwd is . Als dit zoo mogt
bevonden worden, waarom zou men dan s ongebouwd laten
liggen ? Den Javaan doet men daarmede geen voordeel, en
hem kan men , uit hoafde zijner natuurlijke gemakkelijkheid ,
ook door hoop op voordeel niet wel tot zwaarderen arbeid,
dan waaraan hij gewoon is , bewegen . Daarentegen zouden
wij in bet punt der Handelmaatfchappij bet meer eens zijn met
den Heer VAN A L P H E N . Wij hebben toch gezien, dat de
handel op Java uit Nederland kwijnde ; dat, hetgeen van
daar word overgebragt, meest op zYmerikaanfche of andere
vreemde fchepen kwam, en dat weinig van onze fabrikaten, dan nu en dan eens bij vlagen, daarheen ging . Niemand
zal ontkennen, dat de Handelmaatfchappij bet vertier onzer
fabrikaten, ook naar do Oostindien , zeer in de hand gewerkt ,
en den bijna verftorvenen fcheepsbouw ongemeen heeft verlevendigd ; twee punten, gewis van bet hoogfte belang . Het
aangevoerde tegen de Handelmaatfchappij in Dr . D O OR NI K'S
werk beftaat meest uit declamation . Wij hopen echter, dat
con ander punt, waarvan wij wel eens gehoord hebben , valsch
mag bevonden worden ; dat, namelijk, de levensmiddelen,
door baar uft Europa naar Indie ten verkoop overgevoerd,
meermalen zouden bedorven zijn . Dit ware eens zeer flechte
aanbeveling ; en wij nemen de vrijheid, de aandacht der verlichte beftuurders van die Maatfchappij op dat punt to vestigen .
Geve de Hemel, dat onze tegenwoordige toeftand in de
1ndien, ongetwijfeld bet gevolg van vele misvattingen , halve
of verkeerde maatregelen, weifelingen, en misfchien van eenige onregtvaardighedtn, fpoedig door eene vaste bevrediging
en de aanneming van een onwankelbaar liberaal, maar teveus
voor hot Vaderland en do Kolonie heilzaam ftelfel worde opgevolgd! Indien dit fpoedig gefchiede, zal misfchien de
vreemdeling niet meer met bevreemding vragen , gelijk de onlangs overledene groote Aardrijkskenner nI A L T E - B RUN nog
kort v66r zijnen dood deed : „ Waarom trachten de Hol, q las, .lers
ten minftc nict ccnige flukken en brokk~n vah
V A N A L P H E N
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„ (bet

door hen ontdekte en zoo nabij hunne Kolonien ge„ legene) Nieuwholland to bezetten ?" - De Britten zijn
Ons daarin onlangs , op een punt tusfchen 4rnhems- en Noordvan Diemensland, voorgegaan .
Men zal in bet ftuk van den Heer V A N A L P H E N nog vele
belangrijke ophelderingen en echte opgaven nopens koloniale
flaatkunde in 'c gemeen, en in 't bijzonder over die der Britten in de %ndien , aantreffen . In bijzonderheden kunnen wij
niet treden . Maar vooral hoogst behartigenswaardig is hetgeen gezegd words over de floomkracht, en de nieuwe rigting , welke dezelve aan den handel der wereld dreigt te geven , dewiji zij meer voortbrengt, dan men geregeld verbruiken kan, en dus allerwegen fpuitgaten zoekt, en die vclfiopt,
waardoor de grootfle verwarringen, botfingen, fchokken en
teleurflellingen in de handel- en financie-wereld ontflaan .
(Zie bl . 44-48, 18o-183 .) Deze enkele wenken geven
ftof tot nadenken, meer dan menig boekdeel .

llandboek voor Notarisfen, volgens de Nederlandfche lPetgeving.
en

Bevattende : eene behandeling van de Overeenkommften

Verbindtenisfen

in

het algemeen ed van alle 4ctens

(Akten) in hct byzonder, opgehelderd door Voorbeelden cn
l'oor fchriften, met eene opgave tevens van die bepalingen ,
waarin de nieuwe Wetgeving van de Franfche verfcbilt . life
Deel.

Te Haarlem, by de Wed . A . Loosjes, Pz . 18_7 .

In gr. 8vo. X11, 333 blA f a - 90 .
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ij kunnen net zeggen, dat wij , in bet algemeen, met
handboelten voor de notaridle praktijk zeer hoog loopen ; bet
gaat hiermede als bij elke wetenfchap : hoe meer handleidingen , hoe minder grondige kennis . Hier vooral werken zij
dikwerf, tweeledig, op eene fchadelijke wijze . De aanko .
meling in de praktijk, van zulk een gemakkelijk handbock
voorzien, meent nu zich to kunnen ontflaan van de moeijeIijke beftudering der wetten zelve ,

zond'er daarbij in her

oog to houden, dat zijn handboek hem de wetsbepalingen
ilechts ftukswijze, ieder op haarzelve, 2onder 2amenhang
en wederkeerige betrekking, leert kennen . De tweede nadeelige werking vloeit voort nit de formulieren. Eenmaal
aan die voorfchriften gewoon, vast bet zoo moeijelijk, in
acne to behandelen zaak , onafhaukelijk to deniken, en die, in
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derzelver vereischten, op bet papier to brengen ; men heart
alle vertrouwen op zichzelven verloren ; angftig neemt men
de toevlugt tot her formulier, dat loch nimmer alle bijzonheden en fijne onderfcheidingen, aan elke zaak elgen , kan
uitdrukken .
Door deze bedenkingen omtrent de handboeken voor de
notaridle praktijk in her algemeen willen cvij echter nier verfcaan hebben, dai bet voor ons liggende werk, vooral in de
tegenwoordige omfcandigheden, nier deszelfs nuttige ftrekking zou kunnen hebben . Her tegendeel blijkt dadelijk tilt
bet doe], dat de ongenoemde Schrijver, bij bet vervaardigen
van dit handboek, zich heeft voorgelteld . „ In overweging

• nemende ," dus drukt de Sehrijver in zijn voorberigt zich
air, ,, dat de invoering van de nieuwe Wetgeving voor de

• Notarisfen eene groote moeijelijkjieid kan to weeg brengen,
>ri daar zij onmiddellijk Ttunne beloepspligten zullen inoeten
• vervullen, offchoon de kortheid des tijds en hunne dage-

• lijkfche bezigheden bet hun onmogelijk zullen getvaakt
in de wet, welke zij vol• hebben, om zich genoegzaam
• gen moeten , to oefenen , heb 1k er mij op toegelegd , om
• naauwkeurig to onderzoeken, in welke bepalingen de nieu„ we Wetgeving van de Franfche verfeltilt, en die bepalingen
„ heb ik telkens aangewezen . - Voorts heb ik her oogmerk
• gehad, om voor zoodanige jongelingen,die zich voor (tot)
„ her Notarisambt voorbereiden , een lcort en duidelijk leerboei :
daar to ftellen, waarin zij her voornaatnfle kunnen leeren,

•

,, dat hun tot waarneming van then post en tot voorbereiding
• van her of to leggen examen noodig is ."
Men ziet dus, dat dit handboek, op eene voorzigtige an
oordeelkundige wijze gebruikt, van groot nut, zoo wel voor
fommige Notarisfen, als voor aankomelingen in de praktijk s
kan zijn ; to meer, daar de Schrijver de zich voorgeflelde
task zeer loffelijk hedft vervuld . Bij de beoordeeling van her
onderbavige werk , in her eerffe nommer der Bi,/dragen tat
Regtsgeleerdheid en Wetgeving voor dit jaar, wordt onder auderen aangemerkt, dat de onderwerpen, die in de drie eerfle
hoofdftnkken worden behandeld , elkander nier in eene geregelde orde opvolgen ; en bet valt niet to ontkennen, dat No .
4, 5 en o van her 3de hoofdftuk , handelende over erfdienstbaarheden, regr van opffal en erfpachtsregt, gevoegelijk in hes
nde hoofdftuk, dat den eigendoyn tot onderwerp heeft, hadden
kunnen geplaatst worden ; maar wij gelooven nier, dat daze
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eenigzins Onregelmatige fchikking dit handboek, wat bet gebruik aangaat , minder doelmatig zal maken . Hoeze(:r de erfrlienstbaarheden, refit van opflad en erfpachtsregt wijzigingen
van eigendom zijn , hebben zij echter dit met de hypotheek
(onder welke rubriek zij bier behandeld worden) gemeen , dat
zij , even als deze , In de openbare registers der hypotheken
moeten worden ingefchreven, waarom dit vereischte nu bier,
in deszelfs geheel , heeft kunnen behandeld worden. Beyoor •
regte fchulden en pond hadden wij liever onder do afdeeling
der hypotheken en den aankleve daarvan gezien .
De Schrijver geeft zijn onderrigt in vragen en antwoorden ;,
eene behandeling, die, hoezeer inogelijk iets tot de duidelijkheid toebrengende , bet werk van eenen meer omflagtigen card
heeft gemaakt, dan indien bet bij wijze van doorloopend be .
toog ware gefehreven .Voor bet overige moeten wij den Schrij .
ver de eer geven , dirt hij alles met klaarheid uit elkander
heeft gezet, bet overtollige vermijdende, om zkh tot bet
noodzakelijke beter to kunnen bepalen . Ook dit gelds van de
formulieren , die een belangrijk gedeelte van dit werk uitmaken . Te vergeefs zoekt men hier die overtollige herhalingen
van hetzelfde woord, die zoogenaamde fladhuiswoorden, welke
meestal de notaridle akten zoo vervelend en be)agehelijk maken, en dikwerf de fprekendfte bewijzen zijn, dat de hedendaagfche Notaris zich nog van formulieren uit bet begin der
vorige eeuw, met eenige wijzigingen, bedient . $tine aanmerking, echter, omtrent de voorfchriften, houde de kundige
Schrijver ons ten goede ; dat, namelijk, dezelve meerendeels
flechts de gewone dagelijkfche akten, en dan hog in derzelver
geheele eenvoudigheid, ten onderwerp hebben . Zoo viirden
wij onder de voorfchriften voor het hypotheek flechts tdn, hon ,
dende fpeciale verbinding van een fluk onroerend geed ; ter.
wijl van bet verband op fchepen en vaartuigen , dat toch deszelfs eigenaardige bepalingen medebrengt, noch van dat op
een onverdeeld aandeel in gemeemchappelijke goederen, een
enkel voorbeeld gevonden wordt . Bij de algelneene lastgeving
van eenen man aan zijne echtgenoote, voorkoinende op bl .
171, had de voorzigtigheid gewild, dewijl de lastgever op zijn
vertrek naar Oost-Indie flaat, dat er nog een of twee gemagtigden waren aangefteld geworden, om , in geval van overlijden der lasthebfter, hare plaats to vervullen en de belangei
van den lastgever to behartigen, tevens met bijzonderen last,
om alsdan in de nalatenfchap der vrouw op to treden, en,
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bijaldien er minderjarige kinderen mogten zijn , den afwezi
gen lastgever, in diens kwaliteit van voogd , to vertegenwoordigen . Gaarne ook hadden wij een voorbeeld van lastgeving
gezien , betreffende verkoop en administratie van plantaadjen ,
het vestigen van hypotheek op dezelve, en bet openen eenerNegotiatie op foortgelyke bezittingen ; iets, dat niet dadelijks,
echter nu ea dan , in ileden van buitenlandfehen handel , to
pas komt. Ook de akten van koop en verkoop zijn van do
eenvoudigite foort, met bepaling van dadelijke betaling ; terwijl bet toch dikwerf gebeurt, dat een gedeelte der kooppen_ningen onbetaald blijft , of een derde optreedt en den koopprijs voldoet . -- Edn van beide ftaat vast : geene formulieren, of de zoodanige, die, gelijk bij M n s s ~ en L 0 R E T ,
niets to wenfchen overlaten .
Niet uit eenigen vitlust, maar om den Schrijver eenige
weaken to geven, die hem, bij de voortzetting zijner waarlijk belangrijke taak, mogelijk van nut kunnen zijn, hebbcn
wij onze aanmerkingen met rondheid, doch sevens, zoo wii
vertrouwen, met befcheidenheid gegeven . Met verlangen
zien wij bet vervolg van dit handboek to gemoet, dat . naar
hetgeen wij uit de voorrede lazen, nit nog twee deelen zal
beflaan ; niet twijfelende, of bet geheele werk zal dat nut
ftichten , hetwelk de Schrijver er zich billijkerwijze van heeft
voorgefleld . In bet tweede deel zal , onder anderen , van erfopvolging b!+ verflerf gehandeld worden ; to welken opzigte
wij den Schrijver in bedenking ge~rcn , of het niet nurtig zon
zijn , van de onderfcheidene bepalingen to gewagen, welke,
omtrent dit belangrijk punt, bij de verfchillende Wetgevingen, die ons Vaderland heeft gekend, zijn vastgefleld geweest, dewijl bet kan gebeuren, dat, in cen' en denzelfden boedel, die onderfcheidene bepalingen van toepasfing
zijn.
Over enkele fpel- en taalfouten, mitsgaders over bet gebrekkige der punctuatie bier en daa.r , zullen wij , als minder
tot de hoofdzaak afdoende, niet vallen . Wij hebben reeds
den Schrijver ons kompliment over de weglating der zoo zeer
in zwang zijnde, maar daaront niet minder onwelluidende bastaardwoorden gemaakt ; weshalve wij , op bl . z64, in ecn
formulier van lastgeving , met eenige verwondering lazen
„ als hij volgens ufance zal hebben gemeriteerd." Maar bet
vast ook moeijelijk, in eens, den ouden menseb geheel to
verzaken !

vooa Roraaas~ N~.
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Voor hat overi c prijzen wvij , mat voile gerustheid , dic
handbook alien, die bet noodig hebben, aan, en wenfchen
den kundigen Schrijver tijd en lust toe , oin hetzelve fpoedig
to voltooijen .

W7e zyn de Grieken ? Wat zal van hen warden ? Wat moet
men voor hen wenfchen 2 . Naar het Fransch van J . C . L .
S I M O N D E D E S I S M O N D I . (Ten voordeele der Grieken) Te

~4rnhem, b

C. A . Thieme . 1826. Ingr .&vo .goBln
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r is zekerlijk geen onderwerp, Spanje en Portugal niet uitgezonderd , waarover in de laatfte jaren zoo veel gefproken ,
gefchreven en misfchien gedacht is, als de zaak der Grieken,
en hunne worfteliag tegen hunne wreede verdrukkers . De be.
kende Gefchiedfchrijver der Italiaanfche Republieken, der Zuideiijke Letterkunde en der Franfche Natie , S I M O N D E D E
t i s M o 14 D i , behandelde dit onderwerp in een paar Nommers
van bet geachte Tijdfchrift Revue Encyclopediiue, en men begreep, met de vertaling daarvan onzer Natie geen' ondienst
to zullen bewijzen. Wij sullen dit op zijne plaats laten,
daar er ongetwijfeld to veel words overgezet, en zutk eene
brochure ons de Grieken niet zoo volledig zal leeren ken
nen, als de vraag op den titel fchijnt to beloven ; maar dit
moet men erkennen, dat dit ftukje gelukkig niet in handed
der gewone werklieden uit bet Vertalersgilde gevallen is . De
Overzetter geeft blijken van kunde in zijne welgefcbrevene<
voorrede, waarin hij de Griekfche omwenteling en vrijheidsoorlog bij de onzelz in de zestiende Eeuw vergelijkt .
De grootfte verdienfte van bet vertaalde ftukje is, dat bet
ons reden geeft van de gedurige teleurftellingen der hoop aller weldenkenden ; waaroni de Grieken , in weeawvil hunnen
brandende vrijheidsaucht en haat tegen de Turken, offchoon,
zij in bet eigenlijke Griekenland en Morea genoegzaam de
geheele bevolking uitmaken, tot nu toe nog zoo weinig vorderingen gemaakt, en de vestingen Patras, Coron, Modon,

Arta en Lepante niet aan de Turken hebben kunnen ontwringen . Deze reden, is niet etikel hunne verdeeldheid , fchoon .
deze op zichzelve ook veel daartoe bijdraagt, maar bet gebrek aan eene algemeene Regering . Elk ondernemend Opperhoofd van gewapende benden, doorgaans Kapitan gennemd 9
i4aat op zichzelve , en regecrt onbepaald over zijncfalihhat • ,
noEKBESCII . 5827 . NO . 4 .
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of troepen ; onbepaald namelijk van de zijde des befluurs ,:
want op zichzelve zijn deze manfchappen alleen aan hun
Opperhoofd gehecht, zoo lang hij hunne begeerten involgt,
niet wanneer hij hen tot orde en krijgstucht zon wiilen bewegen . Even zoo beflaat de Griekfche zeemagt nit fchepen
van rijke reeders nit Hydra en Spezzia, die dezelve niet aan
hot Land overlaten of verhuren, maar zelve bemannen, en
dus , bij bet aanvoeren Bier bodems , vreezen dezelve to zullen verliezen , waarom zij , zoo vet mogelijk, buiten fchoot
der Turken blijven., die zij liever met branders befloken . Eindelijk is de burgerlijke magt meest in handen der Primaten,
doch zeer afhankelijk van de krijgsbenden . Het is dus to
verwonderen, Diet dat de Grieken niet meet, maar dat zij
nog zoo veel gedaan hebben ; dat eene lang verdrukte Natie,
zonder wapenen van belang, zonder gefehut, zonder vestingen, ja zonder national leger en vloot, een Rijk, dat to
voren Azie en Europa beide deed beven, en nog regeert van
de Adriatifche Zee tot den Euphraat, en van den Donau tot
aan den N 1, nu reeds zes jaren de fpits heeft geboden, en
uit elke nederlaag met vcrnieuwde krachten herrijst . Immers
wij hebben hen den I3arbaar C H 0 U R S c If I D- Pacha in 1822
uit den Peloponnefus zien verdrijven ; zij heeft den nog erge .
ren Barbaar 113 It A H I M nu reeds twee jaren Lang vruchreloos
datzelfde heilige grondgebied laten verwoesten, denkende gelijk onze voorvaderen : Liever bedorven dan verloren land!
Zij heeft to Misfalonghi do wedergade van Haarlem vertoond,
en in Athene Leyden vernieuwd . (Bekoorlijke en glorierijke
overeenkomst!) Maar weinig zullen haar alle die zogepalmen
baten , zonder eenheid an Regering. Wat zegt bet Loch ,
dat con oogenblikkel .ijk gevaar de gemoederen hereenigt, wanneer, zoodra dat gevaar is geweken, die bemoedcren wtd-er
uireenfpatten , en die verwijderivg bijkans in burgeroorlog
ontaardt ? 11ct zij dan , zoo als onze gcmee.nebestgezinde Schrijver wil, dat Griekenland flechts eene kraubtige, centrale Rehublikeinfche Regering moot hebben , hot zij bet zich eenen
Oppervorst kieze, of dien nit de handen der Europefchc Monarchen ontvange, eenheid, eenheid is de dringendije behoefte voor Griekenland ; en bet grootile verfchil tusfchen hare
Omwenteling en de onze (gelijk de Vertaler to regt opmerkt)
is, dat bet hun tot nu toe aan eenen Pader W I L L E M ontbreekt. En wat had toch die groote man onbegrijpelijk veel
moeite met alle partijfchappea to fusfen, alle partijhoofden
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voor de algemeene zaak to doen werken ! Verloor hij toch
niet de heift der gewesten, ook bij zijn groot , onvergelijkelijk genie? Wij mogen dus wel zeggen, dat, wanneer Griekenland, zonder zulk eenen man, nu zes jaren lang de Turkmagi, de inwendige verdeeldheid , den geheimen oorlog
van MET T E R N I C H, en den door Frankrsjk onderfleunden
Pacha van Egypte heeft weerfland gebeden, men bier den

fche

vinger Gods Diet snag miskeanen . Hij onderfleune en fcbrage
verdex bet zwaar geteisterde land !

Yerhandelingen over onderwerpen uit bet gebied der Oudheidknnt~e en Codenleer.

Door Dr . N I C O L A A S W E S T E N DORY,

Predikint en Sehoolopziener to Losdetp.
. In gr. 8vo. f 2 - 20 .
J . Altart . ii-,)6

Delft, bay de Wed .

(Jnder de Geleerdeii, welke de verfchillende oudheden op
ixin fludcervertrek ,

en , waar bet gefehioden kan, op de
rlaatfen zelve, onvernloeid narporen , verdient de Heer w t sT END o R V eenen Diet onaanzlenlijken rang . Hij maakt daar
billijke aaufpraak op , zoo wol door vroegere onuitgegevene
gefehriften, als door doze Verhandelingen . Zij zijn drie in
getal . De eerfle, over feet baduidende van den form , rigting
en inrigting der Heidenfche Tempelen ; de tweodb, over de
grensfc' kddingeh vdn Zeeland, ten tijde der Middoleemven ; de
derde , ever den oorfprong der benamiagen , onder tivelke het
booze I zen• in den Babel s'oorkomt .
Er -crllaat, naar bet oordeel des Scllrijvaifs , eeri zeker verband tnsfbhen de tentpels en de Godenteer, zoodnt de uiterlijke vorm, rond, vierkant enz ., niet willekeurig is, zoo min
als de flrekking ten aanzien van de henielflreek en andere regelen in dhn bouw, rnaar alles op vaste en bcphalde voorfehriWten rust , welke gelegen zijn in godsdienflige denkbeelden ; waarom de veifcheideiiheid eenen verfcl -Allenden Godsdrenst of godsdienflige gezindheid nanduidt . De denkwijze
tier eerile Christenen over de oostelijke flrekking hunner kerken tnont reeds in 'c algemeen, hoe bet uiterlijke met den
Godsdienst gerekend wierd zaam to hangen . In China zijn
de tempels van Confucius naar een model gemaakt . Zoo is
bet bij de Hindoes en elders . Bij de Hebrecrs was ook niets
willekeurigs . Brandde in Italie een tempel af, men bouwde
een' nieuwen op dezeifde grondvesten . De Perzeh verwoestM2
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ten, bij hunnen inval in lriekenland, alle tempels, uitgezon .
derd die van Apollo of Diana . Zij hebben dus die tempels
van andere kunnen onderfcheiden . Sommige Godheden, bij de
Grieken en Romeinen, hadden kenmerkende flandplaatfen voor
hunne tempels . Deze en andere zaken worden in de Verhandeling
zelve door den Heer W E S TEND o R D uiteengezet, en toegelicht uit de gefchiedkundige berigten , welke wij van oude en
nieuwe volken ontvangen hebben . De manier en trant van
oudheidkundige onderwerpen to behandelen, den Schrijver eigen , zijn van elders genoeg bekend . Wij behoeven
daarom niet meer van bet onderhavige werkje to zeggen, en
de maker kan onze aanprijzing wel misfen . Aanmerkingen
heeft men altijd, bijzonder op flukken van then aard . Zoo
zwijfelen wij aan de juistheid der gevolgtrekking ten aanzien
der Perzjfche verwoestingen van de Griekfche tempels . `Saar
hebben de Perzen de onderfcheidene vormen van tempels
kunnen leeren, die or zelve geene hadden, en Allen voor
dwaas hielden, die ze maakten? De Gefchledfchrijvers fpreken wel van tempels, door Artaxerxes, zoon van Darius ,
gebouwd ; maar dat behoort tot latere tijden . Ook zouden wij
bet wel bewezer willen zien, dat alle tempels in Griekenland, aan Apollo en Diana gewijd, gefpaard wierden . Zoo
wij ons niet bedriegen , is dit alleen toepasfelijk op Delos en
Ephefus . Het zij ons vergund, hierbij nog eene algemeene
aanmerking to voegen, welke evenwel den Schrijver minder
betreft, dan zijne ftandplaats. Namelijk, het gezag, door
hem hier en daar voor zijne gezegden aangehaald, ziet er fomtijds wonderlijk uit . De woorden van eenen Lakemacher,
Saubertus, en anderen, hebben voflrekt, op zi0hzelve, geen
gezag . Het ontbreekt den Eerwaarden en geleerden wF
. sTeND o it P aan de noodige boeken ; en bet vak zijner fludie kan
bijna niec met vrucht behandeld worden, dan in eene Aka,
demieflad, Munt de Schrijver nu reeds zoo zeer uit, wat
zoude bet zijn, indien men hem een' gefchikteren werkkring
gaf! Daar zijn bekwame Predikanten genoeg, en Schoolopzieners zoude men we] een half millioen in ons land kun,
nen vinden .
Maar Beoefenaars der Oudheden, gelijk de
Heer W E S T E N D O R P, zijn to fchaars ,
pris en plants to zetten .
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Redevoering ter viering van het vijftigjarig bejlaan van he:
Provinciaal Utrec.'ztfc7ie Genootfchap van Ifunflen en We .
tenfchappen , gehouden door Mr . A . V A N G O U D O E V E R,
op den 26 .runij 1824 . Te Utredht, h J . Altheer . 1825,
In gr . 8 vo . 45 131. f : - 40,
In Bend ontwikkeling van bet naauw verband tusfchen Wetenfchappen en Letteren , en bet betoog, dat bet , op den
thel genoemde, Genootfchap in dien geest heeft zoeketi
werkzaam to zijn, be(taat deze Redevoering . Zoo geeft bet
de Redenaar zelf op , bi . 6 . Naar ons oordeel , is die opgave niet zeer juist . Is niet de Letterkunde zelve eene Wetenfchap ? Beter, dunkt ons , ware genoemd bet verband
der Letterktnde , vooral betrekkelijk de fchrifteu der Ouden,
met de beoef_ning van andere wetenfcbappen . Ook is , in
bet tweede lid der opgave van den inhoud, de uitdrukking3
,, in dien geest ," onnaauwketirig, hetwelk b(ijkt , als men,
ziende wat onmiddellijk vuorgaat, vraagt : , in welken geest P"
Beter dus : ,, dxt bet Genootfchap dat verband deeds in hot
oog heeft gehouden ," of lets dergelijk3 .
Het is ons voorgekom_n, dat bet eer(te gedeelte een /ievig
betoog is , doch - misfchien kwam bet van de poging om bet
4evig to zetten - wat to flyf, voor eene feestviering al •
thans . Het zachtvloeijende en welluidende in den fijl ontbrak er ons aan . Aan de waarheid en belangrijkheid van
bet (tuk zelve , dat man niet, zonder de kracht der overtuigitig to gevoelen , lezen zal , doet dit geen nadeel . Voor
hen , die bet Provinciaal Utrechtfche Genootfchap niet kennen,
is bet tweede deel der Redevoering vooral lezenswaardig, en
Wt hartelijke belangltelling in den bloei diens Genootfchaps
danken wij deszelfs waardigen Voorzitter voor betgeen hij
ons bier leze'n laat. Het onderwerp konde al geen beter lofre
denaarhebben, , dan hem, wiens werkzaamheid er eene lofrede
zelve op is, van een Oix6goAos.

Grieksch Leesboek voor Eerstbeginnenden en Meergevorderdeu,
door F . J A C o B s , bewerkt door G . LEE N . IIIde Deel. Vierde 1Ifdeeling . Te Zutphen , bij Il . C . A . Thieme . In gr.
S yo . f 2 -go .

Zoo heeft dan de Hollandfche jeugd eene voliedige uitgav
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van de doelmatige en voortreffelijke Griekfche leesboeken,
welke, door den geleerden 7A c o n s bearbeid, in Duitschland met regt zoo veel opgang waken . Ook in ons vaderland weten bekwame onderwijzers die ftukken naar waarde to
fchatten, en geven den Zwolfchen Rector gaarne de eer, dat
ht eene zeer verdienflelijke zaak verrigt heeft, door ze voor
onze fcholen to bewerken . Het oogmerk van J A c o e s was,
de leerlingen der Griekfche taal, van her gemakkelijkfle of tot
bet moeijelijkfle toe, met alle foorten van bet klasfiek proza
bekend to maken. Na dus in de overage behoeften voorzlen to
hebben, wijdt hij deze Chrectomathfe aan de Wijsbegeerte toe .
De zedekunde konu voornamel4k in aanmerking . Belangrijke
11jdragen zijn gekozen uit Kenophon, Plato, Teles . Juncus,
Mufonius en Plutarchus . De uphelderende aanteekeningen
zijn meestal duidelijk en joist ; die over Teles, Juncus en Mufonius bier en daar meer kritisch , en de tekst wordt door menige goede gisfing serbe terd . Wij keuren dit in een leesboek

voor de hoogere klasfen zeer goed . De onderwijzer kan daaruit aanleiding nemen,, om de leerlingen met de beginfelen der
Kritiek bekend to maken . -- Eene toevallige omflandigheid
veroorzaakte deze fpade vermelding .

4llereerfle Cronden der Stelkunst, ten gebrrtske der Latrynfche
Scholen en andere Kollegten , door j A C O B D E GEL D E R,
Hoog"leeraar to Leyden . 'sHage en Amfferdam, b~ de Gebr.
van Cleef. i8a6. In kl 8vo .

f i - So.

P

rofesfor J A C O B D E G ELDER is een man , die zijne wetenfchap door gefchriften %an verfchillenden aard zoekt uit to
breiden en verflaanbaar to maken . 's Mans werken en werkjes beflaan in de boekverzamelingen der liefhebbers geene
kleine plants . En niemand zal hem een echt Mathematisch
hbofd, onvermoeide vlijt, en bijzondere gefchiktheid ontzeg .
gen, om zijnc wetenfchap aan jonge lieden niede to deelen ;
welk laatfle voorzeker van bet uiterfle belang is voor cene
zoo clerk gezochte Akademie , gelijk die van Leyden . De
5chrijver_had in hot Voorberigt zijner Verhandeling, over het
verband en den zamenhang der natuurldjke en zedel%jke Wetenfchappen, eenige Leerboeken beloofd, maetende dienen
ter bevordering van de Wet, op bet hoogere Onderwijs vast, eflald. Dit Leerboek zol dus door andere gevolgd worden ,

1.
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waardoor der vaderlandfche jeugd zeker groote dienst gefchiedt, bijzonder dewijl bet nu alles : Mathefssl Mathefss 1
is , wat de klok flaat , en de eene wet over dat onderwijs de
andere fpoedig opvolgt. Wij gelooven wel , dat er to voren
in ons land to weinig aan dat yak gedaan wierd . Misfchien
duet en vergt men nu we4r to veel, ook ten koste van andere wetebfehappen, met name der Letteren . Men vergete
het niet, way ans de Gefchiedenis leert . Eene Natie kin bjj
den bloel der afgetrokkene wetenfehappen barbaarsch zijn, bij
den bloel der Letteren nimmer. Beide kunnen err moeten gepaard gaan. Masr bett eene is voor weinigen hot andere
voor alien gefahikt .

De megt des Gezangs., Cantate , gecomponeerd door A. R au13 E R G . Dr oorJpson*eJsjk Hoogduitfche tekst van •. v o n
$ C x t LL E R fn has Nederduissch gevelgd door j . w. V . Ta
dm(te dam, b9 G . Portielje . 1826. In gr . 8va f : - ~,
0,

W

V ontvangen liter het bekende heerlijke Dicktftultje
S C r! 1 L L E R in eene tterliike en getrouwe navolging, en

van
tevens geordend voor eene Cantate . Hoe hetzelve als muzijkLkuk bevalletr hebbe, weten wij hiet, en dit ligt dolt geheet
buiten den kring des cegetiwoordigen Recenfents ; dock dit
weten wij, dat hot Nederlandsch de meeste fehoonheden van
her ooripronkelijke wedergeeft . Afleen heeft de heerljjke
fchildering :
1

Wie wit deco Stab des GotterbaAen
Beherrscht er das bewegre Hers, u. J. w.
veel verloren, dewijl de navolging bier, om des rijms wille,
bet meervoud gaf, in plants van bet enke1voud :
Hoe heerscht hij, alt de Hemetboden ,
Op 't kloppi nd hart met zijnen flaf 1
want daardoor is de treffende toefpel op MenQuriu, of
Hermes, onduidelijk geworden, of liever geheel eene gtigd.
Rene dergelijke aanmerking hebben wij Bog op den earlten
regel van bet laatite couplet
Und wie nach hofnungslofen seunnt ,

ISO
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in 't Ned-erdnitsch kwalijk vertaald :
Celijk na 't hopeloos vermanen,
letwelk biirhet bier gebezigde beeld niet to pas 1 cant, -Deze weklige aanmerkingen op den verdienftelijken arkeid dec
navolgers mogen ftrekken tot blijk onzer onpartijdigheid .
Ti-as Tyriusque mihl nulls discrimine ag+etur.

LWditkransfe, gevlochten dsor P . A. E O'R G E R , van de A MM,
Heerenveen , b~ F . Hesfel .1826. In kl. 8vo . 63 Bl. f : - 75
llett f~fjt otis . dat een zoo acbtingwaardige naam, als die
van den onvergeeelijken B O R G E R, aan bet hoofd ftaat vaal
deze eriennige rijmelarij ; want waarlijk, dit is gene ontheiliging louder wederga ! Die naam was geijkt poor den roenr
en de onfterfelijkbeid ; de Hollander fprak denzelven nimmer
dan met eerbied nit ; en thans treedt een broeder van deli
voartreffelijken man op, em denzelven gelijkbeduidend re
waken met' then van Pruipoeet. Gelukkig, dat deze kreupete rijmpjes fpoedig veigeten 2ullen zijn ; want anders ware
bet zonde en jammer van den heerlijken naam . Wij wfllen
daart©e het onze bijdragen, door geene ftaaltjes uit . dit dis
telkransje
e bij to brengen ; want zoo mogten ze naderl'and,
bij bet aoorbladeren onzer jaarbeeken der Nederlandfche
poezij , eens eenen toekomftigen D E C L E R C .1 in de oogen
vallen ; en, daarenboven, wij wine* niet, daft onzu landgenooten, waartoe anders bier overvloedige gelegenbeld' 7aijmm
zon, lagehen .met den naam van B oR_GSR.

Betgffche Muzex-4lmanak . 1327. Tweede .Taa.gang.
Platen. Gent, bo~ A . B . Steven, a49 BlA f 2 -5a .
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e Beigifche Muzen-Almanakilheeft in dit tweede iaar van
haar beftaan reeds aanmerkelijke fchteden voGrwaarts gedaan ,
zoo wet in uiterlijke bevalligheid als innerlijk gehalte, en
ftreeft bare oudere Nederlandfehe zuster sneer en meer op
zijde. Wel is waar blijven velen onzer meest bekende Did ters zieh aan de medewerking ©nttrekken ; B I LD E R D 1,1 K Zlieen heeft ziclr over haar ontfermd, want bet Albumversje:
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Van T o LL E N's kan toch waarlijk geene bijdrage heeten ; men
mist de namen vanLOOTS, SPANnAw, NIEBSTRASZ,
de 11 L IJ N E N enz . ; doch daarentegen rekenden het anderen,
als L U L o F S , B n X M A N enz . pier beneden zich , om hunne
zangen ook eens voor onze Zuidelijke broeders uit to ftortea,
en ginger, met een good toorbeeld burn jongere ktlnstbroeders voor, welke, fchoon minder bekend, eein'er dikwijis
ftukjes leverdep, die elke goede dicbtverzameHng tan fieread
zouden veritrekkeu . Aan deze witlwiilende Nootti=Nederlanders 1 u1ten zich eindelijk de Zuidelijke Dichters tan, mis+
fchien nog wel niet genoegzaam in getal, em dexer ®lmanak
bij uitzoudering den naam van &!gijahen to deen tlragen,
mar eebter voldoende , om ons de biiidfte hoop to doenj opvatten vpor bet tieren en groeijen en bloeijen onze; Nationale
poezij in dez*en, in vele opzigt'en Ilog maagdelijken, Zuidelijken akker. . Want, OM bier niet Van D' Ittr L s T a It en w I LL E M s to fpreken , prier room reeds gevestigd is, en, die den
ook dit bundeltie elk met een uitgebreider gedicht hebben op
geiierd ; 4 eerite zet een vernaab in Alexaudrijnen, 1dAWj# q
vet P1 anderen ., krachtig van poeA en zuiver vats taaj,
fchoon met eenige prozaifche regnlenn befmet ; en to andere
met eene navolging act hat Latijn, At Torenbraad vaA DMeekkekn, op hetwelk wij uiets-hebbea aan to merken, (Ian dat bet
wit at te, deftig is voor het onderwerp, en door eenige meetdere Iuaittigheid en losheid beter zQude bevallen ; zoo vonden
wij ook anderen , wier namen wij hier voor het eerst outmoeteden, en die reeds eene vlugt nemen, welke weinig onderdoet voor die der Imeesters in de kunst. Wij bedoelen hier
voornamelijk den voortrelelijkan Lierzang van j . i . w qir .
T E R s aan de Aid . Nederlandfche Dwbters, nit welken tip,
ter proeve, een past coupletten, fchoon zja di ook Vat
lang ziju mogen, overfehriiven :
Zings laid, brengt nok uw krans op 't outer,.
Outduikt het gianfend licht niet fchuw ;
At klinkt de zing van 't Noorden itouter,
Ook NedrIagds voorregt is het uw 1
De Zuidelljke Muze, in rouwgewaad gedoken,
Zweeg,eentaam,overfchreeuwd door'svreemdlings krijgsklaroen ;
Toen word der iichtren tail in 't barte llechts gefproken,
Nu klinkt ze Nebrland rond, baar vorig iced ten zoen .
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Zingt, dichters, dat uw kunstvuur prale,
Dat Nedrlands verfte duin en strand
Den weergalm van uw lied herhale,
Het lied ter eer van 't Vaderland !
'k Herhisal 't nag eens, ik volg uw treden,
En houd uw vuurbaak in bet oog,
Hoe kruipend ik uw vlugge fchreden ,
Op 't glibbrig pad, ook volgen moog' .
De tijd genaakt , dat men geen Noord- of Zuiderdichter
Met afgefcheiden naam zal onderkennen, neen

De zonftroom wordt den l3elg

ook alle dagen lichter,
En Nedrlands zangberg hecht ze beiden ftraks aaneen .
Waar 't vuur ook 't harte moge ontfpringen,
Het galsn van Zuid- of Noorderkant,
Et s juicht de naneef tusfchen 't zingers

„ Dit is de goon van 't Vaderland ! "
waarlijk ! dit is reeds de roan van Nederland, de toon
der echte po6zij, verheven 'zonder hoogdravend of broIIITa

inend to zijn, in welke laarfte nooit genoeg of to keuren gebreken b tYN CAN vervallen is , wiens Geboorte van Jan van
Eyck golffes en zwanen, bloemen en bijen, uachtegalen en
zelfs Vrou*V Natuur in beweging brengt , den Rijn zijne wateren doet intoomen , Tiber ., Arno en PO doer terugfiroomen, de Etna in gloeijende letters den naam zijus belds
doer fpellen , en de Alpen hem begroeten. Waarlijk, zoo
veel eer is to groot voor een' fterveling, al heft hij dan
oolt de verfftof bet eerst met olie gemengd ! Doch dergelijke watertoten worden gemakkelijk weggefnoeid , en alsdan kan de boom geurige vruchten dragen . Onder de overige Zuidelijke broeders bevielen ons mcest V A N II A s s E L T,
wiens Matrozenzang, fchoon geenszins in den trant en Loon
des volksrdds, echter dichterlijken aanleg en magt over de
taal bewijsc ; s E R R V R E ,wiens navolging van I, A M A R T IN z
in vele opzigten treffend mag heeten ; A . J . V A N D E R A A,
die, fchoon in gemeenzamer trant de Hoop op beter bezingende, den lof verdient van goede fchikking zijner ftof en
; en v A N R Ifs I N G E N,
van voorbeeldige behandeling der teal
wiens toefpraak aan de Studenten van het Collegium Philofophicum kort is , maar krachtig en goed . Ook bet Nederlandsch en

de Basterdtaal door cenen Gentfchen onge-
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noemden is aardig en geestig in zijne foort, fchoon op die
foort nog al iets aao to meriten zolde zijn. b e fukjes van
VERVIER, STIPS, VAN VAST,KI& en Ruvs hebben
mindere waarde, Itiaar hevielen ons . torah nog om bet zulvere der caai en hot gezohde der denkbeeldaen,
WWij itebben ons tb tangbij de Zuidel%ike pofzij, its meerdere aaptnoewgang eti teregtwsizing behoevende, opgshugdep, oin per eveneedigbeid bij at, NoGrdelijke te, A1#tum
verwijlent Met weinige wo*den wiHet wij datgent asaft ppen, wat ons ; dg'6dkrwesp, %'Ha*VRng df antlerb fedenen, bijzpndere .ondettikII`eiding !>:oeen to verdlenanr . B ILDERuux r . Veldltlagt Mikon tootu, pp verfcheidene plaaifen, den meester in de ltunst ; r3 o a pbsei en b z o s eu va;
bezongen b*Ien tchoon op vetfchilleriden train, den v}1
van Misfolunghi ; in be4den, maai vbbrai de edrith, Nit
am, dal da loatfte
ksacbt . ca znur ; alleen hiuderde
fjorrrn
.
WI T II U Y s drngt in
de maagden ter flagtbank liet
zijne bfv'a1lige . iteri wing, at #'amrvram, waarlijlt met B E LL Amy naar den lauwer , en Lflr L o r s geeft ons in ziju rijmeloos Verbeeldingsfpel, de Slapende eon ftukje, whit
bljna al1es zoo 1lefe14C en toovvradi ttr, tz uls bet adnObd"
vuorwerp s dat zijne verbeeldrng zoo beFzig Held ; alleeu Is
ons ds vetgelijktng vn;t bet verfchieten van dea b1e`a op de
wangeti d* flapen6 maand bij, lies verdwijnen :wast bit r=d
ties iaatil?A zdnnefrraa1s op eenen fneeusvbedekten akkf wet
Und bij de overage warmte van dit r'afereel . th War zuirpn
wij van bet laijgevoogde plaatje Ee n? Waarlij'k, an Iigt
dhar wad al to verleictelijk, en de TeekenaAr -fclu* ;t nog fttr
ker verbeelditrg gehud tie hebben dan de Richter! De fttskjes
van wAp, ecu' Nbprd-Ned rlander van geb orte- n, vest,
ming, toonen eclht diclsterigken aatlleg ; die van G'a.A V R.
niet'minder ; zijn Ifongr is echt romantisch en treffend . TEN
K o E#` 's Lied *ON Calderland is lief 8h bevallig ; en de Hpnd
en de Paprigtni van d t s I to S h A N N 114 d is gene eenvandig
en goed verb aide fibel . Mejufvronw m o r N is beziugt A
OnJterfeljii/cid in haren bektnden, ecbt gesnoedetliken, dock
eenignins gerekten trant ; a 4 R o N I E R de Yaderlwndsliejde
in eendn ontleenden votm , err de Wijthegeerte van hot On
getdof in lyrt1cne coupletten, did echter dikwijls klearder en
heIderder konden zijn ; TEN H A G E N geeft een lief ftukje,
de Herder getiteld , en c A L I s c H verraadt in zijn uitgebrei
der gedicht, het Zielsgevoel, eenen goeden aanleg , offchoon
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hij nog Ineerdere magt over taal en rijm moet trachten to vetkrijgen, ten einde Fidias, den Griekfchen beeldhouwer, geese
wonderen to doer etfen . Ook W E ITS , L E L ]JIVE L T, G R E B,
DE VLETTER, DEN IEEER POORT'UGAEL, VAN REYiV
en V A N W E R G E N S D A m verdienen dubbel hunne plaats , en
zingen zeer goed , elk op zijnen bijzonderen ;rant, offchoop
wjj nog weinig of niets van deze pas opgetredene Dichters
vroeger onder de oogen gehad hebben . Een nameloos ftukje
eindelijk, ons nog ontfnapt : Na de bevalling mijner Echtgenoote, in ffede van den veruachten Zoon, van eene Dochter,
paart, in eene niet zeer gemakkelijke versmaat , gevoel en
levendigheid aan ongedwongenheid en vernuft .
Wij hebben thans zoo tamelijk alies opgefomd ., en meenen
in overvlogd gezegd to hebben, om ook dit uiterlijk zoo bevailige jaarboekje aan ons publiek aan to bevelen . Aileen
inner ons de wensch nog van bet hart, dat aen volgende
jaargang meerdere bloemen nit omen Zuidelijken dichttuia
tot eenen geurigen ruiker moge zamenbinden .
i
Een wedeswoord van den Redacteur aan P . G . Witfen
Geysbeek .
Een- en andermaal beliep den zachtmoedigen P . G. W I TS E N G E Y S BEE K, nu als Vertaler, dan als Aanteekerlingmaker, eene correctie , welke , in flede van hem to verbetertn, hem tegen den Redacteur van dit Tijdfchrift, die echter zijn Recenfent niet was, geweldig fchijnt to hebben verbitterd . Eens werden hem eenige lompe Germanismen enz . onder
her oog gebragt ; op eels' anderen tijd werd hem , van wege
zijne rofane Noten bij bet cverk van Pd LIT y, eene welverdiende befiraffing toegedeeld. Eene aankondiging van eerie brochure over de Stenogra hie, in ons vorig Nommer, heeft
zijne gal , naar bet fchijnt, wederom zoodanig geprikkeld, dat derzelver overloop zich , ter gelegenheid van
eenen, zoo bet beet, tweeden druk van gelsegde pamfletje, in vol(lagene razernij als uitput tegen bet „ adderennest der Letteroefeningenfabriek," gelijk de beleefde en
befchaafde man ons Tijdfchrift gelieft to titelen , en wel omdat wij den titel van dit boekdeel van 12 bladzijden een waterhoofd, en deszelfs theorie gemakkelijker dan de praktijk genoemd hebben ! En daarop volgt dan nu een vloed van ophitfingen, laffe perfonaliteiten en dreigementen, op welke de
Redacteur bet ver beneden zich acht, ook maar met een enkel woord, to antwoorden ; verklarende, dat, gelijk hem de
blaam van eenen Y. G . W 1 T S E N G E Y s BEE K toefchijnt iets
vereerends met zich to brengen, hij voor de oneere hoopt bewaard to blijven van immer diens loffpraak to verdienen .

BOEKBESCHOUWING.
Do Christelijke Zedeleer , door F . V . R E I N H A R D .
Uit het Hoogduitsch. Me Deel. Bevattende de
Blades jzers over het geheele werk . Te Deventer en
Franeker, bij A. J. van den Sigtenhorst en G . tjpma .
1826 . In gr . 8vo . 48o Bl. f 4-30.

H

et is nict noodig to herinneren , dat dit fchatbaar
werk eene eerfte plaats behoort to beflaan in de boekverzamelingen van iederen Godgeleerde en Christenprediker, gelijk bet tevcns iederen vriend van Godsdienst en zeden allezins welkom en nuttig is . Deze Registers nu zijn bij hetzelve onmisbaar. Het eerlte doet
aanwijzing van den korten inhoud ; bet tweede geeft de
in bet werk voorkomende Bjbelplaatfen aan ; waarachter eene lijst , ter noodige verbetering van in bet werk
verkeerd uitgedrukte tekften , gevoegd is. Hierop volgt
een Letterkundig Register , bij hetwelk men verbaasd
zal ftaan over de menigte der door den uitmuntenden
Schrijver geraadpleegde bockwerken. En eindelijk ontvangen wij bier den Bladw~fter der voornaamfle zaken ,
waarvan bet doorloopen allcen genoegzaam is , om den
rijken en aangelegenen inhoud van het kostbaar werk to
doen kennen . Mogt bet werk in vele handen zijn, en
zeer druk gebruikt worden ! En mogt vooral, wegens de
kostbaarheid van bet werk, door eenen bcvoegden Geletterde, een voldoend uittrekfel, voor den minvermogenden Gcestelijke , nog eenmaal, en wel fpoedig , verzorgd worden ! Zoo zou de zegen door dit kostelijk boelcgefchenk van den nu zaligen R E I N H A R D zeker nog
mccr algemcen en overvloedig bevorderd worden .

BOEKarscll .
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j. w Ij s , 3. C. Z .

Leerredenen over Genefis I-III, beneyens eene over
Roreinen V• i2-2i . Door j. w ii s , j. c . z o o N ,
Predikant to 's Gravenhage . In 's Gravenhage, bpi
S. de Visfer . 1826. In gr. 8vo. s, i5 B7. f a-20 .

W
t named deze Leerredenen met gtnote blijdfehap ter
hand, daar men niets, dat flechts middelmatig it, van
dezen Kerkleeraar verwachten kan ; en grootendeels yolk
Men dezelve ook aaft once verwachting . Wij vondeit
den onbekrontpenen, edelmoedigeti Uitlegger, den libek
ralen Godgeleerde, en dent gemoedelijken , ernfligen,
Christelijken Prediker ook bier wederom . Maar er hapert
echter tnog veel aatl, eer wij van 's mans opvatting der
moeijelijke onderwerpen uit den vroegtten tijd, die wel'
ligt altijd donker blijven, volkomen eouden overtuigd
2ijn ; en wij t reezen zeer , of dit ook niet het geval zal
zijn bij velen der zoodanigen , die zich aan deze verhalen
in den Bijbel plegen to ergeren . Maar de Leeraar beloofde ook geene nieuwe verklaringen, en wilde alleen deze
verhalen in 2oodanig licht zetten , dat de zwarigheden tegen dezelve de achting en eerbled voor den Bijbel niet
verzwakten . Onze aanmerking geldt vooral de eer/le zo,de der menfehen en de oude Hang . De eigetrlijke Hang
gnat bier weg ; de ~erleider is de booze geest , in de gedaante (dit fchijnt des Leeraars fieefting) van eenen Engel des licks , eenen wijzen in beiligen Engel, die RIO
afgezant van God fpreekt, en een kwalijk begrepen ge.
bod komt uitleggen . Dit wil er nu bij ons maar niet in,
en alzoo wovdt ons het op den bulk gaan en hot eteti van
flof van de fling, die in het geheel, nosh bij het voor.
val, nosh bij deze bedreiging, dan niet tegenwoordig
was, vooral filet verduideli jkt ; en wit de Schrijver van
beeldfc'hrift en beeldfpraak zegt, is ons mede niet overtuigend . En is het zaad der vrouw hier haar nakomeling, dan vordert de tegenftelling , dunkt ons , dat wij
ook aan nakomeling van de/lang, (die er, volgens w ij s ,
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niet was) dat is dan nu van den Duivel , moeten denken .
Maar bet is gemakkelijker, zoodanige aanmerkingen to
maken , dan eene betere opheldering to geven van een
zoo oud en altijd donker berigt . -- Vitnemend behaagden
ons des Leeraars wenken en aanwijzingen omtrent deze
verhalen, als allezins tegen afgoderij gerigt . En over bet
gaheel bevreemdt bet ons niet, dat doze Leerredenen
door de Haagfche Gemeente met buitengewonedeelneming
werden aangehoord , en zij sullen buiten twijfel ook hare
toegenegene Lezers vinden . Genes. I: 1-25, - e6-31,
II : 1 -25 , III: 1-8 , -- en 9-24, geven tot de vier eerften den tekst. Dien voor de vijfde geeft de titel reeds op ;
zij bevat alzoo de vergeltjking des Apostels van Adam
met Christra, hangt met de vroegeren zamen, en zal althans niet minder dan de voorafgaanden voldoen .

v S STUART, geAouden
in de Remonftrantseh - Gereformeerde Rerk to Amflerdam , op den 3Iflen van ?intermaand 18 16 , door
CORNELIS WILLED WESTERBAEN, Leerear b !y die Gemeente . Te Imflerdam , by ten Brink
en de Vries . 1827 . In gr . 8vo . 55 Bl. f : - 75.
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et verlangen zagen wij naar deze Lijkrede uit. Zjj
moest, dachten wij, den laatften troost aan onze, door
het onverwacht verlies nog immer zeer getroffene, barten opleveren. Want W E S T E R B A E N, de waardige
vriend en ambtgenoot des overledenen , ken niet anders
dam treffend „ dan aandoenlijk en naar waarheid over den
man fpreken . Met bet beeld , door hem opgeluisterd en
voltooid , veer den geest , zouden wij immers alles van
hem bezitten , wat van den ftervenden to behouden is .
(Ins uitzigt is bevredigd en onze verwachting voldaan .
Over den algemeenen vorm der Lijkrede zelve hebben wij
niets to zeggen ; er beftaan naauwelijks eenige bepaalde
voorfchriften ten aanzien dezer foort van kerkelijke re .
N2
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devoeringen , en zij kunnen er ook niet wel beflaan , gelet zijnde op bet groot verfchil in rijkdom en hoedanigheid van fiof, door de gehuldigde afgefcheidenen opgeleverd. Men vindt trouwens in dit ftukje vooraffpxaak,
toepasf bg , gebeden en alles bijeen , wat tot eene kerkelijke viering behoort . Maar , wat meer zegt : de zaken, de gevoolens , de bewoordingen , de orde maken
bet boekje tot eene aangename leetuur, tot eene zachte,
zielverlleffende h&denkircg sari den overledenen , tot eene
waardige eexzuil voor den waaraigen Mensch en Leeraar. Is eenvoudigtreid bet kenmerk der waarheid, dan
voorzeker twijfelt niemand, of w E S T E R B A E N near
overtuiging en met kennis van zaken fprak, en of hij,
die door hem betreurd wordt, den naam van een groot
en uitMuntend man verdiende . Deze eenvoudigheid,
echter, is van alle platheid en koud verhaal bet verst
verwijderd . Als van de lippen eens grijzen Nestors
vloeit zijne bevallige taal, den overleden vriend, zijne
daden en deugden , zijne vroegere levensdagen en de
naauwe vereeniging fchetfende , die al vroeg tusfchen
hen beftond. Dank hebbe hij ! dank voor alles ! fchoon
het misfchien aan 's mans nederige toegevendheid alleen
moet worden roegefchreven, dat hjj fommige dichtbloemen van anderen aan zijn gedenkftuk liet hechten, die
de keurige eenvoudigheid van hetzelve , in folmniger
oog, zouden kunnen hinderen . Geniete hij nog lang de
gezondheid en vermogens, die hem tot zulken arbeid in
ftaat ftellen !

Der Priesteren pligt , oft den Volke den B%ybel to geven en to verklaren, voorgefchreven door deRoomsehKatholijke Kerk . Door L E A N D E 11 V A N I: S,
Theol. Doct. Uit het Heogduitsch . Te Zutphen , biz
H. C . A . Thieme. 1826 . In gr. 8vo . 175 Bl- f 1- 25.

Deus noluit taceri , quod voluit fcribi ;

deze woorden van den Kerkvader A U G U S T i N U S, waaraan de
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titel herinnert, behelzen zoo duidelijk eene waarheid,
dat bet onbegrijpelijk is, hoe iemand, die bij de Kerkvaders anders zweert, ten opzigte van bet fluk bier in
gefchil een oogenblik twijfelen kan . En echter zijn de
woelingen tegen Bijbelgenootfchap en Bijbelverfpreiding,
vooral onder de Room schgezinden, met den Paus aan bet
hoofd, bekend . Doch, verraadt hct niet eene verlorene
zaak, wanneer men bet woord van God onder de vcrbodene boeken ftelt ? -- „ Maar, bet zijn niet de woorden der H . Schrift , maar de vet •draaide vertalingen door
ketters, waarvan men de lezing verbiedt." -- Laat bet
u niet w1jsmaken, eerlijk Roomsch - Katholijk ! Uw
eigen Geloofsgenoot en Priester hier zal u beter onderrigten . „ Gods bevel luidt : verklaart den Babel aan
„ het yolk ! Het menfchelijk bevel luidt : ontneenzt den
„ Babel aan het Yolk . En eene ingeflopene flechte gewoonte bevecit : verklaart den Bijbel 3'oor het _Yolk
woonte
„ Wet ." De Bijbelgenootfchappen zijn bij Paus r i u s
o E N VII eene listige tuitvinding, eene pest , de otnyer,verping des geloofs , het grootfle gevaar der zielen ,
eene goddelooze kunstgreep, de boosheid van een veryloekt Genootfchap. VA N E s zegt, dat de H . Vader
door gewetenlooze berigtgevers misleid is ; en , met C AE T A N U S , houdt hij bet c:aarvoor, dat, „ mogt ie„ mand gelooven, dat do Paus van Rome niet kan dwa„ len in enkele handelingen, die moet gelooven, dat
„ de Paus pen mensch is." Het is ook overbekend , en
de Paus (of hij moet niets onderzoeken of weten) weet
bet voorzeker ook wet, dat Been Bijbelgenootfchap, of
iemand van wege hetzelve , iemand eenen anderen Bijbcl
aanbieden zal , dan naar de overzetting , bij het Kerkgenootfchap, waartoc hij behoort, goedgekeurd ; en zulks
zonder cenige aanmerkingen of opheldering . Wel nu,
men laat den onfeilbaren Uitlegger zijne uitleggingen bij
monde en gefchrifte vrij ; erl waarom mag dan zijn yolk
niet zien, wat hij uitlegt, indien anders deze Uitlegger niet vcrvalfchcn en verdraaijen wil ? Wij kennen c{.e
Bijbelvertaling van L . V A N E S , en weten, hoe vcle dui-
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zenden afdrukken van zijn-en , maar ook van andere , bij
de Roomfche Kerk goedgekeurde Bijbels, hij verfpreid
heeft en nog verfpreidt ; en wij kennen bet overvloedige nut, daardoor gefticht . Mogt ook dit zijn boekje
nut flichten ! Hij leert bier den Priesteren hunnen pligt,
niet alleen van wege den heilzamen invloed des Bijbels
en bet Goddelijk bevel, maar , hetgeen bij vele Roomschgezinden meer afdoet, ook van wege de befluiten en decreten van Pausfen en Kerkvergaderingen , met hunne
eigene woorden bier opgegeven ; gelijk ook geene andere
Bijbelvertaling, dan die van de Vulgata der Roomseh
gezinden, door hem bier gebruikt is . Het zou ons verwonderen, indien ons in Pausfen en Roomfche Geestelijken iets verwonderen kon, zoo zij zonder blozen dit
bockje konden inzien . ,, Priesteren Gods!" zegt hij,
„ verbodswetten tegen bet Bijbellezen aijn flechts pleistern op uwe eigene wonden ; verzachtingsmiddelen
ters
„ voor de kwaal der leerende Kerk . Zulke zigtbare po„ gingen en maatregelen der onderwijzende Kerk zijn
„ flechts valfche wean , die hetgeen men wenscht niet
„ doen geboren worden ."
Nog eene tegertwerping tegen de Bzjbelgenootfchappen
willen wij affchrijven : , Men zegt, er zijn reeds zoo
„ vele millioenen Bijbels verfpreid ; en no-tans wordt
„ de wereld beftendig flechter. Wat Tiebben derhalve
„ de Bijbels to weeg gebragt? En waartoe dienen de
„ Bijbelgenootfchappen en de door dezelve bewerkte ver„ fpreiding van tallooze Bijbels ? - Het antwoord, dat
„ bier op past, is : in onze Katholijke Kerk zijn er ge .
„ wis meer preken gehouden, dan Bijbels verfpreid :
„ maar waarom dan nog gepredikt, als de wereld tocli
„ niet beter is geworden, of gebleven is, zoo als zij
„ was? Of wilt gij nu ook bet prediken daarom ver„ bieden?" Ook de misfen, bet biechten, bet yageyuur, Heer Paus ! en wat niet al ?
Wij keuren de vertaling van bet boekje voor den
Roomschgezinde goed ; maar hi mag bet wel wegiluiten
voor zijnen Priester . Ook de Protestant moge het le-
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zen , en zich over den ijver en bet nut, dat de edele v A N
E s fticht, en bet aanvankelijke licht, alzoo in de duisternis , verblijden

Schei- en Artfen jmengkundige Bibliotheek. Ifie lieel.
Te Deventr , bq J . de Lange. 1824 en 1825. In gr.
8v0 . 320 BI. f 1- 8o.
Schei-, Artfen#meng- en Natuurkundige Bibliotheek .
B! eenverzameld door B. M E Y L I N K, Apotheker en
Chemist to Deventer . Ilden Deels ifie Stsak,. Te Anflerdam, bi~ L. van Es . 1825 . Ingr . 8vo . f :-6o .

E erder hadden wij dit Tijdfchrift willen aankondigen ;
maar , eerst verzuim van onzen kant , en daarna de vrees ,
dat hetzelve toch niet znude vervolgd worden, daar bet
eertle No . van bet Ilde deel reeds vroeger bet licht had
moeten zien, waren oorzaak Yan deze vertraging . Hartelijk echter verheugen wij ons , dat onze vrees niet is
bevestigd , en dat bet blijkt , dat de Heer M E Y L I N K ,
gedurende den loop van een jaar, genoegzame aanmoedising ondervonden heeft , om dezen zijnen waarlijk nuttigen
arbeid voort to zetten . Nuttig noemen wij denzelven ,
en met betrekking tot bet doel , en met betrekking tot
den inhoud van bet werk zelve . Het doel, om name.
lijk, gelijk uit de voorrede blijkt, onze beoefenaren der
Schei- en Artfenijmengkunde met de voortgaande vorderingen dezer wetenfchap, in Frankrijk en Duitschland,
bekend to maken , als ook, om aan onze vaderlandfche.
Geleerden , in dit vak, gelegenheid to geven , hunne waarnemingen , in een juist hiervoor ingerigt Tijdfchrift, mede
to deelen , vinden wij nuttig , ja zelfs behoefte voor onze
dagen , en de inhoud van het werk zelve heeft ons , voor
zoo verre wij zulks van cene dusdanige onderneming in
de beginfelen mogen vorderen , bijzonder voldaan . Wet
is waar, bet eene ftuk is belangrijker dan bet andere ;
maar wij vertrouwen , dot de Heer rI E y i, i w K ook gee-
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ne moeite noch onderzoek zal fparen, om fleeds zoo belangrijk mogelijk to zijn, en vooral raden wij hem aan,
om uitvoerige ftukken , welke over bet geheel minder belangrijk zijn , zoo als b . v . dat over bet Kamferzuur,
zooveel doenlijk to bekorten ; gelijk wij, uit bet thans
voor ons liggende ifice No . van bet Ilde Deel , met genoegen zagen, (want ook dit is reeds eene wezenlijke
verbetering) dat de Schlijver begonnen is , am bij ieder
ftuk de bron op to geven , waaruit hij hetzelve geput
heeft. Ook zagen wij met blijdfchap in dit No . eene bijdrage geplaatst van den zoo ijverig werkzamen Iloogleeraar S T R A T I N G H ; en wij meenen genoegzame vrijheid
to hebben, nit den acrd van dit werk zelve ontleend,
om zoo wel dezen , als ook tevens alle onze vaderlandfche Geleerden aan to moedigen, om bij voortduring dit
Tijdfchrift met hunne medewerking to verrijken, en alzoo
to toonen , gelijk de Heer 1VI E Y L I N K zegt , Ifte Deel ,
bl . 2o3, dat er ook in Nederland warme beoefenaars dezer edele wetenfchap gevonden worden . Ook beoefenaars
der Natutirkundige wetenfchap noodigt de Hcer m .E YL IN K, in bet ifte No . van bet Ilde decl, nit, om hunne
waarnemingen in dit Tijdfchrift to plaatfen ; en vanhier,
dat hij den titel vermeerderd , en , in plaats van Schei- en
llrtfenijrnengkundige liibliotheek, hetzelve lien van Schei-,
4rtfenijrneng- en Neituurkundige Bibliotheck gegeven
heeft : hij zegt , hiertoc bijzondere aanvrage to hebben
ontvangen ; doch of de opneming van Natuurkundige
ftul ken wel eigenlijk noodig ware , hieraan twijfelen wij
zeer, daar toch de omvang der Schei- en Artffenijmengkundige wetenfchap groot genoeg is , om gefchikte bouwf'offen op to leveren ; maar wij hopen dan ook nu, dat,
naar mate dit Tijdfchrift rijker wordt in behandclde onderwerpen , de in hetzelve gegevene flukken ook steeds
rijker in zaken mogen zijn .
Om nu no-, hetgecn wij anders gaarne dedcn, cen
uittrekfcl to leveren , daartoc is een werk van dezen aard
minder gefchikt . 1Vij verwijzen derhalve elken beocfenaar
en beminnaar dezer wetenfchap liever regtftreeks tot bet-
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zelve, hun verzekerende, dat zij bet zich niet nutteloos
zullen aanfchaffen, en eindigen deze onze aankondiging
met den hartelijken wensch , dat de Heer M E Y L I N K ,
zoo wel door eene gewenschte medewerking van vaderlandfche Geleerden, als door de ondervinding van nut to
ftichten, bij voortduring aangemoedigd worde ter voortzetting van dit Tijdfchrift , en de tegenwoordige Uitgever, door een ruim vertier, voor zijne goede uitvoering
rijkelijk moge worden beloond .

Bibliotheque m6dicale , nationale et dtrangZre . Se public par cahier menfucl chez Tarlierr, A Bruxelles .
8vo .
11 et is vreemd, dat Belgie zoo lang ecn Geneeskundig Tijdfchrift heeft moetcn ontberen, terwijl dusdanige
Journalen, in naburige gewesten, zich op eene buitengewone wijze vermcnigvuldigen . De periodieke verzameling, welke wij bier aankondigen , vervult alzoo eene behoefte, door onze Zuidelijke Genees- en Heelkundigen
algemeen gevoeld. Naar een uitgebreid ontwerp ingerigt, fl :rekt het belting der wetenfchap alleen ten rigtfnoer . Uit de in het licht verfchenen afleveringen zien
wij met genoegcn, dat de verfchillende geneeskundige
meeningen bier bijcenverzameld, en met befcheidenheid
en gepaste vrijmoedigheid behandeld worden . Men vindt
er verflag van nieuwuitkomende werkcn . ; gevallen in
de Praktijk, door Belgifche Geneesheeren mcdegedeeld ;
alsmede de belangrijkfte waarnemingen, in de voornaamfl :e
Duitfche, Engelfche, Italiaanfche, Franfche en Hollandfche Geneeskundige Tijdfchriften vervat . Ook van
de fInnales de la Mddecine phyfiologigne van B R o u ss A I S heeft de Uitgcver partij getrol ken .
Het eerfte deel dezet verzameling words geopend met
eene welgefchrevene Voorrede, door Dr . D4 A R C Q van
Charleroy . In dezelve monftert de Schrijver de verfchillende f}elfels, die elkander in de Geneeskunst zijn
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opgevolgd . Hij beftrijdt, met de wapenen der overtuiging, onderfcheidene zeer fchadelijke geneeswijzen,
nu eens opgevijzeld door bedriegelijke ondervinding, dan
door gebrek aan oordeel, dan weder door fchaamtelooze
kwakzalverij of kwade trouwe. Inzonderheid wederlegt
de Heer M A it c q de kwikbehandeling ,, door den Heer
V A N DEN Z A N D E, in zijn zoo dikwi)ls wederlegd en
zoo algemeen veroordeeld werkje, ontvouwd, in de peritonitis puerperalis ; betoogende , met de vplkomenftee blijkbaarheid, de grove dwalingen, bijkans onvergeellijk in
eenen Geneesheer, door denzelven verkondigd ; terwif
bij ten klaarfte het gevaar doet kennen van de fterk prikkelende geneeswijs van v A N D E N Z A N D E . Inderdaad ,
wekt bet geene verbazing, wanneer men hem hoortvoorwenden, de peritonitis to hebben genezen door geweldig
groote giften calomel, zonder voorafgaande bloedontlastingen ; en vooral, wanneer hij zegt, op bl . 76 van
genoemde boekjo , aan eene vrouw, binnen weinige dagen,,
162 greinen calomel inwendig, en anderhalf once kwikzalf bij inwrijving to hebben toegediend ? ! ! ! Bijaldien
de zaak waar is, hetgeen wij, voor de eer van den Heer
V A N DEN Z AND r , willen betwijfelen , zoo komt bet
oils voor, dat zulk eene handehvijs eene vermetelheid
kenmerkt, welke alle palen to buiten gaat, en van welke
(gclukkig voor de . menschheid) weinig voorbeelden to
vinden zijn onder de Geneesheeren . VVij gelooven zelfs,
dat bet hem zeer bezwaarlijk zoude vallen , de levenscertitcaten van al degenen to vertoonen , door hem op dusdanige manier behandeld en als genezen opgegeven .
Een weinig verder in dit eerfle deel dezer Bibliotheek,
bl . 460, treffen wij eene waarneming aan van denzelfden ,
in welke hij beweert, dat zijne methode in de peritonitis puerperalis in onze Noordelijke provincien is aangenomen geworden , en verwijst naar Hippocrates Magazt~n van Aug . I8aa, met bijvoeging zelfs, dat dit
journaal een gunflig oordeel over zijn boekje heeft geveld. Naauwelijks kunnen wij onze oogen gelooven !
Want in al de deelen van genoemde Magazyn hebben wij
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noch den naam van V A N U E N Z AND E , noch eeoige
hoegenaamde vermeiding 6f van het boekje 6f van de
methode gevonden , welke de Hollandfche Geneesheeren,
om hunne wijshcid en voorzigtigheid bekend, wet verre
zijn van aan to nemen . Hoe-toch heeft de Heer V A AI D E It
2 A N D E dusdanig eene onwaarheid durven uitfpreken?
Of dacht hij misfchien, dat er geen Hollandsch in Belgii
gelezen, en dat de Bibliothlque mddicale in Holland
niet verkocht wordt?
In het tweede deel onderfcheidden wij inzonderheid een
MEmoire fur l'origine et let progris de la nouvelle doctrine medicale Italienne , door Dr . V A N D R R L I Nb E N ; REflexions fur fart de guerir, door F R oM O N T ; Rdflexions fur les 6misfions fanguines , door
Dr. m,& R c Q ; Rdcherehes phyfiologiques fur la nature
de l'adynamie typhoide , door Dr. D i L A H A Y R
enz . enz.
Dit Journaal beijvert zich alzoo, om de verpligtingen
to vervullen, welke het jegens het Publiek heeft op zich
genomen. De Uitgever, zoo wel als de Redacteur,
Dr. T A L L 0 I s, noodigen de Geneesheeren onzer
Noordelijke Provincien uit, omn hun bet refultaat hunner
nafporingen en overdenking to doen toekomen, alsmede
alle belangrijke praktifche waarnemingen , door hen gedaan, met toezegging van het minzaamst onthaal en de
onverwijlde plaatfing der ingezondene bijdragen .
.Hollands Roem in Kunflen en Wetenfchappen, met 'Ianteekeningen en B~dragen , door R E N D It I K Baron
C 0 L L 0 T D' I : S C U R Y, Heer van Heinenoord. hide
Deel. 's Gravenhage en 4mflerdann , bij de Gebroeders
van Cleef. 1826 . Ingr . 8vo . XII, 98 en 422Bl .f4-8o.

D

e Heer Baron WE s c up, Y gnat voort, ons op de
befchouwing van onzen letterroem to vergasten . Hij heeft
echter zijn oorfpronkelijk plan eenigermate veranderd .
Niet de dichtkunat en welfprekendheid wordt ons in dit
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deel aangeboden , maar eene befchouwing onzer teal en van
haren invloed op de letterkunde, vergeleken met hetgeen
daaromtrent ook bij andere Volken van Europa gefchied is,
eene waardering van den invloed der vreemde talen op de
onze, en eene overweging, in hoeverre derzelver beoefening en begunifiging wenfchelijk is . Alsdan gaat hij over
tot een bijzonder overzigt van het door onze Geleerden
bebouwde veld der Oosterfche letterkunde, om ons in
bet volgende deel op de klasfaeke, en alsdan op de eigene
letterkunde to toeven .
De Redevoeringen zelve maken in dit deel, meer nog
dan in de beide vorigen , flechts (om met de Franfchen
to fpreken) bet cadre uit , waarin de geachte Schrijver
eene menigte gewigtige en veelal minbekende bijzonderheden , meer of min tot de behandelde onderwerpen betrekkelijk , invlecht . Inderdaad legt de Heer D' E s c uR Y bier eene ongemeene belezenheid en kennis in verfcheidene vakkcn , zoo der letterkunde als der kunst,
vooral der fchilderkunst, aan den dag ; en wij zouden
den lezer een aantal merkwaardigheden uit de Gefchiedenis, ook van doorgaans weinig bekende Volken, kunnen
aanwijzen, die hem bier verrasfen zullen . Verrasfen,
zeggen wij met opzet ; want de draad, die deze bijzonderheden aan bet hoofdonderwerp hccht, is wel eens zeer
dun en bijkans onzigtbaar . Somtijds is deze verrasfing
zeer aangenaam ; zoo vinden wij b . v . bier een kort ,
maar zaakrijk verflag der, onder ons zoo weinig bekende, Deenfche, Zweedfche, Rusfifche en zelfs Poolfche
letterkunde, (waarbij hij zich echter wat veel bepaalt
tot hetgeen gekroonde hoofden voor dezelve gedaan hebben , en bij de Rurfen zelfs K R I L o F F , den door geheel Europa bekenden en meermalen in 't Fransch vertaalden Fabeldichter , onvermeld laat . Ook had n o wIt I N G'S Rusfaan Anthology bier wel eene vcrmelding
verdiend , vooral ook om de betrekking van B o w R I N G
tot onze letterkunde , wier invlocd op de f1raks genoemde
Volken dc Schrijvcr altijd zoo veel doenlijk in bet licht
felt .) Veel merkwaardigs -vinden wij omtrent de letter-
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kundige verdienflen van Keizerin K A T H A R I N A D E II,
van Rusland, omtrent de vroegere Franfchc , Ergelfche,
en ook eenigermate omtrent de iloogduitfche letterkunde ;
fchoon dit Artikel, al breidt bet zich ook eenigzins
omtrent de latere tijden uit, wet bet zwakfte is van alle
de opgenoemden . Aardig is de Anecdote omtrent den teleurgefcelden trots van den Apostcl des ongeloofs, v o LT A I R E, wien J O S E P H II onbezocht voorbijtrok, om
den grooten en goeden H A I . L E R een bezock to geven
(bl . I i9) ; iets , hetwelk weder yoor de zedelijke en
godsdienftige waarde van den uitmuntenden Keizer
pleit, wien vele duisterlingen nog onder de ongeloovige
Filozofen der achttiende Eeuw gelieven to rangfchikken .
Dat de Schrijver , zeif een niet onberoemd Lat jnsch
Dichter, gaarne de moderne Dichters in de taal der Romeinen vermeldt , roemt , en over 't geheel de ftudie van
bet Lat jn aanprijst, laat zich gercedelijk begrijpen ; hoewet er tegen bet onderwijzen van vele wetenfchappen in
't Lat jn , hetwelk daarvoor niet overal termen heeft ,
en 't welk de Schrijver toch in 't algemeen goedkeurt,
nog al gewigtige gronden zouden zijn in to brengcn . Wij
vernemen bij gelegenheid, dat er no- al meer overzettingen uit bet Nederduitsch in andere talon beftaan , dan
men oppervlakkig wet zou vermoeden, en vinden daarvan een aantal bewijzen (bl. 239-24J) ; waarbij men
nog de vertaling van de Sara Burgerhart in 't Fransch
(te Laufanne gedrukt) en van de Sara 13urgerhart en
den Willem Leevend, beide door M U L L E R , Schrijver
van den Siegfried van Lindenberg, en B E L L A M Y'3
Gedichten, to IVeenen in 't Hoogduitsch uitgekomen,
wij meenen omftreeks 1790, zou kunnen voegen . Ook
omtrent de vroegere werken van den beroemden L I NN lE u s vinden wij bier voldoende berigten . De Noten
tot de tweede Redevocring verhalen wcl veel bekends nopens de oude 1lrabieren en bet Oosten in 't algemeen,
maar ook vele minbekende trekken , b . v. do verbazende
menigte boel en, door fommige Oosterfche Vorften en
zelfs Geleerden verzameld ; waarbij wij echter de vrij-
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held nemen, van aan de Bibliotheek van een' Parricu-

li:er,, uit vierhonderd kameelslasten beftaande , zclfs op
bet gezag van G I B B 0 N , to twijfelen (bl . 329) . De
Schrijver doet ons zien, dat de tegenwoordige zoogenaamde ,frabifche cijfers eigenlijk in Indie thuis zijn,
en beweert , op bet gezag van R V H N K E N I u s , dat ook
de 1lgebra geene teelt van drabifchen, maa t van Griekfchen bodem is . Op min betwistbare gronden rust de
ontdekking van bet ware of Copernicaanfche Zonneftelfer
reeds door den Pythagoreer 2 111 L 0 L A U s. De kenfehetflng van eenige beroemde geletterde Vrouwen uit
de zeventiende Reuw,, en van onze vermaarde Oosterlingen in darzelfde tijdvak, (bl . 362-398) verdient a]Je opmerl iug. Vooral zal men zich over bet Hebreeuw.
fche Vrouwencollegie van Do . V A N D E R H 0 o C lI T,
to Nieuwendam , verwonderen. Niet ongepast is , in
de Redevoering zelve, (bl . 92, 93) de vermelding ook
van levende kenners der Oosterfche talen ; want deze behooren wel degelijk tot onzen Nationalen letterroem . Met veel genoegen zal men de bekwaamheid onzer taal
tot de uitdrukking van elk voorwerpen der Natuur
(Redev. bl. 53-62) op eene wijze betoogd zien, die
zelve de uitgebreide kennis van den Schrijver aan haren
geheelen omvang bewijst ; terwijl hij zijne ftelling ook uit
de Hollandfche benamingen van den Catalogus des Mufeums van Groningen , door Prof. V A N s w I N D E R E N
opgemaakt, ftaaft. (<Ianteek. en Bijdr . bl . 274, 275 .)
Maar, aan den anderen kant , vereischt toch de eerbied ,
dren w1j der waarheid , en zelfs de opregtheid, die wij den
Schro er verfchuldigd aijn, to erkennen, daa de zueht,
om alles bijeen to brenge, was flechts bij mogelijkheid under de bier bedoelde Rubrieken , ook door de duizendfte
gevolgtrekking, kon worden gebragt, wel eens to veer
gaat . Wij willen hiertoe niet betrekken hergeen hij' nog
(bl. 200-212) over de fchilder- en graveerkunst, over
T R o o s T, en den aankoop van bet prentkabinct van
den Heer R o IJE R voor de Leydfche Hoogefchool zcgt,
omdat ons in de Voorrede wordt bekendgcraaakt, dat
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men bier ook nalezingen op de onderwerpen der vorige
deelen to wachten heeft ; maar wat doet toch eene befehrijving van den tabak , en eene uitvoerige vermelding
van het fnuiven en rooken , door eene buffs van in Aet
-Vuur geharde aarde, of bet voor- en nadeelige van
(He gewoonte, of een Pransch versje, waarin bet leven
br±j den tabakstook vergeleken wordt , - wat doet dit
alles tot de Hallam-/che taal? Zoo is het tech ook wet
eene vergezochte zamenvoeging, wanneer men, als eene
Noot op de felting : Gehechtheid aan taal en letterkesneu is een kenmerk van nationaliteit , zieh aan Poleft herinnert, hetwelk zijn volksbeftaan verloren heeft,
en, bij die gelegenheid, eerst eenige vroegere Poolfche
geleerden (waarop althans die ftelling niet toepasfelijk
was) opnoemt, en dan, bij eenen derzelven , over de
vies voor kometen handelt, en daardoor op N i E U wL A N D komt, die in zijnen Orion dat bijgeloof beftrijdt,
en van Keizer M A x I M I L I A A N eene Anecdote verhaalt
(bl. 296, 297) . Hoe de plaats over het fchaatfenr#den
van T n L L S NS achter de vermelding van den zeilwagen van s T E V 1 N , gelijk deze achter die der platen over
de Imflerdan :fche Herdoopers komt (bl . 214) , betuigen
wij niet to begrijpen . Deze regels van onzen puikdichter
verdienden gewis vermelding ; maar zij'konden beter bij
gelegenheid des rijkdoms en der buigzaamheid onzer taal,
om alle voorwerpen uit to drukken, zijn to pas gebragt . Zoo
komt, bij gelegenheid der vermelding van den ondergang
van Granada en de verdrijving der Mooren, in de tweede Verhandeling, eene lange uitweiding over de fezidien
voor, (4anteek . en Bifdr . bl . 337--344 .) Vandaar
din ook , dat de fanteekeningen en Bn dragen op de Re .
devoering over de Taal 298 bladzijden uitmaken ; terwijl deze Redevoering zelve er niet meer dan 64 bedraagt .
Dit zij echter in geenen deele tot vermindering der
waarde van dit werk gezegd . Het is de overvloefi des
rijkdoms , die hier ten toon gefpreid wordt . Menigmaal
dienen deze uitweidingen tot verlevendiging van bet onderwerp ; en wij weten inimers , dat Vader x E r. o v 0-
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T u s die reeds druk heeft gebezigd .

Maar nogtans gelooven wij den hoogst achtingwaardigen Schrijver to moeten aanraden, zijne kwistigheid in het mededeelen zijner
letterfchatten in volgende deelen een weinig to befnoeijen,
waar het minder pas geeft die uit to ftorten, opdat men
niet , bij alle hoogachting voor de bier blootgelegde belezenheid , zegge : Sed non erat hic locus . Alleen de
zucht, om deze Gedenkzuil voor onzen Nationalen Roem ,
die de ledige uren van eenen Volksvertegenwoordiger zoo
waardiglijk bezig houdt, zoo volmaakt mogelijk to zien
verrijzen, bee-ft ons deze bedenkingen in de pen gegeven , die de verdienftelijke Schrijver ons gewis ten goede
zal houden .

Hulde, aan G Y S B E It T J A P I K s bewezen, in de St .
Martini-Kerk to Bolsward, op den 7 Jung] 1823 .
Met de daarbii behoorende flukken . Ifle Stuk . Te Bolsward, bij A . Hesfing . 1824 . in gr . 8vo . XXVIII,
68 bl. f 1- 50 .
Prieuwke fen Friefche Rymmelerye, trog R . P o s T rI UD1 u s , Predicant to Waaxins in Brantgum . Druwckt
to Grins, by j Oomkens . 1824 . In gr. 8vo . XXXI,
102 bl .

13 eide deze boekskens hebben een en hetzelfde jaartal
van uitgave, en verdienen om hunnen inhoud, then de
titeI aanwijst, dat wij, fchoon later, dan wel behoorde,
onze Lezcrs daarbij toeven . Elke waardering immers
van den voorvaderlijken grond, tongval, verdieniten en .
zeden gevalt ons, en heeft rcgt op aanmoediging ; daar
wij, als Nederlanders, bet Nationale, waarvan toch
het hriefche, Hollandfche, Zeeulvfche en al het gewestelijke onderdeelen zijn, op hoogen prijs ftellen, ja deszelfs voortduring inzonderheid noodig achten ter wering
var. uitheemfchen invloed op het Volkskarakter . Gedeeltelijk is de fchuld van onze late aankondiging ont-
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ftaan nit eenen zamenloop van tocvallige oorzaken , gedeeltelijk uit ons tot hiertoe verijdeld wachten naar hot
tweede ftuk der Hulde . Moge deszelfs tragc gang ter
perfe eens vergoed worden door keur van ftoffe en gewigt van zaken ! Wij zijn eon langer nitftel moede, en
zullen niet ongaarne eenige meerdere ruimte geven aan het
verlag wegens deze Feestviering en dit Dichtwerk in de
Vricfche Ldndtaal, helaas ! bij velen to zeer verwaarloosd op eigen' bodem . Beginnen wij met de Huldc,
die, fehoon op den titel eer/le flak gelezen wordt, alley
nogtans bevat, wat op den vierdag, zoo in bet openbaar, als bij den plegtigen maaltijd ten Raadhtiize der
ftad, werd voorgedragen, en bovendien de gefchiedenis
behelst, zoo van de aanleiding tot de oprigting van bet
Gedenkftuk ter eere van den beroemden G Y S B E R T] AP I K s , als van den dag , waarop de Feestvicring plaats
had .
I . Zoo eigenaardig bet was , dat bet beflemde Eereteeken vfn L A U R E N S K O S T E R lrij bet onvergetelijke
Jubel to Ilaarlem in den Ilout gefticht werd, even gepast verkoos men in de Rerk to Bolsward, tegenover 's
mans graf , de nagedachtenis to vereeuwigcn van den
godvrucktigen Liboorling en Vriefchen Dichter, den
federigen G Y S B E R T j A P I K S . Want , in den onaanzienlijken fland van Schoolonderwijzcr en Voorzanger,
word hij, door eene pestziekte, in 1666 weggerukt, en,
nevens andere flagtof crs van bare woede, wel door zijne fladgenooten daar nedergclatcn in den kuil der vergetelnis ; maar de roem zijncr dichterlike verdienften
vermogt al de vernieling des tijds to overwinnen , en Gene
dankbare Nakomeliilgtchan, verrukt over den fmaak , het
vernuft en velerlei gaven van den hriefchen Bard, plaatst
op de marmeren Gedenkzuil zijn Borstbeeld, keurig uiegehouwen door den ervaren G A B R I E L . Ja , gelijk de
beitel van dezen, zoo verwierf zich de graveerftift van
V E L If N regtmatigen lcrf, door ons de Afbeelding van
den vermaarden G Y S B E R T to fchenken, die geen gcring fieraad bijzet aan deze Hulde . Want voor de trefBOEKBESC}I . 1827 . NO . }" .
0
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fende gelijkenis van bet werk des eenen en des anderett
Meesters heeft men den besten waarborg, doordien de
heuschheid van wtjlen den waardigen J -Ioogleeraar P. . K o o PMAN s de oorfpronkelijkefchilderij, zijneigendom,aan hen
vvor dezen hunnes arbeid had vergund . Trouwens, hoeveel
dank men vooral aan het . Departement Bolsward der
Maatfchappij tat Nut van 't it meen, en . voor de
milde bijdragen van kunstminnende Ingezetenen dier flad,
tot vereering van hnnnen Bard, verfchuidigd zij, de
ijver en de bemoeijingen van den Eerw . J . i- A L, B E R T SM A ter bezorging van bet Gedenkiluk gaven hem alreeds
regtmatigen titel, om op den feestdag bet fpreekgeftoelte
to beklimmen voor de talrijke fchare van iattdgenooten,
tot de plegtigheid der hulde zamengevloeid .
Zeer is bet to bejammeren , dat de Redenaar, ondanks
alle zijne nafporingen, wegens bet leven van G v s B E R T
j A P I K S weinig, ja bijkans geen licht heeft mogen opdoen ; maar hij toch verdiene lof, die, met eene Priefche rondheid en opregtheid, den fchralen voorraad r et
bevalligheid voordient, en, nederig, gelijk c Y s s s R T
was, en in kleenen fland, ons dien waarlijk grooten
.iolswarder leert kennen . Want nu, bij al die eenvoudigheid en kunftelooze vroomheid des verflandigen Christens, fehittert to meer zijne ongemeene taalkennis , bijzonder van bet nude Vr*etch , der aandacht nogtans van
eenen F . j v N i u s niet ontgt pt, die to dezen deszelfs
onderwijs ontving ; nu vertoonen zich 's mans deugd en
vroontheid , laat bet ziju in weinige bekende trekken ,
dan . toch in een zuiver en beminnelijk licht ; flu vooral
komt de loffpraak en uitweiding over de groote en onen van dozen oorfpronkelijken Dichderfcheidene verd
ter op bet heerlijkst en voordeeligst uit, bij at de fchaduw, welke hem en zijn onaanzienlijk leven omringt .
3a, gelijk bet den echten Standvries Mum, dice walSt
van vleijerij , zoo verzwijgt ®ok H A 1. R E R T s m A de
weinige bekende gebreken of zwakhedeef niet van bet
voorwerp zijner en der nationale hulde (*). Immers, dat
(*) In het tweede fink der Hulde heeft men van den Redenaar H A L B S tt T S M A 4anteekeningen to verwacbten, wet-
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een Schoolonderwijzer, hoog opziende bij deszelfs geleerden Vriend, uit eerbied voor dezen zich liet'verleiden , om kunst en pracht van woorden boven bet eigenaardig naive der taal na to jagen en in to vlechten in
zijne gedichten van laxeren dag, dit mag men bejammei'an , maar heeft men tooh aan den wanfmaak van G A Bi E nz A veel meer toe to fchrijven, dan aan den Dichter der Natuur, die do waarde van zijn eigen vernuft
miskende , en zichzelven , uit zedigheid , bet oordeel
niet genoeg vertrouwde .
Na bet cindigen van H A L B T R T S M A met eenige
dichtregelen , waarin bet odi profanum welgus et arceo
ons voor den vrolijken feesttoon wat to fcherp tegenlclinkt , althans to Lang wordt aangehouden , zag de vergadering zich aangenaam verrast door bet optreden van
den Hooggeleerden w A s s u N B R R G H . Nu de Lievc..
lingsdichter, beide van zijne jeugd en hooggeklommene
jarcn , lien hij naast v o N D E L rangfchikte , vereerd
werd en gehuldigd, vcrjongde, als 't ware, de grijze
Nestor, ontgloeide zijne Vriefchc borst, en bezong hij
den feestdag en G Y S BERT , in zijne taal , met de bevalligheid en losheid van cenen r o o T , of, wil men
liever, van zijnen Landgenoot en hooggefchatten Voorganger. Waar z66 bet harte fpreekt, en de tong opregten cerbied uit voor de nagedachtenis van cenen ouden
verdienflelijken Vriend, gelijk in dit Gedicht des Grijsaards , words alle loffpraak overbodig .
Onder geheide van bet Orgel , liep verder de plegtigheid of met cen kort en met algemeene gecstdrift aangelieven Volksgezang ii de oud - J7riefche taal , Diet ongepast daartoe door den Redenaar vervaardigd.
Omtrent de weinige Feestzangen , opgenomen in deze
liulde , vinden wij geene reden , om met geftrengheid
ke wij ons vleijen , dat dit punt volkomenlijk zulien ophel .
deren . Ininiddels verwijzen wij den Lezer tot het fink over Gysbert Japiks en deszelfs Gedichtex , to vinslen in de Taalkundige
.i3ijdragen van W A S S E N B E R G H, en bijzonder tot bl, i 8v
env, van St . I,
02
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to oordeelen , daar plegtige vreugde toegevendheid vordert
voor min ervarene, maar welmeenende zangdrift . Met onderfcheiding intusfchen verdienen, onder de ftukjes in het
oud -Vriesch , een tweetal door ons gedacht to worden
Blomke ynne Eere - Krdnze fen G . Japiks , door R .
P 0 S T H U M U s, en Uwz Gysbertomme , door E . H . (*).
Ademt dit laatfte naive eenvoudigheid en vernuft, het
andere legt groote bedrevenheid in den Gysbert aan den
dag , en ftreeft hem niet ongelukkig na in het verheve ne
en groote .
II . Zoo noemden wij reeds den Dichter, then het ons
vermaak doet, nader to mogeti inleiden bij onze Levers ,
als den Schrijver vats Net Proejje , dat ons regt goed gefmaakt heeft . Het is , met alle reden , opgedragen aan den
Heer Gouverneur van lAriesland , Jr . E B I N G A F E N
H U M A L D A, verder aanbevolen aan alTe ruwne , rieuchtuwtte, golle Frieze,, ; en dezen worden vervolgens , in
een Voorberigt, eenige belangrijke taalkundige opmerkingen en zoodanige inlichtingen wegens dezen zijnc$ arbeid
door den Eerw . P o s T H U M u s medegedeeld , als voor
min ervafenen vooral nuttig zijn .
Voor het overlge! beflaat dit Proefje tut eene driederlei
opdisfching van in hft , geheel negentien Rymkes , die
naar meer doen uitzien . Van het Mengelwerk, waarin
te regt het vers op het Gysbertfeest zijnen rang heeft,
znogen wij de overdragt van B o R G E R's Gedicht aan
den Rhijn in de oude Ldndtaal der Vriezen toenbs
wijs aanhalen van 's mans goeden aanleg ; terwijl hij
daardoor tevens aanfpraak heeft op den dank zijner Landgenooten , die immer het verlies beweenen van dat zoo
jeugdige Liebt . -- Bij den Godsdien/ligen arbeid wee*
P o s T H u m u s zich to hoeden voor het aangeduid ge(*) Bedriegen wij ons niet, dan is De Lape Koer fen Gtibe Slrroor, drukt to Dimter, 1822, van denzelfden Pries ;
en, dit zoo zijnde, mag men zich to regr vleijen , dat deze
Taalbeminnaars en Landgenooten op meerdere vruchten van
zijnen luimigen geest en dichterlijke bekwaamheid onthalen zal.
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brek eener gezochte kunst, die nu en dan in de latere
PfGlmen van zijnen grooten Voorganger uitfchijnt . Wij
vergeleken den 19den Pfalm , hier voorkomende, met
then in den bundel van A L T H U I S E N, en gemakkelijk
vigil het onderfcheid to proeven tusfchen den echten wijn
en den verlengden, door laatstgenoemden Dichter der
vorige Eeuwe aangeboden . Zelfs herkenden wij den fmaak
en trant van wijlen den onfterfelijken F E I T H in het vers
over Gods Grootheid, blijkbaar bearbeid met lust en
warm gevoel. - Eindeiijk onthaalt ons P o S T H U M U S
op eenen kleinen voorraad van Gefchiedkundige Zangen ;
betredende to dezen een geheet nieuw en ongebaandfpoor
wU althans herinneren ons niemand , die , in de hriefche
Landtaal, de edele daden van beroemde Voorvaderen bezongen heeft. Dit opent intusfchen een ruim veld, om,
zonder eenigen aanitoot, den nationalen , en last het zijn
tot itugheid toe itandvastigen I koenen geest van vaderlandfche Mannen to fchetfen voor eene Nakomelingfchap
en Edelen, hunne taal bijkans evenzeer vergeten , als
yelen verbasterd zijn van hunne onwrikbare deugd . k 6n
ttaal zij genoeg ; dat van G E M M A V A N B U R M A N r A,
een Edelman, weigerachtig oul to knielen bij de plegtige
hulde aanFILIPS II :
ja , iteege flint - Fries i as y binne
DE FRIEz KNIEL'r FOR SYN GOD ALLTNNE .

Het tygg't 't by Friezen to jon 10f,
Dat y doz fprecke' yn 't kenings - hoaf!
Ho wars wierne' y fin 't forft'ne - flaeyen ,
Om ginlte' in aempten yn to haeyen .
Ho fteane' y az yen peal ! Jon aerd
Hidt 't rjeuchte in ruwne lycke' yen klaerd.
Blieuw', Friezen ! de ed'le GEMMA lyckjen :
Blieuw' fy fen 't buwgjen, aeyen, ftryckjen .
De cernaam van Stdntfries , dit merkt de Eerw.
in zijn Voorberigt aan, is ontleend geworden van dit fier en edelaardig bedrijf en zeggen .
Wij leggen de pen neder, in hope van eerlang yen oarule
P 0 S T H U M U S
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Prieuwke fen Friefche Rymmelerye to
gen (*) .

zullen ontvan-

(*) Hoe naauwkeurig de druk van dit werkje is nagegaan ,
laat zich opmaken uit de zeer enkele zinflorende fouten, ons
bij herhaalde lezing voorgekomen. Deze zijn : 131, 59, reg .
9, ftaat fnyt, lees fin jt. B1. 6a , reg. 2 , befuwne, lees befuwne. Bl . 78, reg . 3 v . o . wetfe, lees weitfe . Aldaar, reg .
I v . o. metfe , lees meitfe.

De Genade. Naar het Fransek van
V A N L E N N E P.

tt A c r rN E .

Door Mr. j.

To ilmjlerdam, bq P . Meijer Warnars .

1827. In gr. 8vo . XXIY, 64, On 52 bl. Aameek. f 2

-:

(*)

D

e fchrijver dezer recenfie heeft zich finds verfcheidene jaren niet met de aankondiging van eenig werk willen bemoeiien, omdat, zijns bedunkens, even gelijk in bet algemeen in
vele fchriften van dezen tijd , zoo ook in vele tijdfchriften,
zekere hardheid en eenzijdigheid was doorgedrongen , die geheel niet in zijnen geest viel , en waarvan hij zelfs den fchijn
wilde vermijden . De reden , waarom hij . ten opzigte van dic
werk antlers handelt, is ook in eenig opzigt hiermede overeenflemmende . De card van bet bier aangekondigde werk ,
alsmede de aanleg, leeftijd en geest des fchrijvers, eifchen
omzigtigheid, rondborftigheid en onpartijdigheid . Het kost
zoo weinig moeite , een ontwikkelend vernuft van uitnemenden aanleg to bederven , of, ]ant ik liever zeggen , of to
fchrikken, en naar eenen kant to jagen , waar zijne zachtheid
en edelaardigheid geene rust vinden kunnen . Er is veel menfchenkennis toe noodig, om voor jonge lieden, zoo wel ten
aanzien van welverdienden lof, als ten opzigte hunner gebreken, de waarheid to zeggen, zoo het behoort .
Gelijk de Vader van den Heer VAN LEN N E P uitftekend, en de Grootvader gelukkig de Letceren beoefenden,
(*) De Redacteur, erkentelijk voor deze beoordeeling van
eene bij hem hooggeachte hand, en huide doende aan des
ilellers beginfels en bedoeling, vindt zich echter verpligt aan
to merken , dat hij door bet plaatfen dezer Recenfie geenszins
wil geacht worden iets to onttrekken aan hetgeen bevorens ,
ten aanzien van doze en gene ook bier behandelde punten ,
in dit Tijdfchrift is gezegd .
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zoo handhaaft de Zoon nu reeds den roem van zijnen doorZiet daar lets, waarover bet algemeen
luchtigen naam .
zich moet verblijden ; en wanneer iemand, als Rec . nu,
tot bet publiek fpreekt, (velen zouden misfchien bier zeggen : uit ciaam van het publiek ; maar wij hechten zoo
veel niet aan ons bijzonder werk) moet de toon der erkentelijkheid reeds hfervoor, om zoo to fpreken, den boventoon
uitmaken . Dit moet to meer bet geval zijn, omdat bet, heiaas ! in onze dagen eene zeldzaamheid geworden is, ten nadeele van bet algemeen belang van onzen Staat, dat lieden
met aanzienlijke namen, waarvan velen deel aan bet bewind
hebben, tevens bijzonder deel aan eigenlijke en gezette fludie nemen .
Vol van dat warm en edel bleed der zijnen, doordrongen
van dat fijn en feeder gevoel, begeafd met dien regt dichterlijken aanleg van Vader en Urootvader, voorfpelt de jonge
V A N L E ri N E P reeds vroeg , wat men van hem to hopen
heeft, indien hij zijn' aanleg en genie door oordeel , zijne vurige verbeelding en ftoutmocdigheid door maat en rede laat
leiden en wil temperen , zoo bet behoort . Tot nog toe is
lit lantfle niet zoo zeer zigtbaar ; wet bet tegendeel , gebrek
aan genratigdheid : maar ondankbaer doet men , als men daarotn miskennen zoa die andere edele gaven, dat fpelen en ilingeren met losfen en bevalligen zwier, dat zich onttrekken aan
den gewonen en eenzelvigen gang, door mengeling van toon,
vorm, geluid en mast, dat buigen en kneden der tail tot allerlei liefelijkheid en floutheid, naar den wil des Dichters . Dat
deze en dergelijke gaven , en meer, den Heer V A N L E N N E P
als Dlchter kenmerken , zal Been onpartijdige kunnen ontkennen .
Van vier uitgegevene werkjes (wij fpreken niet van eenige
losfe ftukjes) kwam, in i825,het eerst de Fiesko in bet licht .
Voor eene eerfte proef vonden wij bet inderdaad welgeflaagd ;
en dat bet bij de vertooning niet meer voldeed , zat misfchien
in de moeijelijke voeging van bet nieuw-burgerlijke, hoe
aanzienlijk verheven voor een oogenblik , in de oude hooge
laarzen van bet ware Treurfpei . Het was verkeerd, hoewel ,
zoo wij meenen, buiten kwade meening, noch op den titel,
noch in eenig voorberigt, lets van S C H I L L E R's fluk, waarvan dit werk eene navolging was , to reppen ; maar bet deed
niets aan bet fink zelve , als navolging, omwerking, of hoe
men het hecten mogt, van het misfchien door den Heer
LEN N E P

al to bekend geoordeelde werk van
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In i826 volgden de Academifche Idyllen, een gulden boek ;ken, waarin de oorfpronkelijke geest, al de magt enx kracht
van een zich ontwikkelend genie, en de uitftekende aanleg,
met Un woord bet onfchatbaar dichtvernlogen van den Heer
V A N L E N N E P op bet heeilijkst uitblinken ; maar desniettemini
moeten wij bet als eene jeugdige uititorting befi`houwem, en
deelen wij in tee aanmerkingen , op dit werkje geunaakt .
De eerfte en mingewigtige betreft den titel . War Vader of
Zodn ook beweren, near ons oordeel is hetzelve niet valkomen re verdedigen . Wij ftellen ons de zaak dus voor. Van
alle dichtfoorten hebben de Idylkn, als bij uitfIuiting in den
mu bekenden zin van herders-, veld-, land- of dergelijke zangen, da-t eigenaardige , dat herders, landbouwers , enz . bepaald in hunne boerfche, maar natuurlijke taal, eenvoudig,
eigenaardig, maar toch dichterlijk zich uitdrukken . Zoo is or
oak bij ftudenten in hunne taal, en dus ook- in bunne zangen , of gedichtjes hen betreffcnde, iets eigenaardigs , (gelijk
ilea geheele ftudentenleveh iets bijzonders heeft) dat misfchien
met niets beter dan Idyllen kan vergeleken warden . Een ftu
dentenlied ftaat dus to dezen aanzien als met een herderslied
gelijk . Tot dusverre juist en waar ; maar daaruit volgt dan nog
niet, dat men zulke ftudentengedichten nu 4cademifche Idyllen
noemen mag. Aan bet woord Idylkn is eenmaal nu, bet zij dan
juist of onjuist, een vast en bepaald denkbeeld van veld- of
herderszang verbonden . Wie bet daarvan berooven wil , breekt
af, verarmt, berooft, verwart een gedeelte van aangenomen
begrip an taaleigen, en beleedigt als 't wage bet oor en gevoel
van den tegenwoordigen hoorder of lezer . Tegen bet bijgebragte voorbeeld van Ode is, onzes oordeels ., niat veell to zegger .
Men meeneechterniet,datwijaan ditopfchrift,dituichangbord,
of titelwoord, als zoodanig,iets bijzondershecbten ; niets dwazer, niets kind erachtiger, flan zulk een geestig werk naar
een al to geleerd (*) en toch ingenious woord, dat veel pit(*) In den . Griekfchen zin is Ije titel juist en geed, als
eene eigenaardige Jludenten -svgs of foort. Idyl is een w sfe,
foortje, trantje. Zoo noemden T H E OCR I T U s en anderen
~ unne Herders-, Psfchers-, Land- en Tl"ater-zangen, bij verkleining van bet woord wij's, trant of foort, met herwelk
zijne foort (Zangen of Lierzangen) genoenld
P I N D A R U S
bad . Zie v o s s I u s, Inflit. Poet . Lib . III . Cap. 1..2 . S 2,
S C A P U L A E Lexic. en anderen . Over den aard , de perfonen
enz. der Idyllen zie men bet Nieuw algemeen Magazifn , D .
IV . St. 2, bl. 629, over T H E o C R I T U s en zifne Idyllen . Het
is een eerfte ftukje, wearvan bet tweede , zoo ver Rec . weet,
nooit is verfcheneil .
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drukt, op een' iirel , to veroordeelen ;,en wij zouden er niet
van gefprokep hebben , zoo de Heer j . V A N LEN NE P bet
niet op eene, onzes oordeels , niet gelukkige on, wit meer
is , onbefcheidene wijze bad verdedigd .
Meer gewigt heahten wij sin eene andere aanmerking ; of
bier en daar, zelfs bij de allerkunfligile fchilderlng naar waasheid en leven de toon van een enkel gezang flier wat to los
zij. Niet , dat wij der cegenwoordige ftijfheid of preutsehheid
onzer dagen een offer zouden when fchijnen toe to btengen ;
niet, dat wij niec zouden toegeven, dat, zoo ergens, bier
de zaak iets dergelijks , misfchien , maar al to zeer medebtagton
toeliet . Maar dezelve behoefde niet In then geeot sin bet
licht gebragt . Geen ouder toch kan behagen fcheppen of geflicht worden door dergelijke fchlldering, waarvan bet meer
bedaarde en gevormde gemoed huivert, wegens bet getrasr
der verleiding, bij gsbrek sin zedelijl;e vastheid. Doch ook
hiersan, wij erkenneft bet, hechten wij geene oyerwig ;ige
waarde . In zekete opzigten befchouwd en good toeppast,
kan zulk iets ook tot waarfehuwing dienen ; terwijl bet eigeueardige en ware in zichzelve, en bet voortreffelijke als dichterlrjk kunstwerk, door niemand kan ontkend worden . Wii
herhalen dus, dat de Academifche Idyllen een proeffluk zijn
van bet kunscvermogen van v A N L E N N E P, of liever van
deszelfs eerfle, wel losfe en fpelende, maar Loch zeer verdienftelljke en regt dichcerlijke ontwikkeling .
Hierop volgde de Ahydeenfche Verloofde, ult bet $ngelsch
van Lord B Y R o N. Veel is den fFhrijver, op eene befcheidene , hoewel onderhandfche wijze , veel op eene min befcheidene en openlijke wijz-e aangemerkt . Dit laatfle betreft niec zoo zeer bet werk, (en inderdaad onderfcheidt de
overbrenging zich zoo zeer door losfen zwier , bevallige
kunst en geestige wending, dat bet velen geVorderden in
jaren en roem tot voorbeeld ftrekken kan, boe men de fijne
en levendige beflanddeelen behouden, her ligchaam in een
nieuw en welgemaakt kleed ileken kan) maar betrof her
laatue deel van bet voorberigt, dat zeker to flout, to vermetel, to onbefcheiden gezet was . Wij vonden bet eene
onbedachte, eenigzins olrbefchaamde periode, misfchienalleen
to vergeven door den niec befcheidenen aanval van anderen .
In alien gevalle had dit niets gemeen met bet werk zHve ,
waarvan de voortreffelijkheid niet to ontkennen was, en dat
ruiute loffpraak verdiende . En zoo zijn wij tot bet tegenwoordig werk, of de Gen4de , gekoren .
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Wij gevoelen, dat wij onze inleiding vnj breed gemaakt
hebben, ja dat her hoofd tot her Iigchaam in geene verhouding ftaan zal ; maar dit hadden wij noodig, om her oogpunt
vast to zetten , waaruit wij werk en Dichter wilden ten
tooneele voeren . Zoo men van eenig werkje kan zeggen,
dat her fenfatie, of wil men verwondering, gebaard heeft,
is her dit . Ook op ons deed her bijzondere werking, en
gaarne deelen wij de reden daarvan mode . De 4cademifclte
Idyllen zijn now zoo verseh in geheugen ; de fprong dhaarvan tot de Genade is zoo fchielijk, zoo onverwacht, dat die
ieder, ook ons , treffen moest .
Her werk van L 0 U I S R A C I N E, la Grace, kwam in 1720,
een tijd , waarop weinig to roemen vied van den kant der
flrenge en ware Godyreezendheid, aan her licht . Hij vervaardigde her tijdens zijn vcrblijf bij de Pcres de l'Pratoire de Notre - Dame des Versus, in den ouderdom van 28 jaren . Loo I s
R A C I NE
was een braaf burger , good gemaal en trouw
vriend . Hij , was zeer nederig , hebbende Reeds in den mond
her vets uit de Pheedre van zijnen Vader :

Et moi , fzls inconnu d'un ft glorieux pere !
I-iij was zeer devoot, en had een zeer koud voorkomen . Van
zijne werken , in zes deelen in klein formaat voorhanden , is
dit wel een der beroemdfte . Voorheen was her zeer geacht,
en thaws, gelijk bet gnat, was bet dusverre weder misfchien
to zeer als onderdrukt, om nu weder to hoog to worden opgeheven . hlet is een voortbrengfel van verdienftelijke en
ftichtelijke Poezij ; maar heeft zoo veel leerftelligs, dat, zonder bepaalde fludie daarin en in de gefchiedenis der twisten
over de Genade, her op vele plaatfen naauwelijks of verkeerd
gevat wordt . Op zichzelve dus zouden wij her minder den
Heere V A N L E N N E p aangeraden hebben , zulk werk nit ult
to geven . Hoewel wij niemand gaarne onze gedachte wilden
opdringen, zouden wij hem hebben voorgehouden, dat bet
wel zeker en uitgemaakt was, dat wij allen genade behoeven
en wit vrije genade zalig moeten worden ; maar dat her niet
even zeker was , dat her ons aardwortnen geoorloofd is, over
Gods eeuwig raadsbefluit, naar ons zwak menfchelijk inzigt, iets fystematisch voor to dragon en vast to ftellen,
of zelfs daarover, als hadden wij in Gods raid gezeten , ftoutweg to redeneren . Gods wil is zeker wijs en good , Gods
wetenfchap is oncindig ; maar wie is de vermetele, die ze befchrijven, toepasfen , of in vergelijking met lets menfchelijks
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bfengen za1'l Zwijgen, eerbiedigen, gelooven, haindelen en
aanbidden wij ; meet worar er niet gevergd. Laat en geef
Gode , war Godes Is . De groote four, die zoo veel broederbloed gekost, zoo veel heat en nfjd verwekt, en de Chrisrenkerk fchindelijk gefrhetird heeft, is, dat de verwaande
mensch tot hat Goddeltjke , oak in zijne menfchelijke rectenering, ongedachtig aan zijnen menfbhelljken aanleg en natuur,
wil coordrlngen . Wel ingezien en doorgedacht, Is her uitvioelfei' der menf#rhelfjke trotschheid, al is bet verborgen in een
nettertg kteed en zouier erg voorgedragen . Men moest wile
nitpluizing door P t L A Gr U s of A tr'o u s T ttvv s en duizendanderen over de Gentle , moo ais die in dergeli}ke fchriften verm tel fs voorgedragen, beftreden of verdedigd, tot de Kerkelijke Gefbhieeenis verwftzen ; men moest de bran niec we :
tier opener, waartrit ntoord en vervofging gevtoeid zijn ; mee
moest €ehijtivernuft, vermerele niijstleke fleHingen , aft to groote
geheehrheid aan her zinnebeeidige ep duistere - danrlaten, zifh
*an her $ijbehvoord, in zdjYr gebeel ran lic/tt en liefde, hottden ;
anders rat men den zufveriten mond der Waaiketd als tegen
zieh doer getulgen, P A U L Yr s, JOANNE s erl J A C O BU-'3
iegen elkander in her harnas brengen, een' dram van Kerkvaders etr Leeraars van wederzijden to velde jagen, zichzelven ep anderen verwarren, her geloof liefdeloos en de liefde
zonder geloof denkbaar achten ; met den woord, men zal ophonden id title eenvondigheid van een waaaachrig Christen to
gelaQven, to fpreken , to handelen en to leven, om voor
de Genade vntbaar to worden . Inzonderheid moeten jongere
iieden zichzelven nog niet geleerd , nog niet genoeg geoefend,
vooral niet geroepen achten tot dergelijke fchriten, veel mia
tot aanmerkingen daarop , en beflisfingen over taken , teeder
van acrd en bun niet grondig genoeg bekend .'teel geleerdheid,
,net dogmatifch,e, veel Kerkvaderhjke kennis wordt er vereischt, om van dergelj`ke fijne gefchilpunten mede to praten,
en hij, die vooral in vroegeren leeftijd, wanneer men dergelijke za'ken meer ftnkswijze inziet, nog zwijgt, doet voorzigtig,
en zorgt voor zic'h en zijnen waren roem op den duur .
Echter kunnen wij her zeer wel begrljpen, dat de jonge
vn N r. i; Rx E P deze vertaling, en wel met een goad oogrnerk,, ondernomen heeft . Zijn wearlijk goed, edel en innerlijk godsdienflig gefleind gemoed bragt hem daarroe op eerie
voox ons zeer begrijpelijke wijze, en de bron was zuiver .
Hij zeif had welligt gevoeld, dat de ,leadexifche Idyllen
1-chin van overltelling tot behandeling van lets, welligt bier
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of daar wat al to los , gegeven Madden . Hij had lust , gevocl,
moed en hartelijkheid voor lets ernftigs, en wilde dat wel
weten en openbaar maken . Bij hem geachte lieden' en betrekkingen waren met bet werk, en als dicht- en als godgeleerd
ftuk, ingenomen . L 0 U I S R A C I NE betuigde, dat zijn
naam als tegen hem wapens gaf ; dat de roem der ouderen
een wigtig pak voor kinderen was ; dat men van kinderen
van beroemde vaders to veel verwachting had ; dat men van
ben niet zelden bekwaamheden afvroeg , die zij niet konden bezitten ; dat over bekwaamheden niet bij uiterfte
willen aan kinderen kon befchikt worden . Dit las VAN LEN'EP met deelneming ; deze betuiging in de voorrede van dit
werk trof zijne gevoelige en diep aan zijnen Vader verpligte
ziel . Was bet zoo bij R A C I N E , niet anders was bet bij hem .
Deze gelijkheid gaf lust tot niting van dergelijke gevoelens .
}let moest hem eens van bet hart, dat hij zich ongefchikt
gevoelde , de verwachting , naar aanleiding van den vaderlijken roem , to -rervullen ;hem ontbrak moed en bekwaamheid ,
zoo hij zelf getuigt, om den berg aan de hand zijns Vaders
to beklimmen ; hij moest in de laagte blijven . Waarlijk,
van doze zijne, en dezelve is zoo menschkundig, moet
men den Heer J . V A N LEN N E P , ook wegens zijn voornemen, om dit werk met een klein voorberigtje en eenige
ter zake dienende aanteekeningen over to brengen, veeleer
prijzen dan berispen . Maar hieruit ontftond welligt een ongelukkig gevolg . Hij mogt zijnen Vader bet overgebragte
dichtiluk al voorlezen , en mogelijk zal deze ook behagen gefchept hebben in dit blijk van godsdienftige belangftelling
(en waarom zoude hij Wet ?) van zijnen Zoon ; maar hij outhield hem zeker deze en gene aanmerking , in eenen geest gewijzigd , die verre is van onze goekeuring weg to dragen ; en
hieraan deed de jonge v A N L E N N E P verkeerd . Stellig tech
durven wij verzekeren , dat de Hoogleeraar gene poging anders
zou gefpaard hebben, om uitvallen to weren, die niemand,
onzes oordeels , in dezen tijd , en vooral geenen jonge lieden
pasfen, welke noch de vereischte jaren , noch de vereischte
onpartijdigheid , noch de vereischte geleerdheid bezitten, om
zo6 to fpreken, als de Heer J . V A N L E N N E P hier op fommige plaatfen in aanteekeningen zich veroorlooft ; hierin
blijk gevende van eene vermetelheid, die hem, ook bij den
besten wil en zonder verkeerde bedoeling , zeer kwalijk ftaat.
Wij willen ze niet op- of aanhalen , omdat zij ons uit de
eens gekozene hemming zouden kunnen brengen . Hij zeif,
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ja ieder zal best gevoelen , welke wij meenen , of anderen
zijner waarachtige vrienden zullen bet hem bedaard en gezet
wel hebben aangewezen .
Behalve deze overeenkomAt der verklaring van L. R A C I N E
met zijn gevoel , leverde dezelve voorrede , ja bet geheele
werk , een ander lokaas voor V A N LEN N E P op ; een aantal
namelijk van vrij gelukkig gevolgde plaatfen van oudere en latere Dichters in , voor en achter bet werk . Dit was in die tijden, en bijzonder bij L o u i s R A C I N E, niet vreemd, die
onder zijn crucifix dp verzen van T I B U L L u s ann zijil meisje
deed plaatfen
Te fpeetem, fstprema mihi cum vener1t hora ;
Te teneam months defzciente manu . (*)
De overbrenging van fchoone plaatfen van vroegere en latere Dichters in goede Nederduitfche verzen was, om zco
to fpreken , een kolfje naar de hand van V A N L E N N E P .
flier kon hij zijne vlugheid. en gemakkelijkheid in dergelijke
overbrengingen , en zeker zijn dezelve zeer groot, hotvieren .
Welligt nam hij eerst eene proef van eene dier plaatfen nit
de voorrede , kwam van deze op de overige, en allengs tot
bet geheele werk , dat inderdaad, uit bet oogpunt van R ACINE, en den tijd, waarin bet vervaardigd werd, befchouwd, zeer verdienftelijk is . Ja, fehoon wij voor ons,
uit hoofde van vroegere aanmerking, een dergelijk leerftellig
gedicht niet zouden gekozen of aangeradcn hebben , wie zou
zich durven vermeten, de vrijheid van eenen anderen hierotntrent to beperken? Waarlijk, zoo dit liberaal heeten moet,
weten wij niet, wat bet tegendeel zou genoemd worden! Opregt gezegd, wij kunnen noch mogen bet den bekwamen V A N
LEN NE P kwalijk afnemen , dat hij , naar zijnen lust en overtuiging, dit ftuk heeft overgebragt ; en zoo hij befcheidenheid
hierbij gevoegd, en zich geene gewaagde en hem althans nog
niet, ja niemand pasfende uitvallen had veroorloofd, met een
woord , zoo de vroeger geblekene fout van gekwetfte eigerliefde niet tot eenige eigendunkelijke ftoutheid bij hem
was overgeflagen , zouden wij ook dit werk , als zeer wel
geflaagd , hebben aangekondigd : want de overbrenging is
(*) Volgens eene vrije navolging
Dat ik voor 't laatst u aan mag zien, wanneer mijn f erfuur Nat
Dat mijne hand zich hechte aan u , als't doodzweet daarop fiaat
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inderdaad , voor zoo verre wij die nagingen , hoogstverdien,ftelijk, de verfificatie uitnemend, alles los en toch krachtig.
Wij kennen weinigen , aan V A N L E N N E P, in verdienilen
van dozen ftempel, gelijk : hij Ilentt den toon, hij geeft den
bouw aan zijne verzen, naar gelange de zaak her vordert.
Wij behoeven her werk maar op to flaan, en nit eenige vooabeelden bij bet begin en floc zal men den geheelen trant best
kunnen beoordeelen . Na de iuleiding, begint het dichtftuk :
't Heelal, op 's.Heeren item , uit ledig Wet geboren ,
We&rkaatfle 't maagd'lijk licht van 't eerfte morgenglooren .
De zon begon haar loop : 't opfchuimend waterveld
Zag in bep:talde kreits ziju fteig'rend rrat bekneld .
't Gevederd voog'lenkoor ving ann op zachte wijzen,
Van zelf en ongeleerd, Gods majesteit to prijzen .
War aAm of leven had, 't bracht al ziju' Schepper de eel,
Maar, aan her fchepflendom ontbrak eon opperheer .
Het albezielend woord doorkionk de hemeldaken :
„ LAAT ONS, NAAR ONZEN BEELDE, OP AARDE, MENSCHEN MAKEN ."
Gevormd uit brooze klei, van Godes geest bezield,
Doorzag de vorst der aard, van Wien hij 't leven hield .
Natuur, gedienftig op de wenken van then meester,
Rood hem haar voedfel aan van vruchtboomtak en heester
En heel her waereldrond, in zijn geluk verheugd,
Bracht alles famen, war hem flrekken kon tot vreugd .
Een ongeftoord genot was Adams deel : hij kende
Geen ziekte, honger, dorst, vermoeidheid noch elende .
Nog had bij hem de dood de werking niet geflremd
Van deelen, onderling zoo heerlijk faamgeflemd .
Hij voelde nooit als kind 't onmacl tige der jaren
Van domheid : nooit als knaap bet driftvuur, vol gevaren .
't Was alles harmonie en ongeftoord genot .
'c Vreesde al zijn meester, en -die Ineester vreesde God . -Zoo was de mensch nog, voor de zonde . Zulk een zegen
Had ook her nakroost, op ziju voorbeeld, wis verkregen .
Bet kindje, kuisch geteeld en zonder pijn gebaard,
Had nimmer zijn geboort' met noodgefchrei verklaard ;
Geen moeder had, met angst, de wankelende fchreden
Van 't weiflend wicht beftierd, bij 't moeilijk voorwaarttreeden ;
Her aan haar borst gefloofd bij guren wintertijd , euz .
Na den val was dit gehecl veranderd .
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Sints bracht de zwakke mensch de droevige gezindheid
Reeds met bet aanzijn wee tot zonde, tot verblindheid .
De dwaling maakte zich meestresfe van zijn zin .
De liefde tot den Heer gaf plaats voor waereldmin .
Elendig bovenal in 't midden dier elende ,
Dat hij van zulk ten last niet eens de zwaarte kende .
Roemdragend op zijn kwaal, beminde hij zijn band,
En wees genezing of met zinloos onverfland.
Wie zou, in zulk een flaat, zijn oorfprong ooit ontdekken?
Is dit bet beeld van God? die Hem gelijkc trekken?
Voorzeker . - Niet geheel is die gelijkenis
Verdwenen, fchoon de Geest daaruit gevaren is. Ondanks de duist're nacht, waarvan hij is omgeven,
Is nog een flaauwe flraal dier glorie hem gebleven .
Hij is een' vorst gelijk, die, uit zijn erf gejaagd,
Het merk der majesteit off 't achtbaar voprkoofd draagt .
Eene onverdoofb?re item gonst rust'loos hem in de ooren :
„ Deze aarde is niet bet erf, waartoe gij zijt geboren.
„ Uw woonplaats is omhoog ."
Hij, die, geftemd door dergelijk flatelijk begin, bet werk
aandachtig gadeflaQt,, zal er en ftichting en bevrediging der
regt dichterlijke bewerking in aantreffcn ; al vindt hij ook hier
en daar iets , dat hem, om zoo to fpreken, to fieil, to ftraf,
to gewaagd, to vermetel voorkomt. Overal predikt bet toch
ootmoed en klehngevoeligheid van den menscb a nergens den
eigenlijken Satan , den Hoogmoed . Toen deze zijn gebied
op aarde gevestigd had ,
Toen barstte 't misdrijf los : de dijk werd opgebroken.
Roof, gruwel, onrecht, moord, kwam fchriklijk de aardbeftoken .
Toen werd de Hemelvorst vergeten of gehoond :
En , voor Gods aangczicht, 't verfoeilijkst kwaad gekroond .
Geen offerwalm fteeg op tot eer des Ongezienen .
De fterv'ling diende 't geen beftemd was hem to dienen .
Het beest had otters : en men knielde voor bet fteen .
't Werd al als God geeerd, - behalve God alleen .
In then nederigen geest is ook bet fot, waarluede wij
onze aanhalingen befluiten :
Wanner, tot onderzoek van dieptens zonder end,
De fterv'ling naar omhoog vermetele oogen wendt,
Wanneer wij 't achtbaar klced van Gods geheimenisfen
llegeeren door to zien en naar 't onkenb're gisfen,

216

L . RACINE

Verblindt Zijn majesteit ons fcheem'rend aangezicht,
En deinzen wij, verbaasd voor 't Godlijk hemellicht .
Ach! eeren wij den God, Die ongezien soil blijven,
En vreezen wij Zijn wraak tot ftraffen aantedrijven ;
Maar, Heer! die heil'ge , die noodzakelijke vrees
Is mede een nieuwe gunst, die ons Uw hulp bewees .
Geef dus, o Almacht! dat we als Vader u beminnen ,
En, in Uw vrees alleen , de menfchenvrees verwinnen .
Verplet een trotsch vernuft, dat, roekloos , onbefchaamd ,
Uw Hooge macht ten boon, doemwaarde ontwerpen raamt .
Verzacht de hovaardij der fiere muitgezinden
Laat ons, nxar Uw belofte, Uw bijftand vaardig vinden :
Sterk uw getrouwen in beproeving, kommer, fmart .
Schenk, eind'lijk, ook Genade can't haar vijandig hart .
Uit de aangehaalde proeven , welke wij geenszins boven
andere zoo zeer ffellen , zal men bet goede van bet geheel beter
kunnen beoordeelen , en met ons begrijpen , dat nit dit werk,
op zichzelve en met omzigtigheid gebruikt, ook veel leering en flichting to halen zij , en dat in alien gevalle de
overbrenging meesterlijk is .
Om, ten flotte, tot den verdienflelijken fchrijver weder to
keeren , zoo wenfchen wij , dat zijn vlottend vernuft , nog
wankelend en flingerend tusfchen dit werk en de Academifche
Idyllen , meer en meer bezakke , en eindelijk ruSte moge vinden in dat echte en ware midden , waarop deze zelfde f ingering ons veel hoop geeft, en waartoe ;die zeer bevorderlijk
zijn kan . Hij voege bij zoo heerlijke vermogensi omzigtigheid
en oordeelkunde ; plege raad met zijnen hooggeleerden,1, gevoeligen, bekwamen, onpartijdigen en menschkundigen Vader,
ook met zijnen Schoonvader, een man van zoo veel kunde,
ondervinding, zachtzinnigheid en edelaardigheid ; kiezeizijne
vrienden onder hen, die niet wijs of hooggevoelend bij zichzelven, maar huiverig zijn, iets gemeen to maken, dat eenen
broeder aanftoot zou kunnen geven, en dat een, Gode zij
dank nog bedekt, vuur van oneenigheid zou kunnen helper
aanblazen, waarvan hij gewis in lateren leeftijd . diepe fpljt
zou hebben . Hij ftoote zich niet aan uitvallen tegen hem ,
die bet kenmerk der welmeenendheid, der befcheidenheid eti
der waarheid misfen . Hij ga langzaam en zeker, maar meer
omzigtig voort. Hij wikke en wege en kenne zichzelven .
I-lij gebruike zijne verhevene en zeldzame talenten tengoede ;
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veredele, vermeerdere, verhooge, vestige zijnen nu reeds in
vele opzigten welverdienden roem ; ftrekke zij41 geflacht al
meer en meer tot eer, deter fkad ten nut, her vaderland tot
luister ; en houde bet ons ten goede, indien wij lets mogten
hebben gezegd, dat hem, tegen onus, wiil, zou hebben ge.
griefd.

Maleifche Spraakkuxst, door W . M A I t$ D E ri in 1812 to Londen gedrukt, en uit her Engelsch vertaald door' e . P . j .
E L O U T. Te Haarlem, by j . Enfched8 en Zonen . 1824. 14
4to . XY, XCF en 344 bl. (Ook met een' Frazfchen titel.)
f io- :
Maleisch, Nederduitsch en Fransth Woordenboek, door C . P.
J . E L o u v, naar het Maleisch en Engelsch Woordenhoek ran
w . M A R S D E N . tlj deze den. 1825. In 4to. XXI e» 6o4
bl. (Ook met een' &amen titel .) f 1 4- :
Nederduitsch en Maleisch Woerdenboek, gevolgd ran eeA
Fransch en Maleisch H7oorde»boek, door c . P. J . E L 0 U T ,
naar het Engelsch en Maleisch Wbordenboek van w . M A R 3DEN
Bt' dezelfden . 1826. In 4to. 432 bl. (Ook met
een' .Franfchen titel .)

W

ij hebben de aankondiging der Maleifche Spraakkunst
met voordacht verfchoven, tot dat de Heer E L O u T, door
deze uitgave zijner beide Woordenboeken , de teak, die . hij
zich had voorgefteld, zou voltooid , en ons daardoorr in ftaat
gefteld hebben , zijnen geheelen arbeid in een oogpunt zamen
to vatten . Thans wenfchen wij den Vertaler en het publiek,
dat, nit hoofde van ambtsbetrekking als anderzins, in de Maleifche teal belang flelt en dezelve niet kan ontberen, opregtelijk geluk met bet einde van eenen arbeid, die aan den Nederlander, onbekend met bet Engelsch, of ongenegen om
zich bet ongelijk duurder oorfpronkelijke aan re fehaffen, de
beste gelegenheid opent tot aanleering eener taal, welke in
onze Oostindifche kolonien bet voornaamfte middel van gemeenfchap is tusfcben Europeanen en inboorlingen . Wij bewonderen inderdaad bet geduld , en de naauwkeurigbeid van.
den Heer E L OUT, die een werk van zoo grooten omvang ,
en uit den aard zoo lastig en vervelend , met den grootften
ijver en volharding ondernomen en voltooid heeft . Treden
wij in eenige bijzonderheden .
In eene welgefchrevene Fransch -Nederduitfcbe Voorrede,
aan bet hoofd zijner Spraakkunst geplaatst, geeft de Vertaler
de redenen op, die hem bewogen hebben, om de taalkundige
werken van den Heer M A R S D E N voor zijne landgenooten
in de beide talen , die in ons Vaderland gebruikelijk zijn , verkrijgbaar to makers . Wij gelooven met hem , dat deze dubbeje vertaling allernoodzakelijkst was , niet zoo zeer om in de
P
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behoefte der Zuidnederlanders to voorzien , als omdat bet
Fransch algemeen verfpreid is , en her werk van den Heer
E L 0 U T dusdoende voor geheel Europa bruikbaar en belangrijk wordt . Alleen zouden wij gaarne gezien hebben, dat
men de beide overzettingen gefcheiden, en daardoor den
Franfchen of I-iollandfchen lezer eene aanzienlijke verhooging
der kosten befpaard had . Naar ons inzien zou dit billijker
geweest zijn, en tevens den aftrek dezer werken zeer bevorderd hebben. Dan zou ieder buitenlander, al verflond hij ook
Engelsch , zich veel liever van de Franfche overzetting bediend hebben : nu is her verfchil in prijs niet groot genoeg,
en hij verkiest her oorfpronkelijke . En war de Nederlanders
betreft, die meerendeels de landtaal verflaan, zullen deze uiet
door den minderen prijs der Maleifche Spraakkunst van den
Heer A N G E L BEE g en des Woordenboeks van den Heer
It O O R D A V A N E Y S I N G A worden uitgelokt ? Voor dezelfde
kosten had, bij de fcheiding van Fransch en Nederduitsch,
eene aanmerkelijke en doorloopende verbetering in bet Woordenboek van den Heer M A R S D E N kunnen gemaakt worden ,
die zeer in her voordeel en tot gemak der lezers zijn zou .
MAR SD E N heeft, namelijk , her vrij aanmerkelijk get-,%I woorden en phrafen , bij elk artikel door hem ten voorbeelde
aangevoerd, altijd met onze letters doen drukken . Wij gelooven, dat ziln werk aanmerkeiijk zoo gewonnen hebben, wanneer dit met Arabifche letters gefchied ware . De leerling
zou dan fpoediger en gemakkelijker gezien liebben , welke
woorden hij had op to zoeken, om de aangehaalde phrafen to
kunnen analyferen . De Heer E L 0 U T houde ons deze aanmerking ten goede . Hij heeft den last en de onzekerheid,
die hieruit ontllaat, voor den Nederlandfchen lezer zoo veel
mogelijk trachten nit den weg to ruimen, door (gelijk M A R SD E N voor de Engelfchen had gedaan) in Woordenboek en
Spraakkunst beide een Maleisch alphabet to plaatfen, waarin
de Maleifche klanken met die onzer taal naauwkeurig worden vergeleken ; terwiji alle met gewone letteren gedrukte
voorbeelden zeer zorgvuldig naar then mantftaf veranderd
zijn . De vertaling, zoo Franfche als Nederduitfche, laat in
juistheid en duidelijkheid niets to wenfchen over, en kan
daar, waar de card der zaak zulks toelaat,zoo als bij v oorb .
i n de lezenswaardige inleiding van den Heer M A R S D E N Op
zijne Spraakkunst, op den lof van netheid en bevalligheid
aanfpraak maken . Her is ons ult de vergelijking van een aantal woorden en uitdrukkingen gebleken , dat de Schrijver zich
niet vergenoegd heeft met her oorfpronkelijke eenvoudig weder to geven, maar ook menigen misflag daarin verbeterd
heeft . Vooral heeft dit plaats gehad met de namen van fomnlige dieren en planters , wier ware beteekenis door den Hoogleeraar R E I N W A R D T aan den Vertaler is medegedeeld . Gelijk her werk zelf van de bekwaamheid en ijver des Heeren
E L 0 U T getuigt , zoo levert de nitmuntende uitvoering een
blijk van de lofwaardige zucht der Heeren E N S C H E D E tot
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verbetering der in onze noordelijke provincien zoo diep vervallene drukkunst . Mogt hun voorbeeld door alle Drukkers,
gelijk dat van den Heer Majoor E L o u T door alle Offrcieren ,
die dikwerf van hunnen ledigen tijd een zoo nietig gebruik
maken, om 't zeerst worden nagevolgd ; en mogt de verdienllelijke krijgsman, door her herftel van den vrede op jiava,
weldra worden in ftaat gefteld, om met zijne lnedearbeiders,
de Heeren L E N T I N G, K 0 E K en A N G E L B E E K, de Iaatfte
hand to leggen aan de uitgave van Z 0 M E R D If K's heerlijk
Woordenboek der Maleifche taal, dat ons door den Heer
E L OUT in her Voorberigt zijner Spraakkunst beloofd wordt .

Krjgs- en Reistogten, uitgegeven door c . A . F I S C H E R. Naar
et Hoogduitsch. Te 4mflerdam, bY C . L . Schleijer. 1826.
In gr. 8yo. 296 BI. f 3 -3o.

4

p her titelvignet flaat een dergebro .dersBachevillereenen
roover-hoofdman, met de kolf van zijn geweer, de herfens
in . Beide de broeders zijn Buonapartisten ; de een zelfs
kwam met den Ex - keizer van Elba terug . Te Lyon geraakten zij , to regt of ten onregte ? verdacht ; zij reddeden zich
door de vlugt . Vele waren hunne moeijelijkheden en gevaren ; de lotgevallen van den eenen broeder zijn vooral merkwaardig genoeg ; eindelijk echter, in her laatst van 1819,
mogt deze broeder veilig in P'ankri.k terugkeeren . De ander was v66r dit gelukkig tijdftip reeds overleden . -John Nicol, of het Alatrozenleven, is her tweede verhanl . Deze matroos was voor de zee geboren . Dar matrozenleven is nog
al een aardig leventjel De man heeft veel gezien, ondervonden, en ook al gevochten . Bij den vrede, I8oi , kreeg hij
zijn ontflag. Nu zocht hij rust in zijne gcboorteplaats , nam
eene vrouw, en febreefdit verhaal in zijnen zeventigjarigen
ouderdom . - De nu volgende Oorlogstooneelen in Spanje en
Portugal , 1809-1814, zijn van een E igelscb Officier, die
nog al veel bijwoonde en zag, her land en her yolk inmiddels ook opnam, krijgsgevangen en eindelijk uitgewisfeld
werd, naar Engeland terugkeerde, en dat alles onderhoudend
befchrijft . - Her laatfte verhaal : De Scheepsgevangene, geefc
geen uitlokkend berigc van de behandeling en geheel den toeftand op de gevangenfchepen in Engeland. De ongelukltige
Franfcue Confcrit bragt ruim den jaren op zoodanig fchip
door, en kon dus naauwkeurige befchrijving doen van her
harde lot, dat hens daar trof. - Her lakonieke voorberigt,
't welk alleen opgave doet der werken , waaruit deze reisverhalen getrokken zijn, en er dan eenvoudig bijvoegt :
,, Meer heb ik u niet to zeggen," lokt ons uit , om even
lakoniek, onze beoordeeling voor onze gecerde lezers to fluiten .
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V . D E B O N S T E T T E N, DE NOORD- EN ZUIDLANDER .

De Noord- en Zuidlander, of de Mensch, in z jne ligchamelijke, verflandeljke en zedeljke betrekkingen,gew jzigd door
bet Klimaat, door VICTOR D E BON S T Ii T T E N . Uit bet
Fransch . Met r4anteekeningen . Te Leyden, b j C . C . van
der Hock. i8a6 . In gr. 8vo. 2o8 BI. f I - 8o .

I

.Iet kldmaat heeft voorzeker, in ieder der gemelde opzigten, eenen aanmerkelijken invloed op den mensch ; dat bet
alles zou doen, wil de fchrijver geenszins beweren ; bet moet,
zegt hij , voor alle goede flaatsinrigtingen onderdoen , en zwicht
year godsdienflige geestdrift, zelfs voor wifsgeerlge gevoelens .
Zoo kon de hervorming in Piemont en bet despotismus in bet
Noorden doordringen . Het klimeat heeft intusfchen doorgaaa-

den invloed, en in bet eene land is de mensch meestal eer;
ander mensch dan in bet ander . De fchrijver, geen naprater
van arrderen, maar zelfdenker en waarnemer, was door zijn
zeer afwisfelend leven , nu bier, darn dear, tot waarnemingen
to dezen aanzien in menigvuldige gelegenheden, en geeft ons
van deze zijne waarnemingerl en zijn nadenken de refultaten ,
in dit zljn leerzaam en onderhoudend, alhoewel bier en daar
wat oppervlakkig boek . Wij durven wel verzekeren, dat men
bet met genoegen lezen zal , en willen bet gaarne aanprijzen .
Het laatfle 'hoofdftuk : #'at waren wj in 1789? wat zifn
w j in i8ai ? geeft , als 'c ware, een algemeea overzigi van
bet vroeger beredeneerde en opgezamelde . Met a z: a tqt
de £chrljver, verfpreide bloemen, op een grout gedeelte van den
kyessswcg geplukt , en misfchien wel ten deele verwelkt ; in zoo
ver, namelijk, de gedachten in zeer uiteenloopende tijdvakken verzameld zijn . Dat laatfte hoofdfluk is voor meerdere
uitbreiding vatbaar, maar verdient nadenken, en geeft, oolc
In de aanteekeningen, nuttige wenken .
In de overgenomene woorden van M o NT E S Q tri a n , bl .
163, vonden wij , in den laatflen regel, eene iinftorende
drukfout ; arders immers bevatten zij onzin : „ Wij onc„ vangen drie verfcbillende opvoedingen ; die van onze
„ ouders, die van onze meesters, en die van de wereld . De
„ loathe werpt alle denkbeelden der beide laatflen omverre ."
Zoodanige misflagen zijn echter maar zeldzaam .
Kleine Verhalen voor de lieve Jeugd . Met Platen. Te 4m(lerdam, b j Schalekamp en van de Grampel . 1826 . In kl.
8vo . 59 Bl. f : - 6o.

e nanmoediging , der ongenoemde Schrijffler (c.
a .)
D
door eenen onlangs overledenen uitmuntenden Kerkleeraar
M .D .

gefchonken, waarvan wij, toevallig, keunis bekwamen , in
deze bewoordingen : „ Ga zoo voort : gij kunt aldus voor
uzelve en uwe-fekfe nuttig zijn," geftaafd door de genomene
proef van Recenfent met dit werkje bij kinderen van 7 en 3
jaren, doet ons gereedelijk ons zegel hechtcn aan deze getuigenis . Het zestal kleine verhalen is onderhoudend en leerzaam , en de prentjes zijn voldoende . -- Met meer dan een
enkel woord, en dan nog flechts nu en dan, kunnen wij van
foorsgelijke boekjes voor de lieve jeugd niet gewagen .

BOEKBESCHOUWING.
De kracht en waarde des Geloofs ; in veertien Homilicn
over hot XIde I3oofdfuk van den Brief aan de Hebreit4, door G. M E N K E N, Predikant to Bremen.
Uit bet IYoagduitsch , door 3. a o it s T i ifs , Predikrrnt to E,huizen . Te Eskhzdzen, bf J. over de
Linden. In gr. 8vo . VIII en 2Zo bl. f 2 -yo.

A

M er dan tocir verteald moet worden, zoo valle doze
eer aan %ulke boeken to beurt , als dit is ! De naam des
Vertalers , die, ook door oorfpronkelijken arbeld, gunf€ig
bekend is, is reeds voor velen een genoegzaam bewijs,
dat hun bier wat goeds wordt in handen gegeven . Wet
hadden wij gewenseht , dat zijne vertaling mat lasfer of
vrijer geweest ware ; de lezing had dan meer bellaagd,
ook aan zulken, die Juist Met begeeren, dat ten Schrijver efk denkbeeld zoo duidelijk en voTledig ontwikkele,
daar (dar) er geen llof tot eigen nadenken meet' over,.
blijft. (Voorrede VI .)
Dat de inhoud dozes boeks hoogstgewigtig is, zic
men reeds nit den titel . De iezurs van fret wetk va
hl u L L E R , bet GWOOfder Christeven , msgelijts Moi
den werkzamen c o R S T I u s overgezet, zien zleh Iiier
vooral een' aangenamen dienst bewezen Aan alle Grtdsdienfligen , ook aan de Leeraars van den Oodsd enst , durven wij dit werk van M E X K E N hartelijk aanprijzen . Het
is , gelijk de Vertaler zegt , in ten' zaakrijken en kernachtigen flijl gefchreven, en ademt verflandigen ernst ell
eer? liberalen, echt Christelijken geest ; ferwijl het een
zoo betangrijk fleet der H . S . , als Hebr . XI is, net
weinig van onderfcheidene belangilelling inboezeniende
zijcden befchouwen doer .
Als preekwerk befchouwd, mag her • tot geen mvddl
dienen, en wij keuren bet zeer af, dat de hoofdzaken
der lomilicn, de rustpunten der aandacht, niet opgeBOEKBESCH . 1827 . NO . 6.
Q
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geven zijn ; ook zoekt men de geregelde orde vaak to vergeefs, en bet is ons voorgekomen, dat de Schrijver, in
de rangfchikking der voorwerpen , meer had moeten zorgen voor de bewaring der eenheil, zoo veel mogelijk
althans der overeenfternming, die, buiten dat, in HomiIien genoeg lijdt. Wat zwarigheid, al ware dan bet getal
derzelven vermeerderd ? Dit zagen wij liever, dam uit
Hebr. XI bet 3 en Ode vers , zoo ook vs . 6 en 7, insgelijks vs. o ,tot 23 ezv ., gelijkelijk in acne Hon3iiie
opgenomen .
Nog behaagt ons niet de befpiegelende trant , waarop
bier vaak de zaken behandeld worden, en die dan wet
eens eene fpeling des vernufts wordt, waarvan bet zonderlinge ons niet zoo zeer verrasfen als hinderen kan .
Wij houden bet maar met eene rigtige uiteenzetting van
zaken , en dan geplaatst to worden op een ftandpunt ,
waar een treffend geheel ons, met ernst, belangrijk voor
hart err wandel voorgefteld wordt .
Zoo lezen wij , bl . 43 : „ De Schrift noemt Henoch` met
onderfcheiding den zevenden van Adam , daar er tusfchen
bem en then Stamvadcr flechts vijf Aartsvaders waren .
Ware hij de zesde of achtfte geweest , de Schrift zou
daarvan geene kennis genomen , veel min hem daarnaar
genoemd hebben . Nu wil zij hem doen kennen, als cen
Gode geheiligden, bijzonder voortreffelijken , een man vary
beteekenis . Het getal zcven was in de grijze oudheid van
bijzonder gewigt,, en gaf iets heiligs, geheimvols to kennen . In de zes eerfte geflachten hadden zonde en dood
ongeftoord hunne onzalige kracht getoond, maar in bet
zevende geflacht verfcheen de menschheid in den perfoon
Ons menfchen, die met God wandelde , en tot God werd
opgenomen, zonder den dood to zien , in hoogere vol .
maaktheid. Dit mag worden aangemerkt als cene profetisch - zinnebeeldige aanduiding , dat eens zoo de menschheid, in bet gemeen, nadat zij , gedurende zes lange tijdperken , haren weg en ftrijd onder de heerfchappij der
zonde en des doods zal voleindigd hebben, in bet zevende tijdvak tot hoogere volmaaktheid , tot heiliger levee .
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in God en tot God (?) tot meerdere vrijheid van deti
dood geraken zaL Het zevende tijdvak is bet rijk Gods
op aarde. En , offchoon de gelukkige onderdanen van dit
rijk nog zullen ilerven, zal toch niet flechts de prikkel
des doods voor hen verbroken , maar ook de kracht des
Moods, to hunnen opzigte, op meer dan eene wijze, verlamd zijn ; zij zullen eene veel grootere vrijheid van den
dood gevoelen, dan in de zes voorafgegane tijdvakkea
niogelijk was . Maar de , in dit zevende , laatstlevende meufchcn zullen geheel hetzelfde beftaan (?) en lot hebben,
als de zevende van Adam . Gelijk hij , zullen zij met God
wandelen in bet geloof, en, gelijk hij, van de aarde
weggenomen , uit de fterfelijhheid, zander to fterven , iu
de onllerfelijkheid worden verplaatst ." (En dit words nu
bewezen met i Cor . XV: 51-55 en i Thesf. IV : 15-17 .)
'Vat zonderlinge redenering! Moet dan de Alexandri nfche finaak weder liefhebberij worden ? Hoe weinig grondigs is bier in zoo vele woorden gezeTd! Hoe veel ftrij.
digs ! - Of de Schrijver , het betoog van w. C o s T , dat
Henoch werkehk z/ gefloryen, gelezen hebbende, nog
fchrijvcn zoude, dat die opvatting lllozes tot een onwe.
tend en onverftandig Schrijver maakt ; dat bet moedwiI
is, zoo to denken, bl . 36, 37 ; dat die opvatting geen
zin geeft, bl . 38 ; dat zij een misbruik der cede is , vooroordeel , ezv . bl . 39 ? Dit weten wij niet ; maar dat dit
zoo flellig uit de hoogte fpreken niet overeenkomt met
hetgeen hij bl . 85 fchrijft, is duideijk. Daar lezen we,
over vs . x3 : ,, Deze allci; - Abraham , fzaak , Jakob , Sara, to --amen met de ouden , en Abet, Henoch
en 11ioach - Z fn GESTORVEN in ha geloof."
Dit moge fpijten van cen boek, dat anderzins aanbe .
velhgg verdient, en ware door den bekwamen Vertaler
zoo tigt to verbeteren geweest .

Q
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Prgeve eener vrfe behandeling van den Hesdelberg chen
Catechismus
Christendom
,
in den geest van het gezuiverd
overeenkomJtig het beginfcl der KerkheryDoming. Door j. V A N D E R L I N D E N, V. S . Chris.
tenleergar 4F de Hervormden to Kantens .. 111de
Stuk . Te Groningen, bf W. van Boekeren. i8z&
rn gr. 8vo . Zoo BlA f I - 50.
.E..rit flukje bevat de 23ffe en de tien volgende afdeeIingen . Wij blijven ook nu bij ons vroeger gevoelen , en
moeten bet oordeel en ale roiidlsorffigheid vatf den kundigen man wederom regt doen, die nergen$ de sehting
itwetst , a n dit eerwaardig' overblijffel Wit den ttjd der
hervorming verfchuldigd o naaar dok overal zelf zfet en
denkt , en nergens den gror dregel van bet protestantisme
uit bet oog verliest . Het moge al waar zijn, Tietgeen
men zegt, dat de tijden overal voorbij zijn, In welke
men zich flaafs aan den Catechismus bond, en deszelfs leeringen en fpreekwljzen nagenoeg aan die van
Gods heilig Woord gelijk ffelde, Maar dat men thans
den Catechismus in menig opzigt zelff wel durft tegentpreken en verbeteren ; w1j vontden echter nergM zoo
veel openhartigheid en duidelijkheid fe dezen, gepaard
met zoo veel gematigdheid en befcheidenheid . In ltede
van den veoegeren lof to herhalen, deelen wij eene kleine
fchets bier mede van de 23 'en 24fte at eelingen , wake ,
onzes inziens , nog al een teeder punt behandelen . Na to hebben aarigemerkt , dat , nadat de invloed van het
geloof bij ieder artikgl behandeld is, bet wel eenigzins
irreemd fchijnt, naar de algemeene ffrekking van dtt geloof nu nogmaals to vragen, maar dat het Bijbelseh begrip van de regtvaardiging des zondaars uit genade door
het geloof toen de groote twistappel was, • en alzoo
de behoefte van den tijd de behandeling daarvan dringend vorderde, waarvoor nergens gefchiktere plaats was
dan bier, wordt I . bet Bijbelsch begrip van de leer der
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regtvaardiging opgefpoord . V A N D E R L I N D E ra
houdt de woorden : regtvaar&g voor God to z# n , of
door Hem geregtVaardigd to worden, vooral regtvaardigmaken, ongepast. Gunst bewgzen, genade betoonen is,
volgens hem, bij Paulus de beteekenis ; liefde en welwillendheid omtPenl fchuldige en onwaardige menfchen . Het
fluit dus meer iii. dan vergeving der zonden en het nitzigt op de eeuwigegelukzaligheid;-' II. wordt aangewezen,
hoe de grond van did weldaad eenig en alleen in Gods ongehoudene goedheid of genade Ifgt, middelende de verlosfng van J. C. , en geenszins in eenige onze verdien/le
gezoc~ht moet worden . Aan Gods kant is zij even onverplfgt , als aan den kant der meni'chen onverdiend . Het
beginfet van liefde of genade ligt reeds in de kracht van
diet word regtvaardiging. Grenade wordt daarom teen fchuld of verpligting overgefteld . Wordt in denzelfden adem van de verlosfing door J . C. gefproken ,
bet is omdat Jezus die genade voor ons verzekerd en beVestigd beeft, en dus als middeloorzaak hefchouwd kan
worden . 9e verklaring van het Evangelie (Rout .
• i) geeft ons oneindig meer, dan de averegtfche
:
Y1(1
voorfelffng , welke zich met toerekening van vreemde
verdienfen vleit, en die niet kan nalaten het graf van
zedelykheid en deugd to worden . God blijft intusfrhen
altijd de eerfte , enz. ; -- III . handelt van de eigenlijke gefleldheid des geloofs, en van de verhouding, waarin bet
tot onze regtvaardiging f}aat . Bij den Catechismus is de
tegenftelling niet tusfchen geloof en goede werken ; maar
hIj geeft to kennen , dat het geloof bier voorkomt in tegenftelling en ter onderfcheiding van de werken van Mazes'
wet , waarop de .food vertrouwde . (Wilde dit de Catechismus inderdaad, en niets anders ?) Het geloof van don edhten
ftempel heeft z1jn vertroostend, maar ook heiligend en reinigend vermogen . Men kan het niet als iets verdienftelijks
bi-j God in rekening brengen, zoodat Hij ons, op grand
van hetzelve, geregtigheid en het eeuwige leven fchenken
moet . Dat wij op ons geloof genade en zaligheid verwerven, is in den geest van het Evangelic ; maar dat wij
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die als verdiend loon van God mogen eifclaen, is ongetljmdheid. Als middel, waardoor wij Gods gunst aannemen en verkrijgen, ftaat bet tot onze regtvaardiging in
verhouding, is met de hoogfte wijsheid van God tot dat
einde beftemd . De Catechismus noemt dat geloof met
nadruk opregt, omdat bet bet zaad van zelfverbetering en
de ki'em van goede werken in zich fluit , enz . Bij de
2 fte afdeeling geeft I. den oorfpronkelijken en naderhand verlegden ftaat van bet gefchil, dat aanleiding oaf
tot den ongelukkigen twist over de goede werken ; IL
toont aan , dat, welken goeden of kwaden zin men ook
aan dezelve geven mag, zij, in alien gevalle,geengrond
van onze regtvaardiging b!y God zffn ; en in M . words
op de bedenkingen van vraag 63 en 64 geantwoord . Wij
achten bet onnoodig, den Eerw . Redenaar bier blj (it
onnwikkeling to volgen . De lezer voelt , dunkt oils ,
genoegzaam den geest dezer leerredenen , en kan zich do
rraag beantwoorden, of hij in bet algemeen zoo over den
Catechismus hoort prediken ? en tevens , of de lezing
dezer proeve hem niet nog wel hier of daar eenig nut en
eenig licht aanbrengen zou? - Wij danken onzeu bekwamen Medebroeder, en wenfchen hem vele yruchten
van zijnen arbeid , die niet ijdel zijn zal .

De weg tot Chrtstel!Yke volkomenheid, of de Christe1jke ZeAeleer eene aanwgzing ter behoorl#,ke ontwikkeling onzer vermogens. Grootendeels naar F . V .
R E I DT H A R D ~S Zamenfieb der Christel ks Ze&
leer bearbeid door T . A . C L A R I S S E, Doatar et)
Hoogleeraar der Godgeleerdhrid to Groningerr . Ife
Deel. Te Groningen , bi J. Oomkens . IBag. In
gr. Ow. VIII en 262 bd. , f s - i
1y1 eermalen beeft het den Recenfent, in wiens handers
bet onderhavige f uk ter aankondiging gefteld is , Teed
Sedaan 9 slat men roo 'vaardig is 9 om ailerlei foort van
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werken, die in Duitschland uitkomen, to vertalen . Her
kwam hem, als regtgeaard Vaderlander , voor , dat men
al to graag was naar then vreemden kost, en oorfpron~
kelijke werken van inlanders waren hem veel aangena
mer .

Maar nooit is hij evenwel z66 ingenomen geweest

met het inlandfche, alleen omdat het inlandseh was, dat
hij het niet gaarne zag, wanneer men fommige uitheemfche werken in onze moedertaal overbragt, mits men de
moeite deed, om dezelve niet maar enkel to vertalen, maar
om ze naar den fmaak en de behoefte, van ons lezend publiek ,

vooral van den befchaafden Hand onder ons,

in

to rigten . Trouwens , hoe vole prul- en brovdfchrijvers
Duitschland moge opleveren, levert bet echter ook verfcheidene mannen op, die in ons Vaderland verdienen
gekend en geeerd to worden, en wier fchriften, in onze moedertaal overgebragt, van zeer veel nut kunnen
zijn . Met dat al doet, bij cen kundig en verftandig
Nederlander, de naam alleen . van een' beroemden Duitfcher niet genoeg af, om deszelfs werk maar zoo onvcranderd in het Nederduitsch over to gieten . Hij tracht
veeleer aan hetzelve ,

tot meerder nut , lets oorfpronke-

lijks en waarlijk Ncderlandsch to geven . -- Zeer welkom was ons, derhalve, her onderhavige werk, waarvan het eerfle deel in het vorige jaar is uitgekomen eit
clog twee deelen ;e wachten zijn. De naam van R E I rr-

H A R D , voorzeker een der beste Duitfche Godgeleercie
Schrijvers , is niet alleen in Duitschland , maar ook in
ons Vaderland, met regt, zeer beroemd . Zijne Christelijke Zedeleer heeft , ook onder ons , veel opgang gemaakt, zoodat van dat werk, in het Nederduitsch vertaald,thans een tweede verbeterde druk , bij inteekening,
wordt aangeboden . Daar hetzelve vrij uitvoerig is, en ,
volgens het berigt van de nieuwe Nederduitfche uitgaaf,
Wt negen deelen beftaan zal , was het , al fcdert eenigen
tijd , een gelukkige inval van den jongen c L A R I S S L,
om cene foort van Hoogduitsch uittrekfel uit het grootere werk, als een handboek voor denibefchaafdenftand,
in de Nederlandfche taal over to brengen . Als Predikant
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to Doom had hij daartoe aanzoek gekregen ; dock , fpoedig bemerkende, dat bet Hoogduitsch werkje, zoo als
bet daar lag , voor onze Landgenooten minder gefchikt
was , zag hij de noodzakelijkheid in, om iets meer dan
Vertaler to worden, en wilde , met gebruik echter van bet
Hoogduitfche werkje, zijnen eigenen weg betreden . Door
verandering zoo wel van werkzaamheden, als van ftandplaats, werd hij natuurlijk verhinderd , om, in langen
tijd , met bet begonnen werk voort to gaan , tot dat hij
eindelijk in ftaat gefleld werd, om bet eerf'e deeltje
daarvan uit to geven . Van harte wenfchen wij den jeugdigen Groningfchen Hoogleeraar, den waardigen Zoon
van den beroemden Leidfchen Hoogleeraar C L A R 13s ti, geluk met bet reeds geleverde, en verlangen naar
bet vervolg, niet kunnende twijfelen , of hij zal er veel
genoegen van hebben ; terwijl wij, vooralsnog, ons met
deze algemeene aankondiging en aanprijzing vergenoegen ..

De lijdende Verlosfer . Ben fichtelifk Pasfieboekje ten
gebruike in de weken Yddr Pafchen , door B E ~t N A Rp v s v E R w r, Y . Te .Delft , bzj de Wed . J . Allart.
1826. In kl. 8yo . VIII en a36 bl. f z-2o .

:1Iet

uiterlijk voorkomen van dit boekje is wear allerliefst ; doch men wil (en dan vooral) meer ; vooral ,
daar er reeds genoeg en zeer goed ftichtelijk gezelfchap
van deze foort bijeen is , zoodat er althans geene noodzaak befl•aat , om er nog meer bij to brengen . Het wordt
zelfs (zij bet maar niet tot na'deel des hoofdperfoons,
als er gefticht moet worden, den Bijbel !) al to vol .
Van de innerlijke waarde van dit boeksken kan Recenfent , als h ij . d e waarheid zeggen zal , niet veel roemen .
Stichtel jk is bet ; maar bet verftand krijgt toch al to
weinig voedfel, en de ftichting zelve -- wat is zij ?
Mcdedeeling van goed zamenhangend, gepast afgeleid,
krachtig aangedronb n en aangenaam afwisfelend onderrigt tot lcvensbeftuur en troost? Zoo moest bet zijn ;
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loch men vindt vrome meditation, die telkens op hetzelfde nederkomen, terwijl menigmalen gepaste aanleiding
ongebruikt gelaten wordt ; die, voor een groot deel , in
uitroepingen beflaan, en die voorgedragen worden in
een' matten en flaauwen ftijl . Bijbelverklaring wacht
men bier wel zoo zeer niet, maar - zij ontbreekt toch
al to zeer, en waar icts tot opheldering gezegd is ,
is dit niet altijd gelukkig gefchied , en con en ander rust
op opvattingen, die bij vooronderftelling voorkomen ,
doch wel een woordje tot bewijs behoefden, dewijl ze
zoo bedenking Karen . B . v . Is hot zoo zeker, dat Jezus zoo grout een deel zijner affcheidsredenen, Jo. XV,
XVI , op weg heeft gefproken ; en dat gebel , H . XVII ,
ook op weg ? Was Jezus nog in bet verhoor, toen bij
Petrus, hem verloochenende , aarzag ? enz . Z66 heeft
Jezus vast niet gefproken , gaande naar Golgotha , als
de paraphrafe van V E R W E Y hem in den mond legt
„ Dan zal men gaarne eenen haastigen dood flerven, om
Gene langzame marteling voor ee komen ; aTs men toch
zoo handelt met omen, die hot iiiet verdiende, waarvan
ik bet voorbeeld ben, wat moot dan wel hot lot zijn van
hen, die zich zoo fchuldig maken , als uw vo`lk en
Overften doen?" (BI, I32 .) 't Is tie taal en ftijl van
Do . V E R W E Y ; van den naar Golgotha geleiden Jezus
niet . %Vij lezen hot veel liever, zoo als hot bij Lukas
flaat .
Op bl . 125, fprekende over de neiging om gevonnisden
to zien en de doodftraf bij to wonen , roept v E R w E y
uit : „ o , Dat wij veel liever ons afzonderen !" ezv.
en op bl . 131 worden de vrouwen geprezen , die Jezus
begeleidden naar de ilrafplaats . Behoorde bier niet iets
tot opheldering bijgevoegd to worden, dat zoo ligt to
doen was, opdat men niet vrage : Hadden die vrouwen
niet beter gedaan met zich of to zonderen ?
Doch allerwegen blijkt bet , dat dit boekje met v E Rw E Y's gewone vlugheid gefchrcven is . Zoo lezen wij
(bl . 179) : „ Jezus , in bet graf, door v(/inden bewaakt .
0 !" ezv . Dat 's wel en waar ; doch vooraf gaat : 17 Je-
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zus, in den dood, door vrienden bewaakt . O!" ezv.
Waar heeft v E R W E Y dat van daan ? Doch het moet
wezen, door vrienden vereerd, of iets dergelijks . Erger
is, dunkt ons : „ De vriendinnen van Jezus zagen al.
3es, (de begrafenis van Jezus) op eene kiefehe wz/ze,
ian," (bl . 177 .) Vriendinnen van Jezus zijn van zelve
kiesch . Bij het zien begraven des gezwachtelden lijks
kwam geene bijzondere kieschheid to pas . De afneming
van het kruis was in de verte gezien . Zulke onnoodige
en onnuttige ophelderingen late men maar uit de reine en
cenvoudige Evangelifche verhalen weg !
Aan haast fchrijven wij het ook maar toe , dat er zoo
weinig gebruik is gemaakt van jo. XIV-XVI . Wat
was vruchtbaarder in ftichtelijke leering en troost ? En
hoe veel noodiger ware het , bij dit voorname deel in de
Lijdensgefchiedenis zich op to houden , daar het zoo algemeen in het voorbijgaan ilechts opgemerkt, of wel geheel voorbijgegaan wordt ! Aan haast fchrijven wij bet
toe, dat v E R w E Y Jezus in Gethfemane laat bidden ,
Slat zsjn nabifz!~nd lijden mogt van hem voorbijgaan .
Jezus fpreekt van dezer, beker.
Van die overhaasting, of onachtzaamheid , komen
zeker zoo vele misflellingen en taalfouten , die althans
een Schoolopziener vermijden moest . Wij vonden ,had"
voor „ had ;" „ niemand als" voor „ dun ;" „ gij
aanbeval;",, geen ofer, die" (bl . 6o) ; ,weifelend - volkshoop " (bI . 104) ; ,, deze" in plaats van „ die " (daardoor is
het , bl . 125 , alsof de fchouder getorscht wordt , en het is
de balk) ; „ geirgerd," zegt V E R W E Y , „ is afvalJig , fchaamachtig , ontrouw worden " (na het eerfte
woord komt het tweede niet to pas) ; „ 0 l dat ik nif
fpare tegen eene fmart l" (bl . 57) namelijk die van een
ontwaakt geweten , in plaats van juist het tegendeel . BI.
z49 ziet men „ Israels achtbare Vaders, Overpriesters,
Schriftgeleerden , en gemantelde Pharizeers ." Waren deze dan ook geene Overpriesters en Schriftgeleerden ?
Of- onderfcheidde de mantel hen van hunne Collega's ?
Hoe waxen dczc dan geklced? ezv . ezv . ezv . want wij
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hebben ons aan nog veel nicer geflooten, en bet fpijt
ons wel, dat onze kritiek niet gunflig mag zijn ; maarde waarheid gaat boven alles ; en, als v E R W E Y
maar fchrift , en niet leeren wil liever wat minder , en
dan - hetgeen hij kan - wat degelijker en naauwl.euriger to fchrijven, heeft hij zichzelven to wijten, dat
men hem zulke fouten aanw1jst . Partijdig wil Reenfent voor of tegen niemand zijn, om des publieks wille .

Leerrede over de altoos werkzanle en waakzame Poornigheid Gods , near , jefaja ,YL : a8a , gehouden op
den 27 Mei 1825 , to Numansdorp (Buitenfluis) , ter
gedachtenis van het tweehonderdjarig beflaan van
de bed/king van Groot-Kromflrfen, in de Ambachtsheerlfkheid Kromflrfen . Door j a . L B M , Predikant
aldaar. Te Dordrecht, b f Blusff en van Braam . 1826.
In gr . 8vo . 39 Bl .

D
e leerrede is eenvoudig : de tekst wordt verklaard ;
voorts de in denzelven vervatte waarheid , als door hct
ontftaan en de lotgevallen van den polder bevestigd , aangewezen ; bet derdb deel bevat gelukwenfchingen over
Ambachtsheeren enz . , en alles wordt met een vermanend
woord , en tot vertroosting bij de thans niet voordeelige
uitzigten voor den landbouw , befloten . De gelegenheid
was ter feestviering gewigtig genoeg, en bet verwondert
ons niet, dat de Leeraar deze gelegenheid tot eene godsdienflige plegtigheid waatnam ; hij deed daar wbi aan ,
en doet ook nu wPl , dat hij bet hem vereerend aanzoek
tot uitgave van deze leerrede niet affloeg ; zij is voor
zijne gemeente een blijvend aandenken, en kan ook elders met genoegen en ftichting gelezen worden .
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De Geboorte van den Mensch phyftologisch - dixtetisch
en patbologisch - therapeutisch befahouwd, en grootendeels volgens cigene waarnemingen en proeven voorgefleld, door Dr . J ., H . W I G A N D ; uitgegeven door Dr .
F . C. N A E G E L E .
Uit het Ilo.ogdudtsch vertaald
door c . V A N E L D I K, Stads Geneeshecr to N~Vmegen , enz . IIIde Decl. Te 1Imflerdam , bi R . J . Berntrop . 1826. In gr . 8vo . 1lehalve Voorrede, enz .
5 2o bl. f 5 - 9 o .

Met dit derde dccl , waarbij (gelijk de Vertaler zich
tiitdrukt) twee van w I G AND 's IeerrijkfIe vroegere gefchriften, dat , namelijk, over de oorzaken en de behandeling van de vertragingen der Nageboorte , en dat over
eene nieuwe en gemakkel ke Methode , qm de Kinderen
to wenden , en zonder groote kunst en uitoefeniisg van
geweld ter wereld to brcngen, gevoegd zijn, is dit belangrijk voortbrengfel van Duitfchen bodem complect .
Ook dit decl verdient alle aanprijzing, zoo hetdie :mogt
behoeven . Echter vertrouwen wijI, dat dezelve thans wel
als geheel overbodig befchouw=d kan worden, en bet
bock , in ieders handen zijnde, zichzclf genoegzaam zal aanbevelen . De bijgevoegde Verhandelingen zijn niet minder
der betrachting en overweging van alle Vroedkundigen
overwaardig . In de eerfte , over de vertragingen der Nageboorte, geeft de Schrijver zes hoofdoorzaken van dit
moeijelijk en niet zelden gcvaarlijk toeval op , to weten
atone van den uterus , dcszelfs onregelmatige zamentrekking , buitengewoon vaste aanhechting van de placenta aan den wand van den uterus , ongewone zitplaats
of aanhechting van de *lacenta , onregelmatige plaatfing van denzelven op den mond van den uterus , en eindelijk ongewone grootte en weekheid van de placenta,
en ontvouwt de voor elke dezer oorzaken pasfende behandeling . De tweedc, over cene nieuwe en gemakkelijke
methode , om de kindcren to wenden , vervalt , volgens
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den Schrijver, in twee wezenlijk van elkander verfchillende Hoofddeelen . Het eerfte is de opzettelijke verandering van de liggiirg der vru cht ; het tweede, de doorgang, of het doorvoeren, van de in eene regelmatige
plaatfing gebragte vrucht door de genitalia . Wij twijfelen geenszins, of deze laatfle Verhandeling zal door ieder' deskundigen als een gefchikt bijvoegfel tot dit uitmuntend werk befchouwd, en met de meeste belangflelling gelezen worden . flan het Plot van het Voorberigt
openbaart de Heer V A N E L D I K zijn voornemen, om
's jaarlijks een of twee flukjes Verloskundige Verhandelingen uit to geven, die voornamelijk tot de leer van w 1G A N D betrekking hebben , en dezelve bevestigen , of in
het een of ander opzigt, maar dan ook grondig . wederleggen zullen,en noodigt tevens zijne Landgenootenuit,
om hem daartoe hunne bijdragen toe to zenden . Mogt ook
deze zijne nuttige onderneming alle aanmoediging en de
meeste hulp , onderfleuning en medewerking ondervinden ! Mogt zij alzoo , met dit gefchrift van den achtingwaardigen w r r, A N D , medewerken tot het meer verfpreiden en bevorderen van nuttige en verlichte kennis in een
zoo gewigtig gedeelte der geneeskundige wetenfchappen,
waaromtrent wij , voor ons Tijdfchrift , niet in meer bijzonderheden konden treden !

Eenvoudig, doch aaneengefchakeld, Yerhaal van hetgeen er in de laatstverloopene jaren, in en b!X Utrecht, is voorgevallen, ter take van de aldaar aan
publieke werken gebruikte geoctrooijeerde Kunstcement .
Door Mr . J . V A N D 0 E L E N, Oud- Burgemeester
der Stad Utrecht . Te Utrecht, bij J . Altheer . 1827.
In gr . 8vo . 128 Bl- f - 80 .
og wederom een boekje voor die genen orzer Landgenooten , die belang flellen - en wie doet dit nict , in
eene zaak van zoo vcd gewigt ? - in het inlandsch geI ,
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oetrooijeerd Kunsteement, en in de gefchillen , welkc
daeromtrent, vooral in den laatften tijd, zijn gevoerd
geworden . Indien dit gefchrijf zoo voortgaat, zal men
haast in zijne boekerij een afzondcrlijk Yak kunnen vullen met de fiukken over het Kunstcement ! Dan , gelijk
-alle lofzangen, zoo als het fpreekwoord zegt , een einde
metuen , zoo geloovcn en hopen wij , dat ook , iminers vooreerst , de openbare twisten over de gebrande
molenkhi ult het IJ weldra zullen ophouden, waartoe
men in een nader Koninklijk befluit, opzigtelijk dit onderwerp, eerlang de aanleiding te . gemoet ziet .
Zonder het bovengenoemde gefchrift van den Ileer OudBurgemeester, Mr . J. VAN D O E L E N, zelfs van Verre, onder de lofzangen to rekenen, vooronderftcllen wij
toch , dat hij eenmaal moede zal worden, zijne ziel over
deze zaak to kwellen ; en wie zou h m de ftille rust misgtinnen, die hij, tot den ftaat van ambteloos Burger teriiggekcerd, op zijnen verderen levensweg wenscht to genieten ?
Een cenvoudig, doch aaneengefchakeld (zijn dit ftrijdige begrippen ?) Verhaal van hetgeen er , in de laatfle
jaren , in en bij Utrecht , is voorgevallen , ter take van
bet aldaar aan publieke werken gebruikt geoctrooijeerd
Kunsteement, benevens i9 Bijlagen, daartoe behoorende,
maken den inhoud uit van dit boeksken . Deze tukken ,
van verfchillende perfonen en autoriteiten afkomftig, loopen over het onderzoek dier metfelwerken , - over ophoudingen van betalingen omtrent afgewerkte beftekken, -over het flaken der geprojecteerde vertimmeringen
van het Stadhuis en bet bouwen eener nieuwe Kaferne ter
Utrecht, - over het hervatten van dezelve op hoogen
last, enz . enz . (met wclker gefchiedenis wij meenen, dat
onze Lezers genoegzaam bekend zijn) , alsmede over het
gevolg, 't welk dit alles voor den Deer Burgemeester
heeft gehad . Z jn: Ed . Achtb . , namel jk, ontvangen hebbende 's Gouvernements befluit van den 2 Junij 1826 ,
door tusfchenkomst van H . II . E . E . Groot Achtb . de
Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht, de
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rnagtiging bevattende, om met de genoemde vertimtneringen voort to gaan , mits daarbij gebruik makende van het
geoctrooijeerd Amjlerdamsch of zoogenaamd Kuhstcement , deed reeds den 7den daaraanvolgende bet verzoek
aan Z . M. , om uit de openlijke betrekkingen, tot du&
.
ver door hem bekleed, honorabel to mogen worden ontrflagen , als kunnende hij , deels wegens zijne gevorderde
jaren , deels uit aanmerking van hetgeen hem , federt ruifa
twee jaren, ten aanzien van bet bouwen eener nieuwe
Kaferne en de . vertimmering van bet Stadhuis to Utrecht ,
was wedervaren, niet langer met voldoenden ijver en ge .
trouwheid in dezelve voortgaan . Aan dit verzoek werd
door onzen Koning reeds op den ig Julij van het vorige
jaar volkomene voldoening gegeven . Vermits echter bet
gerucht van 's Burgemeesters voornemen, om to zullen
bedanken , zoodra de zaak hare beflisfmg zou hebben ontvangen , reeds lang de daad zelve vooruit was gegaan ;
heft hij daarop wezenlijk bet zegel gezet ; doch , om
dezelfde reden , baarde zulks nu minder verwondering.
Dit werkje aankondigende, willen wij hoofdzakelijk
eenige zaken mededeelen , die tot den algemeenen i _houd
behooren . - Over het Kunstcement zelf, of over de
werken , daarmede to Utrecht gemetfeld , denken wij nict
meer to fpreken , deels omdat wij ons dit f ellig hebben vooagenomen, (zie bladz . xo2 der Antikritiek , in den Ree njent ook der Recenfenten, i8dc Deel, No. 3, voorkomende) deels dewiji wij oordeelden to mocten berusten in
de uitfpraak van bet Koninklijk Nederlandsch Inftituut ;
hetwelk op nieuw, volgens 's Konings bevel , die flof
en de daarmede gemetfelde werken tic Utrecht heeft onderzocht, en van hetwelk men billijk mag verwachten ,
dat hetzelve, of de Commisfie, daartoe uit deszelfs midden benoemd, naar waarde zal hebben gelet op die gebreken en onvolkomenheden , welke door den Heer Burgemeester, als aan laatstgemelde werken eigen , zijn voorgedragen , aangeklaagd en ten toon gefteld . Wij willen 4
ter inlichting van hen, die met bet refultaat des onderzoeks en der beoordeeling van bet genoemd Koninklijk
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Inftituut niet bekend zijn , hetzelve hier niet terughouden . Ziet bier hetgeen er van gezegd wordt
„ Geheel to onregt fchrijft men , wanneer er over de
„ deugdzaamheid of flechtheid van eenig metfelwerk gefproken wordt, deze geheel alleen en bij uitfluiting
„ toe aan het Cement, waarmede dit werk vervaardigd
• is , en houdt het Cement alleen daarom voor goed of
„ kwaad, omdat bet metfelwerk goed of kwaad bevon• den is, zonder hierbij to letten op alle die andere om,, ftandigheden , welke noodzakelijk in acht moeten wor„ den genomen .
• Deze omftandigheden, nu, zijn de volgende :
• i° . De aard van het Cement, deszelfs beftanddee• len , en de trap van fijnheid , waartoe het in den mo„ len gebragt is .
„ 2° . De kalk, waarmede dit Cement vermengd wordt,
• en de wijze, waarop deze kalk gebluscht is .
,, 3° . De evenredigheid, welke er tusfchen bet Cc• ment en den kalk plaats heeft .
• 4° . De hoeveelheid water, tot het beflaan der met„ felfpecie gebezigd, en de wijze , waarop bet daarme• de gemengd wordt .
„ 5 0 . De hoedanigheid van de fteenen, welke door de
• metfelfpecie zullen verbonden worden .
„ En eindelijk, 6° . De wijze van de metfclfpecie to
„ gebruiken .
„ De Klasfe heeft alle dcze omftandigheden naauwkeu„ rig nagegaan en in aanmerking genomen , bij hare be„ oordeeling van de metfclproeven, welke haar ten on• derzoek waren tocgezonden ," enz . enz .
Men voegt er de verklaring bij : „ dat , hoezeer ook
• fommige der ingeleverde proeven tegen het /Imfler• damsch Kunstcement fchijnen to pleiten, dit inlandsch
• fabrikaat in gcene opzigten behoeft to wijken voor
• het 4ndernachfche tras ; bewijzende deze metfelwer„ ken alleen , dat, even als met bet Bndernachfche of
• Dordfche tras flechte werken kunnen vervaardigd wor„ den, en inderdaad nicer dan ecns vervaardigd zijn ,
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„ door onachtzaamheid der werklieden , men zoo ook
„ voor dezelfde uitkomflen blootftaat, bij geniis van
„ naauwkeurigheid in bewerking met bet 4mflerdamsch
„ geoctrooijeerd Kunstcement . Maar gelijk niemand,
„ om zulk eene reden , zijn vertrouwen op de deugd„ zaamheid van bet Dordfche tras zal willen vaarwel
„ zeggen, zoo behoort men aan de deugdzaamheid van
,, bet zlmflerdamsch gedctrooijeerd Kunstcement niet to
„ twijfelen, al ware bet, dat, bij de reeds vermelde,
„ zich nog meer voorbeelden van flechte metfelwerken ,
„ waarbij deze floffe gebruikt is, opdeden ."
%Vat nu de wijze aangaat , waarop de Heer Oud-Burgemeester de zaken voordraagt, en de inkleeding van zijn eenvoudig , doch aaneengefchakeld verflag, hierop zoude, door
hem , dien bet lust , veel kunnen worden aangemerkt ; vele
gedane vragen met wedervragen kunnen worden beantwoord ; veel welligt op den man kunnen worden gebragt ,
die nu de fchuld en bet nadeel, door bet oponthoud der
vertimmering , met den fchadelijken aankleve van then ,
aan de flad Utrecht veroorzaakt, van zich op anderen
tracht to werpen . - Dan, hiermede willen wij den Lezer niet lastig vallen . - Die bet gefchrift onpartijdig
leest, moet opmerken, dat de toon, die er in heerscht,
driftig, zelfverheffend, in cene hooge mate onkiesch,
ja voor mcer dan 66 1' in die zaak betrokkene perfonen
beleedigend is . Eene fterke partijdigheid omtrent den
perfoon van den Heer C A Z I U S ftraalt overal in onheufche bewoordingen door : zoodat men haast zoude moeten gelooven, dat 'SBurgemeesters handclwijze, onder
bet voorgeven van behartiging der ftedelijke belangen,
hoofdzakelijk gegrond was op eene perfonele vijandfchap
tegen C A zz I u s ; dat, onder deze gewaande vaderlijke
zorg , zijn perfoneel gevoel zich fang heeft fchuil gehouden, cloth daaronder , na de ondervondene teleurftelling ,
niet langer verborgen kan blijven, maar tot uitbarften gedrongen wordt. Uirvaringen , verwijtingen , fchampere
regtftreekfche of ingewikkelde aanmerkingen en aantijginBOERBEScH . 1827 . N0 . 6 .
R
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gen , veelt :jds op bet enkel gerucht gegrond , of uit omflandigheden eenzijdig, als bij gevulgtrekking, afgeleid, maken de fauce piquante uit des gefchrifts . Op den Recenfent van bet in 1825 door den (leer C A Z I U s uitgegeven werk, waartegen de Heer Burgemeester toen bet
harnas hecft aangetrokken, toont hij zich, bij voortduring, verfchrikkelijk boos, en wil hem, als een' kampvechter, die zonder naam bet wapen wederom mogt opvatten, als antwoord onwaardig, bet laatfte woord laten .
De Heer Burgemcester denkt er voorzeker niet aan , en
ichijnt nimmer to hebben willen opmerken , dat Recenient hem bij herhaling zijnen wensch heeft to kennen gegeven, van zijne antwoorden to mogen verfchoond blijven . (Zic bladz . 268 en volg. der Antikritick, in den
Recenfent , i 8de Deel, No . 7, voorkomende.) Waartoe toch nu op nieuw doze magtfpreuk als eene bedreiging gebezigd , met welker vervulling wij ons bet heist
vereenigen ? Men denke intusfchen niet, dat wij voor
bet antwoord van den 1-leer Burgemeester bevreesd zijn,
noch voor hetgeen hij in zijne portefeuille, als bet magazijn van zwaar gefchut , in referve most hebben gehouden . Dan, hoewel de Heer Burgemeester ons een vrij
woord fchijnt to willen laten, zoo willen wij daarran
,peen misbritik maken , gedachtig , dat bet niet edelmoedig
is , infultare prostreto lcorri. De Heer V A N D o E L E N
is rondborilig genoeg , om to verklaren, dat hij , in gcleerdheid niet tegen zijne partij opgewasfen zijnde , hem,
in eerlijkheid de loef meent to kunnen affteken ; dat hij
voor de bekwaamheid van den Heer Infpecteur•- Generaal
i L A N K E N eene diepe buiging maakt , maar , wanneer
bet op waarheid en goede trouw aankomt, geene fchrede
voor Zijn Floog Ed . GeftrG
uit• den weg gaat . Nu, deze , niet zeer nederige, uitfpraak moge in een voldoend
befef van genoegzame zelfwaarde, den mensch algemeen
zoo zeer eigen, gegrond zijn en hare verfchooning vinden ! - De Commisfie uit bet Koninklijk Inftituut wordt
even min malsch behandeld ; doch op gronden , die wij
wel wenschten, om des Burgemeesters wit, dat door
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gebezigd waren . Er zal toch nog wel braaf-

heid en karakter beftaan , behalve bij den Oud - Burgemeester van

Utrecht .

Of is hij de eenigc, die in bet be-

zit dezer deugden is ? ZoLI men niet billijk kunnen vragen : hoe bcftaat de man zelf , die zoo veel laagheid in
Fen ander vooronderftelt, als hier, omtrent den Hood
leeraar D E F R E DI E R Y en anderen , ingewikkeld words
to kennen gegeveri ? De Bureaux van 's Konings Ministericn komen er almede in het geheel niet onbefproken
of , evenmin als eenige Atitoriteiten van den `Vaterftaat .
In ddn woord, de Burgemeester Mat refits en links in
het rond, zcckende op allerhande wijzen zijne zaak to
verdedigen j doch met wapenen , die gcen doel treffen ,
omdat 2ij

gebezigd worden ter vcrwering , daar, waar

geen aanval is ondernomen, en geene verdediging alzoo
to pas komt . At die zijdelingfclie punten , waartegea
men uitvaart , doen nicts ter zake , maar openbaren , in
oils oog j alle, ;nn 6f een kwaad liirt, wantrouwen en
fpijt , of zwakhcid van gronden . Vooral moot hot elk
hindercn , die weet , dat de Hcer C A Z I u s , wegens
cen gebrek aan de regtcrhand, genocgzaam niet in ftaat
is to fchrijvcn ,
D o E L It N

dit onvermogen door den Heer V A N
tc zien misbruiken tot ecn bewijs, dat hij,

bij hot teekench van bet proces -verbaal, na de opneming
van de metfelwerken , op last des Gouvernements verrigt, zulks deed met eene bevende hand , daar hij trouwells , zoo als de Burgemeester zicli uitdrukt, zijn eigen
vonnis onderteekende . Dit noemen wij niet alleen onedelmoedig, maar kwaadaardig , en , voor zoo ver de Burgemeester zulks moge geweten hebben , laag.
Dergelijke aanmerkingen over bet gedrag en bet karakter van den Heer C A Z I u s , en omtrent andere perfonen
of Autoriteiten , die tot de zaak in kwestie in cenige betrekking ftaan, in zoo ver zij zich met aan do zijde des
Burgemeesters fcharen , worden den gcheelen inhoud des
werks door gevonden . Elk , die niet vooringenomen is
voor de eene of andere partij, zal moeten toeftemmen,
dat hot in ihijtgevoel, met eene pen , in gal gedoopt,
Rs
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gefchreven is, waarin de enkele gegronde opmerkingen,
en bet ware, dat er al op zichzelve in fommige gezegden
mogt gelegen zijn , als verfmoord worden . Maar , hoe
zal men al hot ware van bet valfche regt kunnen onderfcheiden in een book, dat met zulk cone partijdigheid en
drift gefchreven is, en waarin zoo vele zaken ter ftoffering worden ter nederge(teld , die tot bet wczen des gefchils nict behooren, althans bij de bcflisfing nimmer
moeten in aanmerking komen ?
Wij moeten hot aan elk hunner , die zich bij 's Burgemeesters openbaarmaking beleedigd kunnen gevoelen , overlaten, wat hun in dozen voor zichzelven en hunnennaam
to doen ftaat . Welligt evenwel zal men oordeelen, den
man, om zijne hooge jarcn,te moeten verfchoonen . Ook
Recenfent kan zich met dit gevoelen gereedelijk vereenigen, en voegt ten flotte bier zijnen wensch bij then van
alle weldenkenden, dat ieder Schrijvcr, in het openbaar
tot verdediging of beflrijding van eene zaak optredende,
nimmer uit bet oog moge verliezen , wat hij aan zichzelven en aan bet Publick verfchuldigd is, en dat hij zich
alzoo eenig en alleen bij de zaak, geenszins bij perfoonlijke aanvallen bepale, die flcchts voor cen oogenblik den
Lezer doen glimlagchen, doch partijen meestal in cen
befpottelijk daglicht ftellen .

Karakterfchets van Lord B Y R 0 N als Mensch en als
Dichter , benevens (uit bet Dagverhaal van Graaf
P I E T R o G A M B A getrokken) rerkwaardige bijzonderheden van Lord B Y R o N's laatfle verbl%)f in
Griekenland. Met Portret en Fac - fimile . Te Delft ,
bij de Wed. J . Allart . 1825 . In gr . 8vo . CLXX en
244 bl. f 4 - 6o .
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et fchijnt in den eerften opflag , dat de lotgevallen en
denkwijze van eenen Engeljchen Vrijdenker, met eene
goede dofis menfchenhaat toegerust, die zich tweemaal op
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reis begeeft , om zijn crgcrlijk levensgedrag door zijne
Vrouw verlaten wordt , ten laatfte (gelijk zoo velen zijner Natie) een onderdrukt Volk to hulp komt, maar fterft,
cer hij aan hetzelve cenige wezenlijke dienften heeft kunnen bewijzen, voor ons Publiek geene zeer belangrijke
ffofFe voor ruin' 4oo bladzijden heeft kunnen aanbieden .
Doch de zaak verandert van gedaante , zoodra men in bet
oog houdt , dat dit ondcrdrukte Volk de Grieken zijn ,
en dat die Engelschman L or$ B Y R 0 N is . De Grieken ,
dire Eeuwen lang onderdrukte , thans met onkreukbaren
mood herrijzende, en, even als de palmboom, tegen de
verdrukking opgroeijendc Natie, groot door zoo veleherinneringen , en bet voorwerp der algemeene deelneming
van Europa ; - Lord B Y R 0 N , een der cerfte , oorfpronkelijkfte en krachtigfte Dichters der Ecuwe, die ,
als 't ware om voor de buitenfporigheden en goddeloosheden zijncr vrocgcre loopbaan to boeten, in den bloci
zijns levens , en op de grootite hoogte van zijn dichtvermogen t'aande , rust , fchatten , gezondheid en leven ten
offer brengt aan de zaak van een verdeeld en flechts half
befchaafd Volk, omdat die zaak heilig is : - zoo icts verdiende eene nadere ontwikkeling , en bet doet ons veel
genoegen , dat de Uitgeeffter zich nict bepaald heeft tot
eene naakte vcrtaling van G A M B A 's Dagverhaal van B YR o N's laatfte refs naar en verblijf in ~13riekenland , maar
zulks door cone oordeclkundige fchets van zijn ]even en van
den man zelven heeft doers voorafgaan , wicns ware naam ,
zegt L A M ART I N E , de wereld nog niet kent ; geheimzinnige geest, fterveling, Engel of Duivel! - Gewis is
deze fchets bet belangrijkfte gedeelte van bet voor ons
liggende boek . Zij is met kunde en oordeel uit de vele
gefchriften over B YR 0 N zamengefteld, en veel onderhoudender, dan bet zeer omftandige en we] cens tot kleinigheden vervallende Dagbock van G A a-i B A . Wij zullen
beide achtervolgens befchouwen .
De lotgevallen van n Y R o N geven cen nicuw en
fprekend bewijs van bet gevaar der grootheid voor jeuIY
dige hasten , wanneer niet ecne zeer zorgvuldige opvoc-
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ding daaraan tot tegenwigt ffrekt . B Y R 0 N , eigenlijk
van eenen zijtak dier beroemde Engel -che familie afkomffig , erfde reeds op zijn tiende jaar van eenen Oudoom bet Pairfchap , of de waardigheid van Lord en zitting
in bet Britfche Hoogerhuis , benevens aanzienlijke goederen . Daarentegen genoot hij niet de opleiding eens
Vaders : de zijne, een woestaard en wellusteling, die zijne
Echtgenoote , n Y R o iy 's Moeder , mishandeld had , ontvlood zijne fchuldeifchers en overleed to Valenciennes,
toen zijn Zoon eerst drie jaren oud was . Een ander heilIoos voorbeeld van zedeloosheid vond hij in then zelfden
Oudoom , die hem de goederen en titel van Pair had nagelaten , cen moordenaar in cen tweegevecht , en in zulk
ecn flecht gerucht ffaande , dat men hem voor bezeten
hield . Zijn Oom, cen, braaf man, had hem een beter
voorbeeld en betere lesfen kunnen geven ; maar hij overleed , verre van zijnen Neef en in deszelfs kindschheid ,
in de Oostindien, Zijne Moeder Was eene goede, teerhartige, maar , zoo 't fchijnt , al to zwakke en toegevende
Vrouw. Een andere Oom van Moeders zijde , c A RL I S L R , was een ffug en liefdcloos man , die zijnen
Neef gehecl verwaarloosde . Is bet wonder , dat bet
kind , reeds op zijn achtfle jaar bijkans aan zichzelv' overgelaten , met zijn tiende op de fchool als Pair des Britfchen Rijks begroet, zijne driften, die in hem zeerfferk
waren , den teugel vierde , daar geen bloedverwant of verffandig opleider die in hem wilt to beffuren ? - De
fchool to Harrow moet ook niet zeer gefchikt geweest
zijn, om hem tot mensch en Christen , misfchien beter,
om hem tot Geleerde to vormen . flier kwam bij eene
ongelukkige liefde yoor bet eer fle en, zoo 't fchijnt,
meest beminde voorwerp zijner genegenheid, waarvan ons
de omfiandigheden nict vermeld worden , inaar waarvan
bij zelf zegt : Indjen ik Mifs e H . . gehuwd had, ware
m%jn ganfche levensloop misfchien anders geworden . Zij

was onbeftendig . Slecht gezelfchap voltooide zijn bederf, en zoo groeide hij dan op in bet wild, als een
hooge , forfche woudboom met rijke fappen en welig
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loof, doch wrange vruchten. H1j was nog geene twintig jaren oud, toen hij reeds den dood voor cen' eeuwigen fla4p , de deugden voor het gewrocht der bewerktuiging
van het ligchaam, en het vermaak voor het goede en
fchoone verklaarde ! Kon de ongelukkige, die dus geloof en hoop vaarwel zeide, ook wel liefde bezitten?
Ook waxen het niet alleen de Vrouwen , die hij diep verachtte, en, flechts als gefchikte voorwerpen voor onderhoud, vermaak en tijdverdrljf hicld ; maar het geheele
menfchelijke gellacht fcheen in zijnen afl :eer to deelen
deze geest toch doordringt alle zijne gedichten, tot eentoonigheid toe ; alle zijne helden zijn geefelsoffchandvlekken des menschdoms ; hij brengt zijne hulde nimmer aan
goedheid, maar altijd aan grootheid, al is deze nog zoo
afgrijfelijk. - Hij werd over zijne dichterlijke eerftelingen (Hours of Idlenef;, ledige uren) door het Edin.u
burgh Review hard aangevallen ; a'tjn Oom, de Graaf
v A N C A R L I S L s, liet hem, bij zijne eerfte zittingneming in het Engelfche Parlement, alleeip, zonder hem,
volgens gewoonte, daar in to leiden . Dit alles verdubbelde den menfchenhaat des jongelings ; hij tastte zijne
beoordeelaars op het hevigst aan in een fnerpend hekel .
dicht (English Bards and Scotch Reviewers), en
begaf zich, vooral misnoegd op zijn Vaderland, waar
den jongeling,van kindsbeen of aan geene tegenfpraak ge .
woon , zoo vele onaangenaamheden waren ten deel gevallen ,
op reis naar de toenmaals (i8o9) alleen voor de Engelfchen toegankelijke landen, Portugal, Spanje en Griehenland. Tnuisgekomen (in r8ir) verfchafte de dichter .
lijke voorftelling zijner gewaarwordingen in die landen ,
de twee eerfte Zangen van Childe Harold, hem een' ongewonen naam , en de inleiding ten Hove . Doch zijne
betrekkingen tot de tegenpartij deden hem deze loopbaan
verlaten ; kort op elkander volgende verliezen verfterktezi
zijnen menfchenhaat , en hij befchouwde zich nu als een
alleenftaande boom , rondom werken alles ter neer was
gevallen . Eenige zijner meest bekende en ten declc meest
o'eachte werken zijn van dit tijdftip . Ecn rijk meisje vait
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cene godsdienflige opvoeding had, in vrij fcherpe verzen, zijne grondbeginfelen aangetast ; hij befloot haar to
leeren kennen , deed een huwelijksaanzoek , flaagde toen
niet, maar wei een jaar later ; doch dit huweiijk was
rampzalig . De ware liefde fchijnt aan wec'rszijden ontbroken to hebben . 13 Y R 0 N was wuft en hoogstwaarfch! nlijk ongetrouw, zijne Vrouw geflreng, en werd
door hare bloedverwanten en eene bemoeizieke foort van
Gouvernante opgezet, verliet zijn huis , zoo fommigen zeggen (hetwelk echter onze Schrijver tracht to we6rleggen)
na een ergerlijk tooneel met eene Actrice ; de berooide
toeftand zijner geldmiddelen , door flechte huishouding
en omgang met liederlijke knapen, kwam hierbij ; hij verliet nu andermaal Engeland, reisde naar Zwitferland en
Italie , in gezelfchap van een' volfagenen Godloochenaar,
cen' onverdraagzamen Apostel zelfs van het Atheismus,
S H E L L E Y , en van nu of fcheen alles , wat hem nog van
zedelijke grondbeginfelen was overgebleven, to eenemaal
uitgefchud . Thans kwam dat monflerachtige voortbrenb
fel der zedeloosheid en van onbefchaamden fpot met alwat heilig is , Don ,Juan , -- thans kwam dat verfoeijelijke en toch altijd een buitengewoon Genie verradende
gedicht , de Cain , in 't licht (*) , maar tevens ook de
twee laatfte en verreweg fchoonfte Gczangen van den Childe Harold, alsmede die, niet als geregelde treurfpelen,
maar als dramatifche gewrocbten vol treffende karakter-fchilderingen en plaatfelijke waarheid, merkwaardige Falieri en de twee Foscaris ; ook zijn Heaven and Earth
(Hemel en 4arde), een voortreffelijk dichtfluk, wedijverende met de Love of the Angels van M 0 0 R E en den
Ondergang der eerfle Wereld van B I L D E R D IJ K ; drie
dichtflukken, bijna gelijktijdig verfchenen . (Het vcrwon(*) liii zeide zelf in zijnen Don Juan (XIde Zang) : ,, B u• O N A P A R T E zag zijne geluksfter tanen to Hoskow ; de mij• ne werd verduisterd door Don Tuan ; Falieri was voor mij
• de veldflag van Leipzig, en Carrrn die van Waterloo ." Zoo
gevoelde hij zeif, dat deze voortbrengfelen hem aan de kaak
ftelden .
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Bert ons, dat onze Schrijver van dit gedicht zijns Helds met
geen enkel woord gewaagt .) Avonturen met meisjes en vrouwen vervulden nu B Y R O N'S ledige uren . Deze vrijheden en
de ftaatkundige denkwijze van den Lord deden hem bij de
Italiaanfche Regeringen in 't oog loopen : achtervolgens begaf hij zich van 1'enetie naar Ravenna , naar Pifa, naar Genua. Het fcliijnt, dat de dood van den Godverzaker S H ELL E Y , zijnen makker, - J" lend kan men zulk een wezen
wel niet noemen , - de edeber natuur in B Y R O N weder deed
opkomen en zich verheffen boven de heillooze fteifels en
driften, die aan zijne gewrochten, door s O U T M EY, niet
geheel onverdiend, den naam van Satansfchool hadden doen
geven .
Ziet char den hoofdinhoud van het belangri ;ke eerie ftuk
dazes bundels , hetwelk, in een' goeden ftijl gefchreveni, ook
nog de verdediging van B Y R O N behelst, in zoo verre als
men uit zijne vroegere daden de opregtheid z ner bedoelingen in het laatfte en kortfte, maar gewis merkwaardiglte,
tijdvak zijns levens mag opmaken . Dit tijdvak nu worth
ons in het tweede gedeelte, het Dagboek van G A m B A, gefclietst . Deze G A ai B A , een Italiaansch Edelman, was de
J3roeder eerier GeliekUe van B Y R O N, cene zestienjarige
Schoone, aan eenen zestigjarigen Echtgenoot gehuwd, en
door BYR O N gefchaakt . Deze was ook uit Pifa gebannen,
en onzen Held naar Genua gevolgd . Hier had hij het ontwerp, om naar de Vereenigde Staten van 4merikae
to vertrekken ; doch Griekenland, met de Barbaren worftelende,
trop zijne opmerkzaamheid tot zich, en hij befloot, voortaan
zijne krachten, zijne bezittingen en zelfs zijn leven aan hunrte zaak toe to wijden .
Wij hebben reeds gezegd, dat dit ftuk ons to wijdloopig
voorkomt , en in verfcheidene kleine , vermoeijende bijzonderheden vervalt . Nogtans is het niet van belangrijkheid ontbloot, daar het ons niet alleen den Dichter in zijn laatfte en
edelfte tijdperk, maar ook de Natie, die hij kwain redden,
vertoont zoo als zij was . Wij leeren daaruit meer dan e6n
verfchijnfel verklaren, hetwelk in de twee laatfte jaren onbegrijpelijk is voorgekomen ; namelijk , hoe de Griekesr meermalen de fchoonfte gelegenheden , om hunnen vijand afbreuk
to doen, lieten voorbijgaan, hem ,met eene flechts middelmatige magt, in den Peloponnefus lieten landen en denzelven
verwoesten, hetwelk zij , met de handen incen to flaan , ge-
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iris hadden kunnen voorkomen . Maar her zijn die noodlottige verdeeldheden , dat heillooze gebrek aan krijgstucht en orde,
welke tot nu toe alle hunne pogingen hebben verlamd , de
aanmerkelijke uit Engeland toegezondene leeningen ongelukkig verkwist , en , wanneer de Turken niet zulke jammerlijke
krijgslieden waren, en de Vaderlandsliefde en haat tegen
verdrukking niet alle, zelfs de grootfte hinderpalen to boven
kwamen, hunne zaak waarfchijnlijk reeds zouden hebben
doen verloren gaan . B Y R O N ondervond meermalen, dat
twist der onderfcheidene part~en, en gebrek aan ondergefchiktheid der krijgslieden, alsmede der Opperhoofden, ook zijne
welgemeende pogingen belemmerden . Ongeloofelijke moeite
had hij zich gegeven, om cene bende Sulioten bijeen en
onder zekere krijgstucht to brengen ; maar hunne bandeloosheid, die in een' opfland zelfs een' hunner uit Duitschland
overgekomene befchdrmers, s A s s K , her leven kostte, de
verderfelijke zamenzweringen en opftanden tegen de aangeftelde Regering, waarbij zelfs de thans met zoo veel roems
voor Griekenland ftrijdende K A R A Y S K A K I (hier altijd C A R IA s c A c a I genoemd) met eene zwarte kool geteekend ftaat,
verhinderden de genoegzaam zekere overgave van her fterke
Lepanto, waaromtrent de Albaniers met Lord a Y R O N reeds
waren overeengekomen , maar nu terugtrokken, en de reis
van n y it o N naar Salona , ter bijwoning en misfchien voorzitting van een algemeen Congres tot bijlegging van alle gefchillen, en vasthecbting van den band der Unie, die federt
weder zoo jammerlijk is uiteengefcheurd . Her komt ons echter voor, dat de man, die de W I L L E M 1, de WASHINGTON van Griekenland had willen en misfchien kunnen worden, van den beginne of in her ongezonde Misfolonghi, nan
eenen uithoek des lands, niet op zijne plaats was . In weerwil van her algemeene gevoelen, heeft de ondervinding geleerd, dat met deze fterkte, in de moerasfen van Etolie,Criekenland geenszins that of valt ; en dit was toen her geval
nog minder, toen de uitmuntende haven van Navarino (Pylos), tegenover Zante, nog in handen der Crieken was, en
eene uitilekende gemeenfchap met de lonifche Eilanden verleende . Te Argos, to Naupli, to Tripolizza of to Athene,
maar misfchien liefst van alien to Korinthe, op her middelpunt tusfchen Morea, Noordelijk Griekenland, Attika en de
Eilanden, had de Lord moeten verfchijuen .
Mir, op do
hoogte van 4krokorinthe, had men hem , nict, als welter p tth
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L I p p u s , met dwang, maar door de vrije keuze van bet
Criekfche Volk, tot Opperbeveihebber, of veeleer tot opperleidsman , tegen de Barbaren moeten verkiezen . Dit zou een'
toevloed van Europeanen uit alle landen, vooral Engelfchen,
naar bet oorlogstooneel hebben gelokt, die voor de Griek_
fehe zaak gewis allervoordeeligst geweest ware . De geldJ<eening, uit Engeland vooral door z~n toedoen bewerkt, zou
onder zijn beftuur eij dat zijner landgenooten meer vrucht
gedaan hebben, dan thans bet geval is geweest . De:gezondheid van dit zoo belangrijke hoofd zou door de pestlucht van Misfolonghi, die reeds eenen N o R M ANN en meer
Luropefche Grieken-vriei}den noodlottig geweest is, niet verIiield zijn geworden .
Maar men zal hier de vraag opperen , of van een' kwaden
boom goede vruchten kunnen voortkomen ? of een zoo bedorven hart , als dat van B Y R O N , gefchikt zou geweest
,yijn, om aan bet hoofd van de hervorming eener Natie to
ltaan ? -- Of B Y R O N's hart bedorven was, is nog z66 zeker
niet . Zijn hoofd was gewis op den dwaalweg geraakt, en
vtljne zinnelijkheid kende geen' breidel ; maar , to midden van
jzjnen fystematifchen menfchenhaat , was hij genegen tot
weldoen , en offerde zich op voor een ideaal der menschheid. Daarenboven hebben wij een geval in de Oudbeid ,
lietwelk deze vraag mag beantwoorden . TIM o L E o N, een
inwoner van Korinthe, had zijnen Broeder helpen ombrcngen, die zich als tiran aan het hoofd van den Staat had geplaatst. Na vele jaren flelden de Korinthers hem aan bet
hoofd eener onderneming, om Syrakufe to bevrijden, Wj
zullen u o zeiden de Overheden, naar mate van uw gedrag
en daden in dezen togt, als broedermoorder of als tirannendooder befchouwen . - Zoo zou men ook van B Y R O N hebben
kunnen zeggen : Het Publiek zal hem, naar mate van zone
verrigtingen in Griekenland, als vriend der vr~heid of derlosbandigheid aanzien . Wij , voor ons , gelooven , dat bezigheid, bet
gebrek waaraan voor B Y R 0 N weleer eene zoo vruchbare moeder
van ondeugden was , hem tot een nuttig lid der Maatfchappij , ja misfchien tot een' zegen der menschheid zou hebben
gemaakt . Doch waartoe deze redenering? Ilet heeft der
Voorzienigheid niet behaagd . Misfchien wilde Zij een zoo
heerlijk werk door den maker van Don Juan of Cain nict
laten volbrengen . Hoe bet zij, vrede zij met zijne asfche ;
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Artemidorus in bet Romeinfche Rijk, door c . K U F F N E R , uit
het Hoogduitsch , met llanmerkingen, door S T E E N B E R G E N
V A N G o O R. 1/}en Deels i jie en 2de Stuk. Te Leeuwarden ,
bij Steenbergen van Goor . 1825- In gr. 8vo . 487 8l. f 6 - 2o .
tier denkbecld, om door middel eener verdichte Reisbefchrijving hct oude Grickenland to doen kennen,-cen denkbeeld , in den diiacharriis zoo uitflekend ten uitvoer gebragt ,heeft fommigen aan eene dergelijke onderneming bij andere
Volken doen denken . Onze Hoogleeraar V A N D E R P A L M •
had, blijkens zijne Voorrede voor de vertaling van u E L o N's
,Bedeyaart, een foortgelijk ontwerp ten aanzien van bet 1sraelitifche Rijk onzer S A L 0 M o gevormd ; en wij bopen van
hart-e, dat doze Vorst onzer Redenaars en Prozafehrijvers
ons, na zijne roemrijke voltooijing der Bljbelvertaling, nog
eens op dit genot zal tocven . 11 E L o N's Bedevaart ze1<ve is
lets dergelijks, maar uit cen later en minder fchitterend tijdvak der Ioodfche Gefchiedenis . Een Franschman en cen 1taliaan (c u o c o) bezigde de geachte namen van p y T'tt A G oR A s en P L A T 0, om Groot - Griekenland en andere Grielfche
Volkplantingen to doen kennen ; doch hunne werken, hoe
verdienflelijk ook , hebbcn weinig opgang gemaakt . Omtrent
het Rijk der Roineinen in zijnen hoogf'en bloei kon cen twecde ,fnacharfis ons aflezins nuttig, aangenaam en belangrijk
onderhoud opleveren . Doch zulk een 4naeharfis was tot nit
toe niet verfchenen . Onze verdienftelijke Landgenoot, S TEE NB E R G E N VAN GOOK, die de Atheenfche Brie yen (eene
fchildering des Griekfchen levens, gedurende den fchoonflen
tijd , in eenen anderen vorm) met zoo veel kennis van zakeu
en belangrijke aanteekeningen heeft overgebragt, levert ons
bier de poging van K U F F N L R , een' Duitfchen Geleerde, om
een tegenfluk to geven tot B ART n E L E M Y'S voortreiFelijk
werk . Die Schrijver ontwikkelt zijne bedoeling in eene Voorrede , wier flijl ons wat hooggefpannen, wat zwellentl voorkomt .
Dai r toch , zoo ergens , is het alleen to doen met eenvoudige onderrigting des lezers, niet met bet ftreelen der ooren,
noch bet opwekken der verb eeldingskracht . Zoo men zich
hiertoe in flaat gevoclt , men late zulks aan bet werk zelve
over. - Het is ook wel wat flout, wanneer de Heer K U F FN ER meent,dat, zonder dezen zijnen -Jrtcwidorus, „de fchatten der Romeinfcke Literatuur zouden vetgaatt . " Zou het
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inderdaad met de klasfieke Jludiin in Duitschland zdd flecht
gefteld wezen ? Nu, in ons Vaderland ten minfte nog niet, en
onze jeugd zal de groote Latijnfche Modellen , ook zonder
dezen 4rtemidorus, wel leeren verfiaan . „ Een letterkundig,
„ met de lava der onkunde en onverfchilligheid overdekt Pom„ peji en Herculanum zal ik opdelven, aan bet daglicht, aan
,, bet leven terugfchenken . Dit Herculanum, dit Pompeji zijn
,, de Romeinfche Clasfici ." Stoute belofte ! Het ware beter,
bet ware voorzigtiger geweest, aan den lezer deze uitfpraak,
in den voorledenen tjd, over to laten .
Welk is bet tijdftip , door den Heer R U F F N E R gekozen
Zoo men niet tot de tijden van K O N S T A N T IJ N wilde afdalen, deden er zich hoofdzakelijk drie Regeringen op, welke
voor een overzigt des kolosfalen Romeinfchen Rijks bijzonder
gunilig zijn . De Regering van A U G U S T U s, na den herflel_
den vrede in bet Rijk, terwijl de gisting der burgeroorlogen
de gemoederen nog levendig houdt, en Heroin van poezij en
welfprekendheid, als V I R G I L I U S, H O R A T, I U S, L I V I U S,
heeft doen ontftaan , behalve nog zoo vele verdienflelijke
Grickfche en. Latijnfche Gefchiedfchrijvers, Romeinfche Dichters en begunfligers der letteren en kunflen, als M JE C E N A S ,
AGRIPPA, MESSALA en POLLIO . Dit was de gouden
Eeuw der Romeinfche Letterkunde . - Het tweede tijdvak
was de zilveren Eeuw, of die van V E S P A S I A A N tot Tit AJ A N u s . De bloei der verbeeldingskracht is voorbij ; maar zij
is in de vrucht der Wijsbegeerte overgegaan . De welige ,
rijke en ui,voerige flijl heeft zich zamengetrokken in kernfpreukeu , zelfs in dicht, doch vooral in proza . Daar fchitteren de beide P L I N I U S S E N, de onvergelijkelijke T A C ITUS, de bijtende MARTIAAL en JUVENALIS, de oordeelkundige Q U I N T I L I A N U S, en onder de Grieken P L UTARCHUS en EPIKTETUS, bij de .Ioden JOSEPHUS . Do
Staat, onder bet beleid van den voorzigtigen en huishoudelijken V E S P A S I A A N, den goeden T I T U S, den allerbesten
T R A J A A N , is niet tevreden met de grensfcheiding van de
Tweed, den Donau en den Euphraat. Schotland wordt geheel
overheerd, Dacif overwonnen, de Parthen tot in hunne
Hoofdflad beftookt, en bet Rijk daardoor aanzien-lijk uitgebreid , zoodat Romeinfche vloten de Perzifche golf naderen,
en de togten van ALEXANDER fchijnen to willen navolgen . -- Het derde tijdftip is dat der beide A N T o N IJ N E N ;
van den goeden, vredelievenden, verdraagzamen A N T O N TJ N
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r rr V R O M E N, die in 23 jaren niet eenen oorlog voerde ,
toen van de Sc,iotfche grenzen tot in Nubie en Mefopotamie
vrede heerschte, de Christenen vrijheid v1n Godsdienst genoten , en , zoo de goeden Ecuw ilnmer op Aarde moge
heerffhen, bet toen zou geweest zijn, indien die Eeuw zontier onfchuld of vrij algemeene dengd denkbnar ware,, en van
den insgelijks goeden, wijsgeerigen MARCUS A u RE L I U S ,
die bet Rijk tegen geheele fcharen van vijanden , in louter verdedigende corlogen , ephield . Doch de letteren kwijnden . Behalve den Keizer M . A U R E L I U S zelven, en den fchrandeten , geestigen L U C I I.N u S , ontdekken zich geene namely
van den eerften rang, en alles nadert de kopereni Ecuw .
Indien wij tusfchen doze drie Eeuwen kiezen moesten,
zouden wi,j niec aarzclen , ons tot de cerfte , als verreweg d0
dichterlijkfte en voor een werk der verbeeldingskracht lneese
gefchikte, to bepalen . Welke herinneringen nit de burgerOorlogen , cen CAT 0, C E S A R, C I C FRO', B R U T U S, liggen bier niet voor de dour! I-Joe kan flog een herdenken der
rude Republikeinfche vrijheidslie'fde den Schrijver bezielen ,
en eenen gloed verfpreiden over zijne fchilderingen , die ill
een tafereel ckr Eeuw van T R A J A N U S , gelijk in die det
A N T 0 N IJ N E N , geene waarheid meer zijn zou ! Welke groote mannen kan hij bier fchilderen ; welke gebonwen zfen
s- errijzen ! Welke belangwekkende trekken voor de nienscli' .
kunde kan hem bet Hof van A u c tI S T U $ , hot toon'eel der+
woelingen van L I V IA tegen bet eigen geflacht des Keizerg
en ten behoeve barer eigene kinderen, niet opleveren ! -Doch
de Heer x u F r• N E R heeft zich tot de Eeuw van N E R 0 toe
T R A J A N u s bepaald, zonder daarvan reden to geven . Hij
heeft eenen A R T E M ID OR U S tot zijnen held gekozen , en
daartoe twee perfonen , die onder de Regering van T I B E R I U S
als tijdgenoot van s T R A B o, en ond'er T R A J A N u s als vrietldt
van P L I N I U S leefden , in den' perfoon to zamen gefmolten,
hetwelk ons voorkomt tegen alle waarfchijnlijkheid to ftrijden .
Immers, zoo de eerfte A R T E 114 I D O R U S onder T I B . E R I U S
leefde, moet hij omtrent in bet eerfte jaaar onzer tijdrekening
geboren, en dus, toen T R A J A A N dell troon beklom, 98 jaren
oud geweest zijn . Of verkiesr men hen- in bet eerfte jaar van
T I B E R I U S to laten geboren warden ? Ook dan was hij net
70, zoo als de Schrijver Itelt, maar 84 jaren oud, toen T R A] AN u s begon to regeren ; en met ziin vierentachtigfte jaalt
opent men toch wel geene fchcol ! Doch, indien de Schrijver:
Ii
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de waarfchijnlijkkeid hiervan flechts niet verdedigde , ware
hem zulk eene fictie nog wel to vergeven .
Doch nu de vorin dezer Reis? flet Rijk derRomeinnen, zegt
K U F P NE R , was to groot, om geheel door eenen mensch bereisd , dus ook om geheel gefchilderd to worden . Hij heeft
dus een plan gevormd ; maar dit words hier nog niet ontwikkeld . Zoo veel vernemen wij flechts , dat A R T E M I D o R U S,
een Griek, en wel een zeer befchaafde Griek zijnde, niet
met die opgetogene bewondering bet door hem geziene kon
aanflaren , als een Scyth , A N A C II A R S I S, bet Griekenlaud
Van EPAMINONDAS, XENOPHON, PLATO en DEMosT HE NE S . Hij moest meer vergelijken ; vergelijken met Griekfche meesterflukken . Doze aanmerking is zeer juist, en zij
zal ons to flade komen in de beoordeeling van hetgeen in dit
eerfle Deel geleverd is , waartoe wij thans , na opgave van
bet plan des geheels , overgaan .
De reeds genoemde Griek, A R T E M I D O R U s, komt, ons
to Rome zijn geluk to zoeken, waartoe zijn vader hem reeds
bij zijne geboorte beflemd had, dewijl bet in Griekenland
niet sneer to vinden was, (bl . 6) in hot laatfle jaar van
n E R o 's Regering nit ~Ithene in die wereldflad . Dit geluk
zoeken was inderdaad in die dagen bij de Crieken een even
n1gemeene en kenfchetfende trek , als het toeftroomen der
Franfclze (groote en klcine) homMes de lettres naar Parijs ;
en de Schrijver behoefde dus geene andere reden der reis van
zijnen held op to gevnn . Eerst komt hij op Kreta, van wells
eiland <1e gefcliiedenis , vooral van deszelfs overheerfching
door de ~Romeinen , words opgegeven , en geen onbelangrijk
tustichenverh9al oplevert . Zeer onderhoudend is de verdere
zeereis door gefprekken tusfchen een gezelfchap befchaafde
jongelingen aan boord van bet (chip , waarop AR TE M I D oR u s zich bevindt ; namelijk een Romein , F L A V I U S , hartstogtelijk met zijne letterkunde ingenomen , de romaneske Mi,'eier c v L o N, en onze held . Het onderw erp is de zwanezang,
de fabel van den Ph€enix, en die van A M o R en P S Y C H E . Alle
drie zijn zeer wel verhaald, en winnen nog in belangrijkheid
door de wijze van voorflelling, den vorm van zamenfpraak
tusfchen drie uiteenloopende karakters . In 't bijzonder is de
Mythe van AMOR en PSYCHE om llareni diepen zin merkwaardig ; de val der ziel , hare verbanning inideze be nedenwereld,
om er, door lijden en boete, tot hooger geluk en vereeniging
met de hoogfle liefde to worden gevormd ; een tafereel, we!
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eerst bij den laten Schrijver A PU L E j U s vdorhahden, matt
gewis uit bet verre Oostcn en, naar 't ons voorkotht, nit
eene hooge oudheid afkomflig, hoezeer ook de Romein daaraan de zinnelijke kleur van zijncn landaard en Godsdienst
gAf. K U F F N E It heeft dezelve weder een weinig zaeken to
vergeestelijken (in eenen goeden zin,)
Nu lands men in SiciUe, en de Schrijver verhaalt ons een
gedeelte der lotgevallen des eilands, joist niec met veel orde, daar bij begint met de merkwaardigheden en lotgevallen
van Mesfene, en dan eensklaps overfpringt op die van Syra .
kufe, federt den tijd van Koning HIERO DEN TwEEpEN
tot op O C T A V I ANUS . Alsdan worden eenige 'der natuurmerkwaardigheden des eilands vermeld . Men reist door Si.
dim, en bezoekt onder anderen Enna, in bet niidden des eilands, waar eenmaal de Romeinen hunnen moordlust tegen
de geheele bevolking botvierden, die hen haatte . Zij nemen
hier bij den burger der flad, N I K A S 1 0 , hunnen intrek, die
ben vervolgens blijft vcrzellen . Hot fink eindigt met gefprekken
over den eed, bepaaldelijk den foldaten-ced (facramentum)
bij de Romeinen ; over de verheffing en den fpoedigen val
van s z j A N u s ; over de Demons en bet geloof ian dezel .
v e ; over den Genius volgens do Romeinen, waarbij vele
verzen van Lat~nfche Dichters nit de Eeuw van A U G U ST u s worden aangellaald en medegedeeld ; over bet cottabusfpel ; minnedranken ; - en nn begint N I K A s I o een opflel
voor to lezen, door hem gedurende zijn verblijf to Rome go-,
maakt, behelzende Gefchiedkundige Aanmerkingen oner de
Romeinfche Poezy, en inzonderheid over eenige der oudjle
Romeinfche Dichters, wier werken hij in do boekerij bij den
tempel van den Palatif'nfchen Apollo had leeren kennen . Eerst
words do oorfprong der

poczij ,

alsdan de heldenzangen ,

elegifche, fatyrifche dichten, bet leerdicht, en in bet tweede fluk de tooneelpoczij en bet heldendicht behandeld,
waaromtrent vooral can vI R G I L I u s wel de helft van dat ftuk
wotdt toegewijd, na eenige goede berigten omtrent de vroegere Tooneel-, vooral Treurfpel - dchters , L I V I U S A N D R O-

NICUS, NAEVIUS, ENNIUS, PACUVIUS,ATTIUS.(Van
P L A U T U S en T E R ENT I U S words genoegzaam geen opzettelijk gewag gemaakt .) Eene reis naar den IEtna geefc,
namelijk, aanleiding tot de vergelijking van eenige dichterlijke
befchrijvingen van dien berg (door c o R N E L I U S s E V E R U S,
LUCRETIUS, PINDARUS en VIRGILTUs) ; bij die gele.
genheid worth dcor do bcidc Gricken de palmtakverrewegcan
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RINDARUS boven VIRGILIUs gegeven, ja de fchildering van
den Etna door laatstgemelden als eene gebrekkige navolging
.en een onvoltooid auk befchouwd . Dit brengt dan, nude fprekers op then grootften der Romeinfche Heldendichters ; en,

vonden zij dan ook in een enkel ftuk, de reeds gemelde fchitBering t op den voorgang van F A v o R I N u s en G B L L I U S,
meer woorden dan waarheid en natuur, over 't algemeen gefchiedc then verheven' Zanger toch regt, en wijst men hem
de eerfte plaats na H o M E R U S toe , op eenen affand echter, wiens meerdere of mindere ruimte een punt van gefchit
tusfchen den vaderlandlievenden Rorein F L A V I U S en de
beide Grieken oplevert. Niet minder dan 125 bladzijden worden aan de befchouwfng van M A R o en zijn hcldendicht toe,
gewijd ; en, bij de onmogelijkheid, om de plaatfen uit denzelven in bet oorfpronkelijke mode to deelen, behelpt zich de
Vertaler met de zeer gebrekkige en veeltijds ongetrouwe vertaling van v 0 N D E L, (die, gelijk men weet, veel beter na-volgen dan vertalen kon,) Nu zlet elk terftond, dat geeet .
terden, den onmecelijken affiand tusfehen bet origineel en
deze overzetting kennende , V o N D EL'S verzen zullen overllaan ; a!erwijl ongeletterden V I RG I L I U S daaruit onmogelijk
kunnen leeren kcnnen . Hoe de Duitfcher hierin gehandeld
hebbe, wecen wij niec ; waarfchijnlijk heeft hij de allezins
getrouwe en fraaije vercaling van vos s gebruikt . Voor de
ftukiien uit oude Dichters, waarvan in onze taal geene overbrenging befiond, heeft de Vertaler zich van de pulp tens
dichtkundigen Wends bediend, die, naar bet ons voorkomt,
zich van zijne moeijelijke taak vrij wel gekweten heeft . Dock
poetifche vertolkingen uit de Ouden zijn en blijven alciid
eene hqogstbezwaarlijke ondememing ; en bier vooral, waar
bet op vergelijken tusfchen de twee grpotfie Cenieai der Oudheid aankwam, en getrouw.ieid dus hoofdzaak was, moest men
bet niet op eene finds lang voor mislukt erkende vertaling
hebben laten aankomen . Maar deze moeijelijkheid lag in bet
oorfpronkelijke,an was door onzen Landgenooc bezwaarlijkte
ontwijken . Men ziet dus, hoe weinig ItuFFNER de fchran .,
dere omzigtigheid van zijn Model, den Bnacharfas, heeft weten na to volgen . B A R T II E L E M 1 toll weet de vertalingen
nit Griekfche Dichters , die hem ook in den weg lagen , door
gaans to ontduiken, door mcer cen denkbeeld van den geest
der Dichters to geven, dan , OM zoo to fpreken , hun ligchraar:a
ma to bdotfen ; ed, wanncer bij oils c_n denkb .c_ld 1:I : d :..
BOEaIESCII . .132,7 . No . 6.
S
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S O P U O K L E S geven wil, vcrtaalt llij 1lechtS
eencn enkelen trek in welluidend prozi , maar fchildert met levendige kleuren den toefland der weggefleurde A NT I G O N E ,
en de dertigduizend aanfchouwers van dit tooneel, die in tra.
non wegfmolten. Zulk cene wijze aconomie heeft a u r vN E R niet, die ons bijkans eene Lat~.nfche vlnthologie, met
cenige redenering gemengd, fcliijnt to willen geven .
In zoo verre wij dus deze Reis van A RTE M I D O RUS E
dezen Ronsein(clren A N A L Ir A R S I S, die, zoo wij meeneny
in bet Iloogduitsch nit Lien Deelen beftaat, naar dit ecrfle
Deel beoordeelen kunnen, flaat hij met den Griekfchen A NAC II A R S I S noah in plan , noch in bewerking, noch in wegflepende voordragc eeuigermate gelijk . Wij hopen echter, dat
,de volgende Deelen ons gevoelen zullen logenltrafl'en, en dat
de Sthrijver ons, to Rome zijnde, geenen vertaalden H ox ATIUS, OVLDIVS, LUCANUS of sTATIVS leveren zal,
maar do yoorhandene f of racer kort en cesthetisch bewerken .
De Aunteekeningen des Vertalers zijn niet zoo talrijk als
in de Athsenfchc Arieven , maar zeer goed , en dragen, zoo
-als gewoonlijk , bJijkcn van z1jue bedrevenhei'd in de fchriften der O,uden .

Atltigone van

lVerken der Ilollrmdfche Dlaatfchapp j van fiaa~e Kunflen en
IYetenfchappen. Yllden Deels ifle en . . de Stuk. Te Leyden,
by D . du . Mortier en . Zoon . 1824-1825 . In gr. 8vo.. Te
zamen 638 bh4 4-6o1

]Jit deel verfchijnt in twee ilukken, van welke bet eerfle
bekroonde verhandeling over bat Idcaal en de
Brie prijsverzen , ter gelegenheid van bet feest der uitvirding
van de boekdrukkunst, van T 0 L L E N S, N I E R S T,R A S Z en
BEE L o o bevat ; bet twcede do lofredencn op B R U G M A N S,
door de heeren VAN DElt BOON DIESCII en CAPADOSE,
benevens V A N R E E S E DI A'S redevoering over tie republiek
<lcr letteren . Wij zullen van bet eene en andere con kort
verflag geven .
De vraag , door den Rotterdavafc.'ren kunstfchilder j. A . B A ICIc E R beantwoord , luidt dus : lYat vci jlaat men door lict Ide-

'B A IC IC E R's

aal in het gebied der kunflcn, en in hoe verre sort derzclver
bcocfulaar zlch war l,ctzelrc rigten? Na eene korte letter-

kundige gefclli .denis ter inleiding, gaat de fchrijver over tot
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hoofdfluk I, over bet Ideaal in hot algemeen ; II . overzigt
van hot astltetisch gedeelte der wijsbegeerte met betrekking
tot bet Idcaal ; III . over hot Ideaal met betrekking tot de
kunst In bet algemeen ; IV. - met betrekking tot de toonkunst, dichrkunsc en welfprekendheid ; V. - met betrekking
tot de boucv-, bee1?11ouw- en fchilderkunst . Vervolgens in
de tweede afdeeling toepasfende, fpreekt hij, 1 . over de bereiking van bet docl der kunflen in bet algemeen ; II en III .
bctrekkelijk, de onder/elreidene kunilen ; IV en V . bevat geFchiedkundige opmerkingen en befluir.
Men ziet, dat de fchrijver zijn onderwerp behoorlijk uit
elkander beeft gezet . Iletzelve is inderdaad met veel kennis, wijsgeerig oordeel en kunstfmaak gefchreven . De ontwikkeling van hot denkbeeld zelve, ook in de aangehaalde
uicfpraken van vele Duitfchers, heeft ons minst behaagd. Di;
eehter ligt in de zaak zelve, die beter gevoeld dan ten voile
gekend wozdt . Is de uitwendige natuur de eenige bron en
maatflaf van hot fchoone ; of brengt de mensch., in zijnen
nanleg, finaak en denkbeeld van fchoonheid mede,die flechts
ontwikkeld behoeven to worden, oth nieuwe fcheppingen van
volmaaktere bevalligheid voort to brengen, dan do beflaande
dingen ergens nanbieden 7 B A I:1,E It verklaart zich, met veto nieuweren , vooral `in D.uitschland en federt K ANT, voor
hot laatlle . Ilij fchrijft aan dit begrip de gefchiktheid toe , oni
do kunflen hoogcr to verlteffen, en meent die zelfs in do
nitwerkfelen reeds duidel k to befpcuren ; maar tevens ont .
kept hij niet, dat hetzelve op dwaalwegen, van onnatuurlijkhold, gemanierdhcid enz ., kan vocren, en hiertegen zockt hij
to waken . Wij kunnen hem niet op den voet vol-en . Over
bet gebecl fchijnt ons zijnc dankwijze gezond en navolgenswaardig. Zjjnc regels, zoo ver die to geven zijn , die van
eenheid en doel, naar bet fchijnt en wij ons herinncrcu, volgens VAN B E E C K C A L K O E N, warcil misfchien no- wel aan
bedenking onderhevig . Lerheid zest in bet afgetro kkene nicts
waar gccne ecnheid beflaat, beflaat geene zaak, dus oolc
gccne fchoone zaak ; - zij komt alleen bij do toepasfing
voor den dag : als lets, dat Ecn most zijn wegers zijnc beflemming, vortnelijk befchouwd nit mecr onzamenhangendc
dingen beflaat . Doel is misfchien niet minder vreemd aan hot
bloot fchoone. Welk doel heeft b . v . eene bloom , als voorwerp van fmaak befcltouwd , waaraan toch uict ligt iemand
Sn
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fchoonbeid zal ontzeggen? Men zal althans wel kruidkundige
moeten zijn, om bier lets op uic ce vinden .
Ook ten aanzien der toepasfing hebben wij ooze aanmerkingen. Doch wij fchrijven bet wederom meer aan de moeijelikheidaerzake,dan deonbevogdhei vandefchrij
ver toe . - Het fchijnt, dat hij dq welfprekendheid r misfchien een der fchraalst behandelde deelen, voor meerder
achcerlijk in onzen tijd en ons land houdt, dan verfcheidene
anderen. Ook wij zijn hicromtrent niet van 's mans gevoelen .
De kanfelwelfprekendheid althans heeft misfchien nook ergens meer gebloeid ; maar weec onze geleerde fcbilder we],
dat groote redenaars to alien tijde zeldzamer waren dan groote
diebters en ligt alle andere kunstbeoefenaars ? - Het fchijnc
ons niet zeer juist, tvanneer bet treurfpel bij de Grieken ui ;
de kluchten enz, wordt gczegd ontflaan to zijn. - Dan genoeg : wij achten ons der Maatfchappije voor die belangrijk
fluk op nieuw verpligt.
Bij de feest- en eeuwzangen zuilen wij minder lang behoev en fill to flaan . Die van T O L L E N S is, ;neenen wij,
reeds vroeger behandeld. I-iet is eene reeks van fchoone
lierzangen, en aangenamer vorm was er voor bet doel wel
niet uit to vinden . Die van N I E R S T R A S Z, met den uitgeloofden zilveren penning bekroond, zou eene Dithyrambe
kunnen heecen, en is dezen bekwamen dichter waardig .
J3 E E L O 0 , die een' buitengewonen zilveren Ontving, eq
eerst in Alexandrijnen, daarna in tienregelige couplettea
zingt, valt echter niet af. Wij verheugen ons, dat bet befluur z1jnen arbeid : boven de uitloving, wel vergelden en
door den druk gemeen wilde waken .
1iec tweede fluk bevat : 10. Lofrede c p $ E B A L D U S
JUSTINUS BRUGMANS, door 11 . C, VAN DER BOON
TI E S C H` , (thans Hoogleeraar aan bet Athenxum to ,*nJlerloan) aan wien de uitgeloofde gouden eerpenning is toegekend ; 2° . hetzclfde door A B R A 11 A M C A P A D o S E, Medecina Doctor (te Anflcrdam), met den zilveren eerpenning bekroond ; 30. redevoering over bet gemecnebest der letteren,
to opening der algemeene vergadering enz ., door Mr . A . S I E1VERTSZ VAN REESEMA .

I-let moot elk verheugeu, dat de voortrell'elijl ;e DRUGMANS zoo uitnemende lofredenaars, en wel in zijne cigene
l erlingen, hceft gcvondcn . \Vie, trouwens, was hicrtoe be vo_gdcr, wie hiercoe natuurlijk racer bemocdigd, dan zij -
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In dezelfde vakken van fludie, meer of min, bedreven , door
eigene ondervinding met de grondigheid en voortreffelijkheid
van zijn onderwijs bekend, en door dankbare, eerbiedige liefde tot hem ontvlamd? Immers leerlingen niet flechts , maar
gelietde leerlingen, tot bet volledigst genot van s mans licht
en leiding toegelaten, moesten van zelve twee zoo bekwame
jonge lieden zijn, als de fchrijvers bijzonder in deze hunne
proeven toonen fe wezen, of - to zijn geweest .
Het kan ons oogmerk niet zijn, flukken,die zeker reeds fang
in handen van elken hoogachter des geprezenen waren, uitvoerig to doeh kennen . Iiet zijn zoodanige lofredenen, als men
fchrijft en niet uitfpreekt . Dit laatfte zou bezwaarlijk eenigc
long, noch ook de aandacht van den besten toehoorder zonder vermoeijenis uiihouden . Men moet die, inderdaacd, wel
in bet oog houden, zelfs bij de lectuur . \Vie zich eene geSvone redevoering, in lengte zoo wel als zekere getakkelijke
oppervlakkigheid, voortaelt, die komt bedrogen uit, en loopt
blerdoor ligt gevaar, de ftukken , als voortbrengfcls van fmaak
en fraaije letteren, niet naar waarde to fchatten. Sommige
dcelen zijn dan ook breed en volledig behandeld, zoo als,
onder anderen, de inrigting van den geneeslkundigen dienst
door n R U G At A N s , en alleilei zaken, hiertoe betrekkelijk ;
hetgeen ons des mans verdieniletedezenopzigtenietvertoont,
maar bewijst. En beiden komen hierin overeen ;beiden ilaven
(lit zelfs nog nader in bijgevoegde noten, waarbij C A P A n os E vooral uitvoerig is . Hetzelfde kan men omtrent andere
onderwcrpen hunner behandcling zeggen . Binnen geetle al to
naauwe grenzen bepaald, flrevcn zij er naar, den man gehecl
to leeren kennen . Hij ontving groote gaven en voorregt n
van de natuur, en wenddef die met ongewone vlijt aan ; hij
verkreeg this zeldzame bekwaamheden, en gebruiktc die allervoortretlelijkst ; hij was een groot, een beminnelijk en cen good man
ziedaar de algemeene trekken . I lad hij , als alle menfchen , zijne
gebreken, en behoorde de eerzucht bier welligt toe, hij deed detiel've tot de edelfle eiden flrekken . Gelijkhij echter vooral als
geleerde, als natuurkenner moest geteekend worden, zoo
verheffen beiden hem allermeest daarom, dat hij aile vakken
dezer kennis zoo wonderbaar wist aaneen to fnoeren, en bet
eene nit bet andere op to helderefl . Dit komt inzonderbeid
In bet fluk van V A N D E R B o o N heerlijk uit . En dit is niet
(1e cenige reden , waarom ook wij aan h?m de gouden medaije
zouden hebben toegewezen . Zijn Ituk is eenvoudiger, meer
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blijkbaar nit eene voile borst gevlocid , meer alle aandacht
op her voorwcrp zljncr loffpraak, niet op zichzelven vestigende . C A P A D o s E doct flerke betuigingen hieromtrent ;
V A N D E R BOON fpreekt er minder van, maar doer bet ,
misfchien even daardoor, des to meer . Wij willen hiermede
nogtans geene blaam op den Doctor werpen ; elk heeft zijne
wijze van doen ; wij achten zijn fluk den verkregen lauwer
waardig ;zijne wijze,om BOERIIAAVE, CAMPER enBRVGZIAN S als £chattels va-n eene gouden keten in de vaderlandfche
geneeskunde voor to flellen , is fraai ; en bet is inderdaad to
bejammeren, dat hij, met fommige andere jonge lieden,
van her fpoor der eenvoudige , nuttige waarheid gebragt,
zijne edele vermogens daarna aan paradoxenjagr en harrewarrerij is gaan befleden . In dir fluk vindt men van dat zonderlinge nog maar weinig fpoor. Ook zou bet ons niet verwonderen, dat de mad vele bier voorkomende flellingen
thans herroept, ja verfoeit .
De redevoering van den beer VAN R E E S E MA is der gelegenheid waardig diet alleen, maar voor dezelve ook - zeer gepast. Iier is een dier onderwerpen, bij welke men, den titel
gevonden hebbende, den inhoud, zoo niet fcheppen, ten mingle nog geheel formeren most, uit den-baiert van zwevende
dcnkbeeldcn . De redenaar heefc zijne taak uitnemend volbragt.
Wij kunnen tiler nalaten, aan dit Genootfchap, dat zich
meer beperkt, dan andere, waar men de ongelijkfoortigfle
menfchen en zaken bij elkander brengt, meer en meer aanwas en bloei toe to wenfchen . Dir is voor onze vaderlandfche letterkunde, onzes oordeels, van waarachtig belang .
Redevoeringen en Dlchtflukken van j A C O BUS K A N T E L A A R,
verzarneld en met eene L fkrede op dcnzelven uitgegeven door
MATTHJJS SIEGENBEEK . Te Haarlem, kV de Erven
F . Bohn . 1826. Met het Portret. In gr. Svo . Y111 en 349
hi. f 3 - 6o.

.diet is geene volledige vcrzamcling der fchriften van KANT E L A A R, welke ons in dezen bundel words aangeboden ,
maar flechts eene keuzc uit dezelve, voornamclijk gefchikt
om zijne gedachtcnis als geleerd en flaatkundig Redenaar levendi; cc houden. En waarlijk, de achtingwaardige man,
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die door de f}ormen der Omwenteling uit zijnen engen kring
van Christenleeraar ecnsklaps op bet groote tooneel onzer
Staatsvergaderingen geplaatst werd, en in alle betrekkingen
Reeds gematigdheid en verdraagzaamheid met al de kracht
eener onopgefmukte en toch treffende welfprekendheid verdedigde, verdiende doze hulde, hem door zijnen veeijarigen
vriend, den hoogverdienflelijken s I E G E N s E E K, toegebragt.
Eenvoudigheid en kracht, helderheid en orde zijn de kenmerkende trekken van K A N T E L A A R' S talent als Redenaar ;
gelijk rondheid en matiging , zucht voor de vrijheid en liefde tot .het vaderland, zedelijkheid en onbaatzuchtigheid hem
als Mensch en Burger onderfcheidden . Zulk eenen man
hoort men gaarne, hetzij hij, gelijk in dezen bundel,
redent over den invloed der ware verliehting op hot lot
der Vrouwen en het Huwel~ksgeluk, hetzij hij aantoont,
dat onkunde de bron is van onverdraagzaamheid, of eene fierlijke Lofrede houdt op den laatften van her geleerde geflacht der S C H U L TEN S E N , hetzij hij, eindelijk, in onze
.Staatsvergaderingen, zich met kracht verheft tegen bet of
vorderen van politieke geloofsbelijdenisfen, of zich met
ijver verklaart voor de geheele affcheiding van Kerk en
Staat . Zeker dragon zijne flukken , op fommige plaatfen, de duidelijkfle blijken van den geest des tijds, in
welken zij werden uitgefproken . Zoo verdiept hij zich, in
de eerstgenoemde Redevoering, geheel in den herfenfchimmigen Broom van de oorfpronkelijke gelijkheid der menfchen,
en van de goudeeuw, die op aarde bloeide , zoo lang die
gelijkheid beflond ; en waarlijk, thans, nu dat zoo dikwijls
met geestdrift uitgeFprokene woord , door in onbruik to geraken, eenigermate deszelfs tooverkracht voor onze ooren
verloren heeft , glimlagchen wij oin die dweeperij , meer
eenen Dichter dan eenen Staatsman voegende, en zegenen
de ongelijkheid der menfchen , door welke alleen de maatfchappijen kunnen beflaan ; terwiji wij ons verhoovaardigen
op dat hooggefchatte erfdeel, ons slaor de omwet:telingen
nagelaten, de gelijkheid van alien voor de wet. Maar ook
daar, waar de geest eens door flormen beroerden tijds nit
hem fpreekt, blijven wij den Mcnsch, den Burger beminnen,
die ook toen altijd bet fpoor der zedelijkheid en gematigdheid betrad .
flet is jammer, dat wij in dezen bundel ook geene meerdere proeven vinden opgenomen van K A N T E L A A R'S talent
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K A N T E L A AR, REDEVOERINCEN EN DICHTSTVKKEN.

Voor de poezij ;men zoude hem dan niet flechts als Redenaar,
inaar oaat als Dichter hebben kunnen leeren kennen . De niet
zeer beleefde Weigering van den Ileer IMATERZEEL, then
inonopolist onzer poczij, heefc her daartoe opgevatte plait
verijdeld . Intus fcllefl heeft s I E c r; N B E E K gedaan, war hij
konde, om deze gaping aan to vullen, en hij deelt ons ecn
xautal brokitukken bit de dichtwerken zijns vriends mede,
verrijkt met zijiie oordeelkundige aanmerkingen . Maar K A NT ELAAR w3S ieker grooter Redenaar dan Dichter ; Of'choori
hij , vooral in zijnen Lierzang aan S C R I M M E L P E N N I N C K,
getoond heeft, geenszins aan den voec des zangbergs to kruipen, maar denzelven integendeel cen goed eind wegs to zijrr
opgeklommen . Ook zijn bekend dichtflukje op Pled dood van
ten kind :
Zoo lang een eik in 't wbud
Zijn kruin omhooge houdt, etfz.
getuigt van zijnen aanleg, en van zijn meesterfchap in de
behandeling onzer taal .
De Lijkrede van s j E c E N B E E x, welke deze verzamclirg
zoo gepast bcfluit, is in den eenvoudigen , maarfrerlijken tram,
welke dezen geoefendeti Schrijver eigen is, en fchiklert ous
klaar en heldrvinfte,dug noehdaig
beden van It A N T E L A A R, als Mensch, Burger, Staatsman,
Gelcerde, Redenaar en Dichter. In de laatfle betrekking is
liij misfchien wet war hooger gefteld, dan de geftrenge kritiek toelaat ; doch den Schrijver eerier Lijk. en Lofrede is
eene klcine overfchatting Met ten kwade to duiden .

dilas
Oade Wereld in dertien Kaarten, enz . Naar bet
Hoogduitsc1. Tweede Lruk . Met nieuw geteekcnde en gegraveerde Kaarten en verbeterde Tafelen . Te Groningen,
b1 W. van Boekeren . 1825- f 2-8o.
De

Ileet VIETII hceft in dezen .Atlas voornamelijk de
Kaarten van n' A N V I L L E tot grond genomen , den arbeid
van andere Geleerden in dit yak ccl :ter Met verzuitnd . De
Tafelen, welke ecn beknopt en zaakriik averzigr voorftelleii
van de Geographie, Gefcliedenis en andere wetenswaardige
bijzonderheden, (bier Ordleden genoemd) zijn vervaardigd
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door S U N 1 E . Dit allernuttigst werkje heeft in Duitschland
7eeds de vijfde, en misfchien nu nog meer uitgaven beleefd .
Dat het bij onze landgenooten ook gunitig is ontvangen, bewijst doze tweede uitgave, welke met regt verbeterd heeten
nag. De Kaarten , door V E E L W A A R D gegraveerd, hebben
in naauwkeurigheid gewonnen ; Frankrijk en Spanje vinden
ieder afzonderlijk zijne plaats , en wij verheugen ons over
den platten grond van A9thene , welken wij in de vorige uitgave misten . Onze vaderlandfche jeugd en alle liefhebbers
der nude historic hebben alzoo een zeer gefchikt handboekje,
om deels zichzelven to oefenen , deels door bekwame leermeesters naar dozen leiddraad onderrigt to worden . De Tafelen zijn wel eens wat kort , en misfen daardoor die duidelijkheid, en juiste onderfcheiding der tijden , welke bij het leeren der oude gefchiedenis en flaatsinrigtingen zoo noodzakelijk zijn . Zoo viel ons oog op de Oudheden van Rome
,, Staatsregeling . Verdeeling der burgers in waken en curien .
brie flanden : de Raadsheeren , Ridders en Plebejers. Patriciers en Plebejers . Perdeeling in klasfen en centurion." In deze
,cn foortgelijke zaken had men de orde des tijds een weinig
rneer kunnen in acht nemen, en die drie flanden verder achteruit zetten . Doch dit kan verholpen worden door hot mondelijke onderwijs en het lezen van andere boeken , waardoor
zulke fchetfen toch altijd behooren aangevuld to worden . Wij
hopen , dat dezen Atlas nog meer uitgaven bij ons zullen tort
deel vallen .

Guide, ou Defcription Historique et Topographique de la
Ville de Leide . Avec un Plan de la Ville . ii Leide, chef
C. C. van der Hock . 1826 . 8vo . f s- :
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en zeer nuttig werkje~,, bijzonder voorvreemdelingen,welke de Stad Leyden, en hetgeen daar in en om opmerkenswaardig is, begeeren to zien . Her beheist veel in een port
beftek, misfchien voor vreemdelingen hier en daar to kort,
zoodat zij wel eens de verklaring eens levenden Guide zullen noodig hebben . De Leydfche Exegeten mogen dit boekje
daarom wel beftuderen , en bier en daar nit 0 R L E R s, V A N
L E E U W E N en anderen aanvullen . Ook is de ftijl fomtijds
war to zwellend, to poetisch , en een enkel gezegde, herwelk vcrhcven fchijnl, bevordert de duidelijkhcid pier . Naar
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ons inzicn past cenen Guide de allereenvoudigfle taal . Men
vindc dan bier de gefehiedenis der Stad van den oorfprong tot
op dozen tijd , de Akademie, en zoo vele bekwame inrigtingen, welke tot de Akademie bobooren . Pag. 35 geeft de
Schrijver de waarfchijnlijke reden op, waarom men filer ddn
groot Akademisch gebouw op de Ruine geflicht .ieeft, hetwelk zeker, hoezeer her eon' fehat zoude gevorderd hebben, nog minder zoude gekost h •ebben, dan de thans door
de flad verfpreide veelvuldige gebouwen . De S .chrijver heeft
zouder twijfel gehoord, dot do voorname reden, waavom dat
plan na onze verlosling van de Franfche dwiugelandij niec
ten uitvoer gebragt is, lag in her begrip van con grooc man,
die bier klein was . - Wij behoeven dit boekje niet verder
to befchrijven, dan door to zeggen, dac or alles in is, wat
tot eenen goeden wegwijzer behoort . Wij moesten wel eens
glimlagchen bij fommige vergelijkingen, welke zeer in den
finaak van den Guide vallen,, b. v. : „ S CA L I G E It , dout
l'exemplc a• forms G tt o T I u s, comme CClul de u I L•T I A D Z
a produit. T - H 151 1 S T O C L S ." Ook hadden wij nu en dau
wel eene bedenkiftg of twijfeling ; b . v. of de zoon van D.
11 E I N S I U S, Ni C oL A A s genaamd, Profesfor to Leyden geweest is, •e nz . enz . De uitvoering en druk zijn prijzenstvaardig ; drukfouten vindt men cchter, meer dan good is .

De Lotgevallen van li A J I I3 A Ii A van Ispahan. Door ,J . M o .
It I E it. 111 Declen . Uit let Engelsch. Te Groningen , by
W. van Boekeren . 1826. In gr. 8vo . Te zarnen 931 131.
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eldzaam verlangen wij, bij de aankondiging en bcoordceling van een book, her gevoelen van eenen of anderen onzer
ambtgenooten in her recenferend vak to zien, alvorens wij
ons oordeel zeggen . Nu echtcr was dit hot geval ; maar wij
zagen nog niets daarvan, en zijn verzocllt, de aanlnelding
niet op to houden . Wij nemen dns, met huivering bijna, de
pen op ; want in doze drie boekdeelen moot, diep voor ons
verborgen, wijsheid en nuttigheid zitten, of wij kunnen ons
nict begrijpen, hoe iemand zoo lets fchrijvcn, en hoe ecnig
vertaler en boekdrukker or zijnen arbeid toe leenen wilde . Doze boekdcelen behelzen dan her grootendeels zwervcnd lcvon , door bet akelig, in seder opzigt naar en akelig land, van
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eenen barbier , die nu eens tot hoogeren , dan weder tot lageren stand en meer- of minderen voorfpoed kwam ; tcrwijl ge .
heel zijn leven en bedrijf eene aancenfchakeling is van groot~
fpraak, bedrog, dieverij en verachtelijke Iaagheid, en men
overal ttalen vindt van de ondragelijkfte ouregtvaardigheid,
wreedheid en bet volf'rektst dcspotisme . Zijne fielcenilreken
hcbben, ja, nu of dan eenige geestiglicid en nardigheid,inaar
zijn toch doorgaande laf, en wij kunnen de verveljng niet
uitdrukken, met welke wij het werk eerst gelezen, en nu
nog tens voor onzen lezer doorloopen hebben . Wij willen
dan ook de onderfcheidene ftanden . en lotgevalien islet sari=
wijzen, die de zwerver doorliep ; t6rwljl alles ook zoo vol
onwaarfcbijnlijkheden is, dat wij maar zelden sets hebben gelezen, dat ons minder vermaak of voldocning gaf.
Len inleidingsbrief is van den Eerw. Dr. xuNDGRAB EN,
Kapcllaan van de Zweedfche AmbAsfcde bij de Ottomannifche
Porte, gerigt. Dezclve komi daarop veer, dat de berigten van
Europefche reizigers weinig afdoen tot rcgte tennis der Aziatifche zeden ; dal de bekende efrabijahe Nachtvertellingen
ons op bet volledigst met bet karAkt'cr der Oosrerlingen bekend maken ; maar dat men echttr hog in bet Oosten most
verkeerd bebben, om dezelve good to begrijpcn, cii dat alleen eon werkelijk Aziaat bekwaam is, om regt good eenen
Gilblas van L E SAGE to fcl:rijvcn voor bet Oosten, daar
cen Europeaan nice in ftaat is , de keurige fchaduwen en onderfcheidirgen in handeling en nraitier to vatten . Peregrinfis
1'~r^ilr,die den inleidingsbrief reekent, had bet geluk , eenen
Pcrziaan .te ontmoeten en bet leven to redden, die hem de
reeds in gefclrift geftelde omitandige gefchicdenis van zijn
le en, tit erkentenis, ten gefchenhe gaf, zoo vol locwisfelir.gen en . voorvallen, dat hij geloofde, dat dezelve , in Europa
in bet licht gegeven, niet misfen zou belang to wekken . Op
die wijzc krijgt Europa dan nu dozen kostbaren fchat . Wij
twijfelen echter, of dic work hetzelfde genoegen geven zal,
als de duizend en ddn, die wij ons uit onze jeugd herinneren , ons in onze kindscli$eid gaven . Daar dit laatstgenoemde
work cchter in vole opzigten ook meergevorderden bel :aagt,
en aanpiijzing vond bij bevocgde en gcletterde regters, zoo
willen wij ons oordeel wantrouwen, cn bet aan den lezer
overlaten, of hij den fcbrijver tot meerdere foortgelijke bockdcclcn wil ultlokken, die aldus zijn work befluit : Ceefw

uunmocdiging, en ik aal u utecr verhalen . Ik zal u vertellen ,
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hoe H A I I B A B A eenen aanzienljken ,ffgezant naar Engeland
verzelde, vat hun to lande en ter zee wedervoer, vat bij a6
eag en opmerkte, en vat hem by z7pe terugkomst in Perzii

enz . Wij, voor ons, hebben geggeg ; maar men
kan over de fmaken Wet oordeelen ; wij vooronderftellet%
daarom elgene kortzigtigheid, en ftellen bet alzoo, fide jig,
plicita, zeker, dat de Heer at o R I E R geen werk zal gefchreven hebben, hetwelk zqo weinig aanmoediging verdient, ala
tivij aan hetzelve kunnen geven .
gebeurde,

Ileidebluthen , durch Dr. IC . H. H E R M E S . Utrecht, bei .I.
. Gr. 8vo,
van Sehoonhoven and N. van der .blonde. I$26
yo Seiten . f i - .
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en Hoogduitscb dichtbundeltje, in den echten Iioogduit£hen geest en trant, van eene Nederlandfche pers In bet lichc
Vedende, is al een zonderling verfchijnfel ; en geene voorrede noch berigtje geeft ons eenige opheldering . Waren bier
navolgingen en overplgntingen uit den bloemhof onzer poezij
to vinden, zoo als b . v. bij E I C H S T O R F F, dan, konden wij
bet nog begrijpen ; maar thans, daar wij flechts eene enkele
navolging van een ftukje van G IJ S B E R T JA P IRS aantreffen,,
en ons niets aan Nederland herinnert dan een Heideliedje,
vervaardigd op eene reize door OverVsfel, thar, gaac bet boven ons begrip . De -taal zoo wel als de dichttrant van bet
voor ons liggende 1 ndeltje is vreemd voor ons publiek ; en
waartoe zal bet dan dienen, om hetzelve to beoordeelen?
Wij kondigen bet derhalve alleen aan als een voortbrengfel
der Nederland(che drukpers, en betuigen, dat wij , fchoon
bier op verre na geen S C 11 11, L E R nach G 6TH 4 gevonden
hebbende, en geenszins fmaak vindende in bet nevclachtige
en onbepaalde, ;1ikwijls duistere en onverflaanbare dezer Hoogduitfche dichtftukjes, echter overai dichterlijken aanleg en
Toms treffende denkbeelden hebben aangetroflen ; maarde overdrevene Romantifche toon, welke bier, gelijk bij zoo vcle
~ndere nieuwere Duitfchers , heerfchende is , wil ons lnaargeenszins fmaken . Het beste bevicl ons de proeve uit den tweeden zang van een I-Ieldendicht, TRISTAN getiteld, en uit ecn
pud-Duitsch ituk on4leend ; terwijl wij van bet uitgebreidere
fink VOLVSrA, naar den IJslandfchen grondtekst, naauwelijks
lets begrepen hebben .
Bockbefch: No .~III , bl .

140,

No . V, bl . too, reg. 15, lees

reg.
July.

14,

lees voortLrengt. ---

BOEKBESCHOUWING .
Leerredenen , door tv . A . V A N 11 E N Q E L . llde Deel.
Te Bm/lerdam , b1 J . van der Hey en Zoon . 1825.
It; &r. Svo. XII , 374 bl. f 3 - go .

I

1et gun(lig onthaal, dat do vorige Leerredenen van
den Schrijver genoten, cn naar ons oordcel ook verdienden, deed hem befluiten, dezelve to vervolgcn, en ccn'
tweeden bundel its bet licht to zenden . Do aanmerkingen, welke cen ander beoordeelaar gemaakt heeft, bij do
recenfie van bet cerfle Dcel, (Leiterocl. voor 18x2 . No.
II . bl . 34 vol-9 .) geldcn nog gedeeltelijk dozen tweeden
bundel . WVij nemen de vrijheid den Lezer dertvaarts to
venvijzcn .
Met geroegen hebben wij doze Leerredenen ontvangcn ;
en wiJ vreezeii niet , dat do uitgave van dcrgclijke (lukikcn ons publiek to zeer vertroctclen zal . De oorzaak
?igt , mijns bedunkens , eerdcr bij hen , die meter den lof
bedelen van fraai en ferlijk to kuntien prediken, dan dat
xij bevcrrdcring zoeken van bet cenige gewigtigc duel des
prcdikwerks . Do Gemeente bchoort daartoe to worden
yebragt, dat men den man en zijnc fraaije woorden over
hot horofd zict, en dat zij alleen let op bet gewigt der
taken , en op de Goddelijke waarheid, welke words Voor -,
gcdragen . Daartoe heeft do ptediker boven den fchrijver
rain Ledrredenen veel vooruiit . Indien men oh den kanrel
alleen fraaije en gekunfleldc Vertoogen 1cItrt, dan wcrlct
men made, on den Lezer veel to dbtn fpreken van den
fraaijen flijl en de ferlijke voordragt van gedrtil :te pre .
ken, en hem weinig of niets to doen gevoeTen van bet
gcwi'gt en do waarheid der onderwerpen, line voortrcfre .
rijk ook doze ziju behandeld . Zoodanig is oils gevoclcn .
Men tast do kwaai van du vcrkeerde zijde anti i wainicer
men aan do drukpcrs de nadeelen wijr, welke vnor bet
groottle gedeelte hunnen oorfprong aan den kanfd re dan .'
EOEKBESQII . ?527. NO . 7 .
T
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ken hebben . De zaken uioeten den prediker geheel vervullen. Pectus, est , quad diferios facit . Dan vo9ge1 de
woorden van zelf. Simplex veri figillum est . Het eenvoudiae is , ook bij de voordragt van Goddelijke waarheden , het belzoorlijkst . Alle optooljlng verveelt . Te vceel
bioemen of franjen (men vergeve ons dit woord hier)
:reikken het oog van de waarheid to zeer af .
V A N H,9 N G E L heeft , zoo als hij vroeger reeds to
cnnen gaf, hot plan, om een handboek -voor predikL inde uit re geven, en dit varderr. van hem, deze cat
misfchien nog meerdere prekcn in bet licht to zenden,Alsdan beef hij gelegenheid, zj* predikwijze to ontwikkelen en aan to bevelen. Tot op de yerfchljning van
dit zijn handboek , zullen wij ook niets over den vorm
zijner Leerredenen aanmerken. Hij vervulle fpoedig orze,n wensch 1 Zelfs Duitfchers (*) achten hem tot dit
werk bevoegd en gefchikt .
In dit Deel ontrangen wij de volgende Leerredenen s
1 . De frjd der menfchen wegens de zaak van ,fetus
Ch c-istus , naar Jo . VII- 11-r3 . II. De bedenking,
drat Christut na z jne op/landing alleen Bran zjne vrienden en niet aaa zsi' ne vfanden yerfchenen is (weggenoamen), naar Hand. X.• 40 , 41 . III. De deod vanMozes,
naar Deut. XXIY: i--8 . IV. liefchoriwing der onver.diende zegeningen, die God ons in enderfcheidene kearekking n bmezen heeft en nog /feeds bewjst, mar
Gen . XXX11- 1o° . V . Befehouwing van doze waarheid, dat zoo ',vel hat kwade, als ha goede,. vary Gods
~efluur afhankelfk is , naar fez. XL.Y- 7 . VI . Christus ale de overivinnaar der wereid door zjnen dood,
naar jo. XVI. 33. VII . De heilzame werkingen van
den Heiltgen Geesr, ter bevestigit:g en uitbreiding der
heerfchappj van Christus, naar Jo. XMI: 7--x1 . VIII.
b e /larrenhemelt ala een toonbeeld van Gods deugden,
welks rrgte befchouwing van den heilrfkJlen invloed vp
's menfchen leven is , naar fez . XL: 26. IX. De gods(*) Tahrbueher der Theol. volt s C H W A A z, Januar r876,
S. 6c .
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dien/lige lenteb%houwing, als eene bron van vrezrgde
yoor den mensch en Christen , naar Iloogl. II:. i i , z 2'.
X. 's Heilands verhooging, dls bektooning van deszelfx,
gehoorzaamheid op aarde, naar Phil. II.• 6-11 . XL
De erkentenis van Gods voorzienigheid in ons eigen leven, naar job XLII: 5. XII . De tcdenen van 's menfehen onzekerheid nopens den dag , waarop hij flerven
zal, naar Gen . XXVII: 2b. XIII . De vooronder/lelling, dat er geca leycn na dit leven to wetchten is, als
bet rampzaligst vcrdichtfel befchouivd, naar i Car. XV.4
32 . XIV . Het heil van den geestell ken Godsdienst naar
bet Evangelic van Christus , naar a Cor . IIL• 6b .
Ons bcflek gedoogt niet , dat vij van al deze Leerredenen verflag geven . Dit weinige moge dan bier genoeg
zijn . Met zal aan velen, met ons, Voorkomcn, dat bet
onderwerp der eerflc Leerrcde altiians niet in den gekozen tekst (Joann. VII : 11-13) ligt . Den flrijd toch
v~xc r j E z tt s neemt niemand aan ; maat allcrr ontwijken'
dcnzelven . Er was veel gemurmels onder de fchare .
lIct goedc, dat men van Hem getuigt , words in flilte
gefproken . Eene bloote magtfpreuk : IIJ is cen verleider der fchare , jaagi' alien vrees aan , en , omdar men
voor de Judelrs beducht is , last zicb niemand ten Y •oordecle van j E z u s bride hooren . - In de tweedc Leerr de
zouden, naar ons gevocl,de bride declen omgezet dienen
to worden . Logisch juister is de verdeeling, volgens
welke eerst aangetoond wordt 1 dat , al ware de vraag

(waerom Jezus nict aan z jne v#anden , mere ahcen
aan zijne vrienden verfchenen is?) onbeantwoordelijk,
ook dan no- de zekerheid van 's Heilands opflanding zou
behouden blijvcn . Daarop zou dan het tweede deel juist
passen , waarin aangewezen wordt , dat deze vraag ten
''ollc kar4 beantwoord worden . - Op dezen voet zullen
wij nie.t voortgaan ; en daarom honden wij ool : achte. ,
hetgeen wij op deze en gene verklaring van den Hoogg .
Schrijver hadden aan to merken .
)iiet meat heeft ons be'callen dc zevcndc T .eerrede,
Ivelke wij f uit al deze voortrel'elijke Leerredeuen, als
T 2
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de 'beste zouden uitkippen, indien wij bier eene keuze to
doen hadden . Bevattelijkc, maar to gelijk gegronde Bijbelverklaring vereenigt zich allernaauwst met geleiclelijke
verdeeling en natuurli,jkheid in alles . Zie bier uit dew
zelve dit ftaal : „ Ten tweede is deze zegepraal vd'n
het Evangelic door de werking van diem Geest aan de
svereld overal en altzjd tot een' fpiegel van ss Heilands
onfehuld en heiligheid geweest . Keeren wij met onze
verbeelding tot bet leven van j t z u s op aarde terug ;,
wij hooren Hem door zijne vijanden allerlei kwaads aantijgen. Na cens beftempelen zij Hem met den naam van
een' dwaas of onzinnige ; dan cens beflisfen zij met den
toon van ge'zaghelrbers : Wt~ weten , dat hj~ een' .zondaar is ; dan weder fchamen zij zich niet , to zeygen
Haj werpt den duivel tilt door Beilzebul, den oppez Jle'
der duivelen . C Al A r A s met geheel de raadsvergadering noemt Hem als cen' Go dslasteraar, des doods fchuldig . Voor P i r. A T u S flaat Hij als een elTendeling, die
zich tot koning heeft opgeworpen, met de doornenkroon
op bet hoofd . Hij flerlt als een oproerige, door groot
en klein gcvloekt tot aan zijne laatfle fnikken . Nog na
zijn flerven hoort men van zfjne vijanden : Deze vetIeider heeft nog levende gezegd : na drie dagen zal ik
opJlaan. 0 ongehoorde miskenning van ecne onfchuld
en heilgheid, zoo als er nooit op aarde is aanfchouwd
geworden ! Maar zien wij nu nog een weinig . ' crder.
Wat gebeurt er? Er verloopen niet veel meer dan vijftig dagen , of op die kleine fchare derzulken, die nog;
aan Hem geloofden , dalen de gaven des Geestes in de
ruimffe mate neder . Voor het oog der lasteraars verkrigen zij wijsheid , en moed , en kracht,. om de zaak hunnes Heeren in befcherming to nernen . Deze JE z u s,
zeggen zij, welken gij gekruifgd hebt, maar lien God'
opgewekt , en door zijne rcgterhand verhoogd heat ,
heeft dit uitgeflort , dat gij nu zict en hoort . Welhaast gefchieden op het noemen van zijnen naam allerlei
wonderen en teekenen . Welhaast vertoont zich op
de wereld dat wonder der wonderen , dat in deft naam
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diens Gekruifigden zich de knieen van duizenden en duiden nederbuigen ( buigen) , en hunne tongen belijden , dat
Hij de Heer is . \Velhaast ontflaat er onder de belljdenis vary
then zel€den naam uit een woest en verdarteld menschdom eerie gemeente van braven en goeden . Ja, van den
Taag tot aan den Euphraat en den Tiger, ziet men er
in grooten getale, die als zijne volgelingen voor de zaak
van godsvrucht en deugd , eischt de nood het , flerven
willen . En ahvie op Hem hoopt, hoopt op Hem , niet
als een' heerfchappijvoerder dezer aarde, maar als een'
Vorst des beteren levens . Zoo treedt dan nu , door de
kracht des Geestes , zijne onfchuld en heiligheid overal
van uit de duisternis to voorfchijn . Zoo behoeft men
niet eons de getuigenisfen zijncr -jongeren, die al zijne gangen hebben nagegaan, om to gelooven, dat Hij geene
zonde gedaan heeft . Zoo wordt zelfs de vlekkeloosheid
van C, I-I R I S T U S even zeer in het onbefmette leven
zijner belijders , als in de tusfchenkomst der Godheid
aanfchouwelijk . Zoo kunnen , zoo durven zijne vijanden
Hem niet langer lasteren ."
Meer foortgelijke Leerredenen verlangen wij ook van
den geleerden Schrijver . Het openen der Schriften door
d E Z U S deed het hart Zijner hoordcrs ontbranden . Ook
in onze mate zujlen wij hetzelfde ontwaren bij onze hoorders en lezers . Ons Protestantendom heeft aan den Bijbel en deszelfs regt verfland behoefte . Indlen het met
deze kennis wordt gevoed , dan zal het niet verlekkeren
op hetgeen voor het hart geen brood is . Zulk eenefpijze,
welke verkwikt en voedt en flerkt, Weet V A N H E NQ E L voortrefrelijk voor to dienen . Hij onthale nog lang
en dikwerf op dezclve ook het lezend godsdienflig Publick !
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Gedenkfluk voor de Evangelifche Luterfehe Gcmeente
to Utrecht ; beflaande in drie Gelegenheidsredenen,
als : I . 4ffeheidrrede in de Geertekerk ; II. In*#~dingsrede der hernieuwde Evang . Luterfche Kerk ;
III . Leerrede, des avondi na de Imv jding . Poor j .
DECKER Z I M III E R M A N, Predikant b( de bovengerelde Gemeente , enz. To Utrecht , b(j J. G, vait
Terveen . 1827 . (Uitgegeven ten voordeele van de Kol
Jektc ten dage der 1mv (ding .) In gr, Svo . X, 144
'R1. f I-25.
e titel van dit bocksken moest misfehlen de open .
bare
beoordeelipg daarvan afleiden . Het is, ten gevolge
„
?, van lien titel , goon boeksken voor bet publiek . Maar
„ bet verfchijnt toch in bet publiek ; en eenige regelen
„ ten geleidej zijn daardoor noodig. - De uitgave yeronta, fchuldigt zichzelye . Mijne Gemeente begeerde die uiti, gave, Ik mogt haar dezelve , uit dip hoofde , niet
t, onthouden ; to minder, daar het geideiijk bedrag dier
„ uirgave een offer was, dat ik aan haar en aan ons
r genieestfchappelijk Wang, met liefde en tit liefde,
~, kon en mogt brengen." Met doze verklaring vangt
z 11%1 M E R M A N de Voorrede aan van dit gefchrift, Met
doze zijnc verklaring voor oogen ,. zullen wij hetzelve ,
doch als Gedenkfluk voor de Evangelifche Luterfche Ge3neente to Utrecht, beoordedcn,
Ook zonder dat ons zijn Eerw . hierop had doefl op .
merl :zaam zijn, zouden wij gcoordeeld hebben, dat veel
niet voor bet k`ubliek is, maar enkel to bewaring voor
de Gemeente . Ja zclfs de geheele kleur en de geest dezer Gelegenheidsredenen verbieden den onpartijdigen Recenfept, de voile uitflorting des harten , als met den pasfer in de hand , koud en gevoelloos to ontleden . De Beer
:. 1 M ti E R DI A N heeft onze toebcvendheid even min noodig, als hij dezelve verlangd . Gaarne voldoet cchtcr Re» D
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cenfent aan 's mans verzoek , bl. iog. in de 16 Aanteek
uitgeirukt, en wil geen gebruik maken van de vrijhcid,
ook hem bl. 107 verleend, om het met het overige,
verreweg het gooocte gedeelte,des to Jrenger to nemer.,
ten cinde hem en anderen to onderrigten . Gelegenheidsredenen zijn weinig gefchikt, om naar de regelen der kunst
to worden beoordeeld . Voor dezelve zijn niet altljd pasfende tekften voorhanden . Dit gem is belemmert den man,
die gewoon is, zoo als z I in DI E R Dt A N , zijne geheele
voordragt nit den gekozen tekst, als het an en het at,
of to leiden . - Onze Lezers zullen het ons ten gocde
houden, dat wfj, bij de aankondiging van dit work, de
gewone wijze cener Recenfic niet in acht nemen .
De gelegenheid, welke tot dit Gedenkftuk aanleiding
gaf , is vooral merkwaardig , van wege de duidclijke en
afdoendc bewijzen van onderlinge toegenegenheid en brocderlijke gezindheid, welke meer en meer zich onder al
de Protestanten wederzijds vertoonen, en welke wij, bij
de kleine verfchillen, die, zonder fchadelijk to zijn, blijven kunnen, hartelijk wenfchen, dat dagelijks toenemen
en alom aangekweekt worden . Dat de Luterfche Gemeente to Utrecht het hare heeft toegebragt tot noodige hernieuwing harer kerk , verdient wel erkend to worden ,
vooral wanneer zij , zoo als z I DI M E R Dt A N verzekert ,
boven verwachting veel hiertoe heeft bijgedragen . Doch
meer algemeen zal het belangftelling wekken, dat de Hervormden, bij gemis nog van de Domskerk, de GeerteJerk ten vollen gebruike zonder eenig voorbehoud afflor.den aan de Luterfche Gemeente, en dat, bij uitltedigheid
van z I DI DI E R DI A N en ziekte van diens federt overleden
ambtgenoot T H 0 DI A S , voor deze Gemeente is geprcdii :t
door HERINGA, BOUDIAN, SIMONS en KOOPnt A N s. Dit words door z i Dt m E R D1 A N dankhaar erkend,
en uit het voile hart des Redenaars ftroomt alles daarhcnen, en fleept ook nu no- den Lezer mede tot levendige
belangftelling in alles, wat hij hier voordraagt . Met hc4
uiterfte genoegen lazen wij dit gefchrift, naar ons oordcel vooral merkwaardig, als Gedepkftuk van wederzijci
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fche toenadering,van wederzijdfche ongchuichelde vriend .
fchap, van wederzijdfche volkomene gelijkfchatting, vaq
wederzijdfche hulpvaardigheid en liefdedienflen, tusfchen
vcrfchillende Pxotestanten . Men is broeder van elkander,
De brooder-naan# alleen ftelt nu nietmeertevreden . Eeno
vereeniging in den guest gaat boven alle denkbeeltlige,
altijd dwarg opleggcnde uiterlfke eenheid. Doze .denkbeelden doen zich aan onzen geest voor, bij bet lezen
van dit gefchrift, hetwelk alzoo voor de geheele Protestantfche Kerk, niet enkel voor de Luterfche Gemeente to
Utrecht, con Gedenkfluk is van den nicer Evangglifchen
geest dan then van vroegere dagen, Stelfelzucht verlirooit,
maar de Bijbel verecnigt. Gelukkig ons Land, waar do
kweekelingen voor de prediking van bet Evangelic des
vredes zoo duidelijke bewijzen van Christelijke liefde iii
hunue nabijheid ontwaren
Aan de Godgeleerdc B fdragers zij bet verblcven, meci
uitvocrig verflag to -even van dit Gedenkfluk, Wij noodigen velen onzer Lezers uit, hetzelve zich aan to fchafffn. Zij dragen dan oak broederlijk jets bij tot onderfteuning van brooders en leden van het de'ne ligchaam, van
u'elk Chrisnas bet hoofd is .
IIiet . fla nog ten f otte, hetgcen bI . 93, in de Imr fdingsrede, voorkomt, en hergeen in onze dagen gewigtig is, bij de Lisurgifche koorts,die elders woedt . , Dat
„ moetcn wij bedenken : wij ofteren aan God zecr wei• nig, wanneer wij enkel hou ; en flcenen man Hem offe• ren ; „ ans hart is, oak pier, datgene, seat bidden,
Z, „ en svaarin svif God dienen nroeten ;" en, hoe gij uwc
_, kcrkcn oak opfiert, en hoe gij leerfloel en orgel cu
!, gcwclf cn bevloering oak aptooit, bet fehoonfle f eraad
„ cenor kerk zal altijd zijn cone talrijke gen :ecate, die-,
~, in c non echten geest van ootmoed, daar opkomt, en
„ aan welke, rein en onvcrvalscat, wordt verkondigd bet
„ wwoord der genade, der waarhcid, en der heiligmaking
• in Christus, Zonder dit fieraad zijn onze fchoonfle
„ kcrkcn, bet meest juist, geiritte praalgraven , die van
• buiicz fc•h oan fchijncn , maar nogtans nict dan up dood
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„ en verderf hecnwijzen ; en cene vervallene, onbehagc.
„ lijke gebedsplaats treedt veel minder, van wege onzc
„ geveinsdheid, befchuldigend teg4r; ons op."

Brief van P Z T R U S I bi bI I N K, Predikant to Ootmarfum , in een allerhatelijkst daglicht geplaatst
door den Heer B . B E R E N D S , fur. Rom . et Hod.
Doctor, in diens,!daartoe frekkend, werkje, waarvan de titel begint : De redenen van mijnen overgang tot de R . K. Kerk, enz . Te Deventer, brfA . J .
van den Sigtenhorst . - I8a7 . In gr. 8vo . Sr Bl, f : - 40.
Ir I ij kennen nosh dien ri E R E N b s noch zijn werkjc,
en zien nu alleen, dat hij de I-Icryornlde kerk heeft vcrlaten en tot die der RQomscngezindcn is overgegaan. Dit
fond hem voorzeker vrij, ofi'choon hij daardoor zijncn
bloedverwanten, en in het bijzonder zijner moeder, verdriet aandecd en ergernis gaf . 1-let fchijnt intusfchen, dat
dit het eerst niet was, dat hij zijner moeder vcrdrict aandeed . Het fchijnt, dat hij Ds . i hI Dr I N it, die hem , op
belijdcnis, tot lidmaat der Hervormde gemcente had aangeno:nen in Aug. 1814 , als beniiddelaar tusfchcn hem
en zijne moeder heeft willcn gebruikcn, welke zou ver .
klaard hebben , hen: voortaan niet meer voor harenzoon
to willen erkennen . Ds. 1 Al .111 1 N K , hoewel , en met
reden, op dien B E R E N D s ontevreden, (daar doze, bi j
bet opkomen van twijfcl aan de Hervormde geloofsleer,
zich niet met zijnc bedenkingen bij hem had vervoegd,
gclijk hij flellig beloofd had, alvorcrls den overgang to
doen) wendde daartoe , naar het fchijnt , cene vruchtelooze poging aan ; en nu most dan B E R EN D S eenen
brief, door I M M I N K aan hem ten antwoord op den
zijncn gefcbreven, in openbaar gefchrift in een allcrl'otclijkst daglicht geplaatst hebben . Daarom gceft zijn
Ecrw . ruu dien brief in bet licht, opdat list publick oordcelc . Dezelve is wcl ; oflchoon wij dien nict vulkomcnr
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kunnen beoordeelen , daar ons die, op welken hij ten
antwoord diende, ontbreekt, en wij ook bet gedrag en
karakter van B E R E MD s en alle de omftandigheden van
zijn gevaLniet genoegzaam kennen . Een voorberigtgeeft
ook geene gcnocgzame inlichting of bewijs . Als de Heer
1 M M I N K in bet vervolg gelegenheid en tijd heeft, en
moedigt bet publiek hem door den goeden aftrek van dit
flukje daartoe aan , clan zal hij een uitvoeriger gefchrift
in bet licht geven, en aan B E R END S nog zeventien
bijzonderheden , alhier met name• genoemd , en dan nog
enz. enz . enz. , bcwijzen . Eenige korte aattteekeningen
zijn nu achter den brief gevoegd, en ook een nafchrift,
waarbij wij , ten aanzien van B E R E N D s' gefchrijf, naar
bet VIIIfte Deel, No . 4, van den Protestant gewezen
worden.
Wij wenfchen den Eerw . i M M i N K gelegenheid en
tijd, maar hopen, dat hij dezelve tot nuttiger arbeid
befleden zal . Het komt ons voor, dat de Hervormde
kerk aan den Heer B E R X N D s zoo heel veel niet verliest, ja dat zij zich dit verlies gemakkelijk getroosten
kan . Wij gunnen der Roomfche kerke dezen haren nieuwen lofprediker van harte, en zijn bet ook, in zekeren
zin , met I M M I N K eens , als hij zegt : Het is ford, ja
meer dan tifd, dat onze kerk wdrde gezuiverd van leden , die haar weinig tot Jeraad kunnen ged! en. Mogen
die alien maar tot de Roomfche kerk overgaan ! - En
hiermede geven wij , als Protestanten, dezen Hecr
B E n E N D s zijn affcheid .

4lgemeen Overzigt der Dpidemifche Ziekte, welke in
liet jaar I3¢6 to Groningen geheerscht heeft ; door
E . T. TIIOMASSEN A TIIUESSINK, 4. L. 11f.,
1llerl. e t Phil. Doctor, Hoogleeraar in de Geneeskvndige Faculteit, enz . enz . Te Groningen, bij R .
J. Schierbeck . 1827- In gr . 8vo . 84 BI- f : - 80 ,
Onlderfcheidene Genccshceren , die de volkszickten ,
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welke, in bet verloopcn jaar 1826, in vcrfchillende flreken onzes Vaderlands , geheerscht, en vooral in de Pro
.
vincii:n Groningen , Friesland en Over sfel zulk eene
aanmerkelijl ;e verwoesting onder derzelver inwoners to weeg
gebragt hebben , behandelden , deelden reeds, in : kleine gefchriften , hunne bevindingen aan bet publiek mede ;, omtrent den aard , de oorzaken en gevolgen dezer ziekten ,
zoo als dezelve, verfchillend gewijzigd, bun zijn voorgekomep. De Hoogleeraar T H 0 DI Ass E N A T II u r•r s .
S INK, hoewel eigene ligchaamszwakheid hem nict hceft
toegelaten , de ziekte to Groningen dagelijks en geregcU
to onderzoeken, fchetst dezelve bier in algemeene trekken . Hij werd hiertoe in Nat gefteld, In zijne betrekking als Prefident der Prov inciale Commisfie van Genccskundig Onderzoek en Toevoorzigt, door dagelijks omtrent de ziekte berigten in to winnen ; tenwijl hij zelf
ook vele ziekten heeft waargeiomen en behandeld . De
--ioogleeraar wil evenwel zelf dit werkjc voor Met meer
dan eeno oppervlakkige en algemeene befchouwing dczer
epidemic hebben aangemerkt ; bet aan zijnc geachtc Ambtgepooten overlatende , die de ziekte meer in hare onderfcheidene vormen en wijzigingen gez1cii ltebben, daarvan cone
jeer breedvoerige en naauwkeurige befchrijving to geven .
Dit gefchrift is, in de eerfte plaats, belangrijk voor
de gefchiedenis der ziekte, daar hetzelve ons, in bet algemeen, bekend maakt met haren oorfprong en voortgang , met derzelver toefland, in zoo ver de plaatfelijkc
gefleldheid der flad, bet gebrek aan de benoodigde bergplaatfen voor de bchoeftige ziekcn , do ongenocgzaan:hcid van genecskundige pulp enz . daarop invloed hadden ; al welke omflandigheden moesten medewerken , om
do uitbrciding der epidemic to bevordcren . Voorts vindun
w1j medegedeeld do maatregclen , welke , ter voorziening
in dezen, zoo van wege Z. . N1 . den Koning, op voordragt van den Heer Gouverneur, alsmeie door de Stad :7 .
regcring, zijn beraamd en in bet work gcfleld . Ilct Arfenaal werd winnen wcinige dagen, door de aanhoudcnde
werkzaamhcid en den onvermoejden ijvcr van den Ileer
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H E N D R I K S z, tot een Ziekenhuis ingerigt , van a11cs

ruim voorzien, en daarbij eene Apotheek gevocgd, zoo .
dat in hetzelve aanflonds eenige honderden zieken konden
worden opgenomen , welke in bet begin door de Heeren
Profesforen BAKKER, STRATINCH en IiEND R I K s z, en daarna door den Heer H E N D R I K S Z,
geholpeh door twee Heeren Chirurgijn-Majoors, werden
behandeld . Om in bet gebrek van genoegzame Geneesheeren to voorzien, had Z . M. goedgevonden, aan alle
Rijks Univerfiteiten aan to fchrijven , ten chide bekwame
en tot de praktijk gcfchikte jongelingen uit to noodigen,
om in dezen noo4 toe to fchieten en hulpe to verleenen. Dit had ten gevolge, dat verfcheidene van de Akademie van Utrecht , met name Dr. V AN D E R P A N T,
de Kandidaten B E IJ E N, VAN D E R L E E U W, N IJHOFF,SCFIELTEMA Cn TURK,--van heuyen,de
Kandidaten REYNE, HONLET, PIETERS,LION,
N A L 1 6 Cn W A U T 11 1 E R zich derwaarts begaven, en,

op de edelmocdigfle wijze en met de warmfle menschlievendheid, ccn groot gedeelte der armen behandelden,
en daardoor zecr veel nut flichtten ; tcrwijl ook do IIceren Kandidaten STRATINGI1, BOSI+IAN, TRESL I N G en N A U T A PETERS , waardige kweekelingen
der Groninger Hoogefchool, niet in gebreke zijn gebleven, vrijwillig hunne hulp toe to brengen ; behalve dat
nog eenige Geneesheeren van elders, door de Stadsregering , op een zeker honorarium , uitgenoodigd, daartoe
liebben medegewcrkt .
Vervolgens wordt omtrent bet beloop, de toevallen,
complication en gcvolgen der zickte gehandeld, vcrgcleken met foortgclijke epidemien, welke vroegcr op vcrichillcnde plaatfen in ons Land en ook elders hebben
plaats gehad. - De onderichcidene aanwijzingen ter behandcling warden duidelijk en met waar praktisch oordeel uitecn czet en voorgedragen . WVij ontwarcn hier
then vrijcn en olnpartijdigen geest van befchbuwing,welke
riot, flaafs gellccht aan cenig vast flelfcl, de praktifche
handciwijze naar de ecne of andere bcerfthcndc en nice
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zeldef overdrevene theorie behoeft to wringen , daar alles op daadzaken en ondervinding nederkomt , opgeheiderd door eenvoudige en verftdndige verklaringen . Men
2tt1 dus ook bier, offchoon bet gefchrift niet regtftreeks
en opzettelijk daartoe ftrekt , eenige gefchilpunten , of de
ziekte namelijk van een' flhenifchen, asthenifchen, van
eels' wezenlijken bilieufen , c;f wej ont/lekingachtlg gastrifchen en erteritifchen aard zij, waarover trouwens
flog al verfchil van gevoelen beftaat, hij opiettend midenken, voor cen goed deel, opgelost en vereffend vinden . Onder mecr andere nadeelige oorzaken, tvelke de
ziekte deden aanhoudcn, meetit de Schrijvcr ook to mogen rekenen cen al to kort en to oppervlakkig onderzoek ,
ja zelfs , in bet eerst, eene min bekende, ondoelmatige
behandeling, - de ntiskcnde tocvallen van ontffeki'ng,
congestie enz . , die niet ftcllig worden weggenomcn, ook eerie al to rasfche en al to flerke aanwending van
den koortsbast, of van den fulphas clu'ninae, waardoor
vele lijders in langdurige en ehtonifche ziekten, vcrftoppingen der onderbuiksingewanden en waterzucht vcrval=
len zijn .
Hoewel Recenfent voor zich de waarde van dit getieesmiddel, en wel bijzonder van het laatstgenocm,le
kina-gout, bij ondervinding heeft lecren kennen en op
dcszelfs waren prijs flelt, is ook bij hem wel ceps de
bedenking opgekomen, of fi een van dit mickiel nict bier
en daar in deze ziekte mccrmalen cen to onbcpaald gebruik hebbe gemaakt, en of niet de gclukkige uitkomlien dicr gevallen, waarin dit middef, met achterfl:elling
van alle andere aanwijzingen tot onmiddellijk belTond des
levens, met een verwonderlijk en onmiskenbaar nut is
toegediend geworden , b . v . in de febres foporofac , apoplecticac, fomtijds aan1eidii g tot eene to algemeene aamwending hebben gegeven .
Onder de middelen, welke tegen de waterzucht , als
gevolg der koortsziekte , dikwijls nog met goed gevolg
zijn aangewend , worden de bladen der diosna crenata ,
cene nicuw ontdekte en van de Kaap dc Goede Hoop
toegezondene plait , genocmd .
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Do befchouwing en gevolgtrekkingen omtrent den aard
der ziekte berusten vooral op her aanzienlijk getal lijkopeningen , door den Hoogleeraar II E N D R I K S Z en
den Chirurgijn-Majoor C o R N E I; I 8 S E verrigt, van
zieken, die in het Arfenaal zijn geftorven . Dezelve worden under verfchillende rubrialcen gebragt, waaronder
zoo wel begrepen zijn de genen, die aan de oorfpronkelijke koortsziekte, als die aan fecondaire ziektcn zijn
overleden .
Ten aanzicn van de befmettelijkc hoedanigheid der ziekte, zoo als deze to Groningen heeft plaats gevonden,
zien wij a dat de Ileer T 11 U E S S I N K van andere Geneeshecrcn in denkwijze vcrfchilt . Dezelve kan , volgens
hem , geeuszins van befrettelijkhcid worden Vrijgefproken , en zuiks worth door redencringen en op grond van
daadzaken betoogd, - Daar doze zaak geheel op ondervinding rust, durven twij hicromtrent in geenen dcele irr
cone beflisfing treden ; docll wij zijn finds lang meer en
meer in do overtuiging verflerkt , dat her zeer ntoeijelfjk
is, om , op een' voldotnden grond , de nict befmettclijkheid eener zickte, hetzij epidenaifche, hetzij fporadffclre, ftellig to ontkennen of to bepalen . Wij kennen trouwens niet al do uitwendige invloeden, welke bij eene
ziekte, om zich to kunnen mededeelen, gevorderd worden, daar deze , immers voor her grootfte gedeelte , niet
door do zintuigen of andere herkenningsmiddelen kunnen
worden waargenomen, veelmin bet eigenlijke werkzalne
beginfel , hetwelk de ftoffelJke of de zuiver dynanrifclie
voorwaarde der befinetting uitmaakt . Niet alles hang
Ilier voorzeker van de ziekte op zichzelve, maar veel ook
van do individu6c gefleldheid der voorwerpen of , wel.lcc
tnet de lijders in meer- of minder onmiddellijke betrekking
komen . Wij zien daarom ook , dat eene ziekte , welke
in fommige gevallen inderdaad niet befmet , op andere tijden wordt mcdegedceld . Wij behoeven flcchts to denken
aan .gewone catarrhale koortfen , aan typhus , dyfenterie en
andere, die nit eons befmettelijk worden hevonden, din
niet . Indien er dus al 7 in ver de meeste gevallen , geelae
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aanflekelijkheid hebbe plaats gehad , zoo wordt daardoor
op zichzelve nag niet bewezen , dat de ziekte daarvan
geheel en altijd moet worden vrijgefproken, en een flellig
voorbeeld zal , to dezen opzigte, meer moeten afdoen,
dan tien ontkennende . De Heer T H U E S S I N K nit met
kracht zijn gevoelen, tot welke nadeelige gevolgen bet
aanleiding kan geven , indien men, in heerfchende ziekten, de befmetting verzaakt ; en hij ftaaft zuiks door de
noodlottige gevolgen , welke dit gehad heeft in 1 720 met
de pest to Marfeille, toen dezelve flechts voor eerie
kwaadaardige koorts werd gehouden, hetwelk meer daft
ioo,ooo menfchen bet leven kostte . Iletzelfde had plaats
in de pest van Moskou in 1780, waaraan 2oo,ooo menfchen ftierven ; terwijl men , ook in onze dagen , gezien
hceft , dat , dewijl men de gels hoorts to Cadix , Sivilid
en Barcefona niet voor befmettelijk wilde houden, dit
de oorzaak is geworden , dat niet alleen deze, maar ook
de meeste andere fleden van llndalufij bijna uitil;ierven.
Met gelijke zorgvuldigheid worden de oarzaken page,
fpoord en ovcrwogen , waaruit de volksziekte is voortgevlocid . Dezelve kunnen deels als algemeene worden befchouwd , voortvloeijende uit de aanhoudende hitte en
drooge gefteldheid des dampkrings , deels moeten dezelve
worden afgeleid uit de gcographifche en natuurkundige
ligging der Provincie en van de Stad Groningen , en uit
de plaatfelijke invloeden , welke binnen dezelve op de
gezondheid der ingezetenen nadeelig hebben medegewerkt.
Tevens wordt bet nadeel aangewezen van het begraven
der lijken in de kerken en op de kerkhoven, waaromtrent
de Hoogleeraar zich aldus laat hooren : „ Nadat er meet'
• dan drieduizend lijken in de kerken cn op de kerkho„ Yen begraven zijn , - nadat men wel op hoog gezag
• eindelijk opgehouden heeft verder in de kerken to be„ graven , blijft nog bet begraven op de kerkhoven Reeds
• voortduren ; en , daar er foms drie of meer in gene familic
„ ftierven , worden deze graven Reeds weder geopend ,
„ tot dat zij vol zijn . Het is de vraag , of deze lijken
• wel altijd diep genoeg met aarde bedolven zijn ? Op
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het nieutve kerkhof fiijn ten minfle in htt begin der
epidemic cene menigte lijken in denzelfdcn kuil begraven, en kisten op kisten gehoopt. 1Vekelijks worden
nu nog tusfchen de 40 en So lijken op de kctkhoven
gebragt ; en wanneer zal dit ophouden ? Vat zal nti
daarvan het gevol; zijn, als dcze Iijken tot rotting
ovcrgaan 5 de aarde, door het inflorten der kisten , door
vorst, regen en hifte, fplijt, en er gemeenfchap met
• de IStiitenhtcht komt, zoo als dit tc Cadix en iiarce,, lona cen' ondragelijken Rank hecft veroorzaakt? Men
• zal dus daartegen bijtijds alle vuorzorgen moeten ge• brufken . In de kerken zal dit mocijelijk zijn , als do
• kisten lnlakken ; op de kerkhowen zal men, bij do
„ minfle inzakking, de graven met aarde moeten aanvul• len en bedekkeh, en van de chlorure de chaux gebruik
• maken . Het is daarom zeer to wenfchcn, dat men al• len fpoed make met begraafplaatfen buiten de Bad daar
• to flellen, daar de ondervinding daarvan zoo zeer dC
• dringende noodzakelijklteid aantoont ." WVij hopen , dat
dit onheil, hoe gegrond de vrees voor hetzelve, naaraanlciding van bet medegedeelde, ons toefchijnt to zijn, door
krachtdadige middeleh, zoo veel mogelijk, worde voorgekomen . B1ogt ook thans de rampfpoed ten minfle dit
fiat hebben achteegelaten , dat men 2ich mecr en mcer
ontdoe van cen nog zoo algemeen en fchadelijk vooroordecl, als de gewoonte van hot begraven in de kerkcn,
en op de kerkhovcn binnen de rnrrren der Beden, to midden der bevolking ! Mogten ook de Beftuttrders det flcdclijkc en zndcre Gemeenten dc hooge waarde hunnerroeping fleeds van naderbij cn levendiger KAyben lceren kennen, om dezelve tot der burgeren gczondheid, waartce
dczelve zulk cene regtftreckfche en vcrmogende betrckking itecft, aan to wendeh ! - Voortvaar, zohdcr de medewerking van ltct 1 olitiel, Befluur, in zoodanige omflandigltedcn , als to Groningen en elders hebben pleats gehad, zullen de gocde oogmerken der Geneeshceren niet
kunnen i\•o rden bercikt . Zullen deze ecnigcrmate hun do_l
hereiken, bctgeen zij, met zoo vole onfchatbat'c op0110„
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ringen, trachten to doen, zij behoeven daartoe eene ijverige, kloekmoedige en onbekrompene onderfteuning van
bet openbaar gezag ; en waar bet hieraan ontbreekt, waar
traa(;heid , hoofdigheid, gehechtheid aan bet oude, omdat bet oud is , to groote karigheid in bet befteden van
eenige buitengewone uitgaven , welke de tijdelijke toeftand gebiedend vorderen, do beginfelen en regelen van
handelen uitmaken , daar worden voorzeker de beste pogingen der Geneeskunde, zoo niet geheel verijdeld, ten
minfle voor een groot gedeelte to leur gefleld, en den
dood wordt alzoo Gene overvloediger prooi toegevoerd .
Aan bet einde des werks wordt een drietal lijsten gevonden ; als : eene van do flcrfte , voorgevallen van de
maand Mei tot December 1825, vergeleken met 1826,
binnen Groningen ; welke lijst ons cenverfchildoetkennen
der meerdere fterfte in bet laatfte jaar boven bet eerfte
van niet minder dan 2067 over bet gemelde tijdperk .
Ontzettend onderfcheid ! Do tweede lijst geeft bet petal
op der lijken , gedurende hot jaar 1826 , in de vier
kerken en kerkhoven to Groningen begraven , enz . ; en
do derde duidt aan bet getal der overledenen in hot Ziekenhuis (het Arfenaal) van en met den 8 September tot
en met den 31 December des vorigen jaars . Doze opgaven
hebben hare waarde, voor zoo ver dezelve voor de epidelnifche Stetistiek zeer belangrijk zijn .
De geachte en als praktisch Geneeskundige , zoo buitenlands als in ons Land , met refit beroemde Schrijver
heeft zich op nieuw aanfpraak op den dank zijner Landgenooten verworven door do mededecling van dit algemeen overzigt . Hartelijk wenfchen wij , dat hij floods
lust en krachten moge behouden, om een werkdadig aandeel to blijven nemen in de bevordering der Vaderlandfche Genceskunde .
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Redeyoeringen , nagelaten door w . A . 0 C K E [t s E .
4mfierdam, bij J . van der Hey en Zoon . 1826 .
gr. 8vo . 266 Bl. f 2 - 9o .
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llet jaar, dat voor zoo velen noodlottig was, en
under dezelve voor vcrfcheidene belangrijke, meer of
min beroemde mannen, ram reeds vroeg ook o C K E R S E
weg . Door zijne Karakterkunde, en ook, zoo wij
meenen, als uitgever van den Spectatorialen Schouwburg, al vroeg bij bet lezend publiek bekend, hield hij
fchaars langen tijd op, hetzij als Volksvertegenwoordiger, hetzij naderhand als Secretaris der Maatfchappij van
Weldadigheid, voorname medewerker aan den Recenfent
ook der Recen/enten, en in het algemeen als fchrijver,
van zich to doen fpreken . De verhandclingen , bij dezen
aangekondigd, en, na zijnen flood, door c L A R 1 s s E en
T Y D E Al A N uitgegevcn , zijn voorgelezen in de Maatfchappijen Felix llleritis en Doctrine-, et Amicitia , en
waarfchijnlijk voortbrengfels van den tijd , toen hij als ambteloos burger to Amflerdam woonde . Zij loopcn (z en 2)
Aver den aard en het vermogen der fpraak , (3) over die
der menlchcnfpraak , (4 en 5) over de welfprekendheid,
(6) over bet vermogen en de waardij der kleinigheden,
tot bet vormen van groote manner en uitflekende karakters , (7 en 8) over der menfchen neiging tot gezelligheid , en de beste middelen om dezelve aan bet algemeen
geluk dienstbaar to mrken , (9) over het contrasterende ,
hetwclk zich in groote mannen en uitflekende karakters
voornamelijk pleegt to doen waarnemen , en (IQ) wat
nieuws is er ?
Belangrijke onderwerpen voorzeker, en door den fieller op cene gebeel eigenaardige , van diepdenkendheid en
uitgebreide kunde getuigende , dock tevens zeer vrije,
fomtijds lachverwekkende wijze behandeld . Voorzeker
zullen ze velen welkom zijn ; wij darken er de waardige
uitgevers voor, en befchouwen ze als cene bijdrage tot
's mans karakter , als fchrijvend en denkend wezen .
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De eerfle, en gewis niet de minfle, kenmerkt zich al
terilond door jets zonderlings . Zij ward uitgefproken op
den 29 Januarij des jaars iSoi , en begint met eene uitweiding, daarop toepasfelijk ; doch met eene aanmerking
over hot onnagaanbare van 's menfchen geest en vernuft
komt hij op bet genoemde, geheel verfchillende onderwerp . - De derde, die nogmaals hetzelfde onderwerp,
doch met eenige bepaling , vervolgt , vangt aan met eene
wandeling door bet gebouw Felix Meritis . En dergelijke meer . Vooral in do laatften heerscht doorgaans meer
do toon van een fpectatoriaal weekblad , of dergelijke
geestige lcctuur tan uitfpanning, dan wel die der deftige
verhandeling . En misfchien is er geen tak van letterkundo , voor welke o C K E R S E meer berekend zou zijn geweest . Mensch- en wercldkunde - bijzondere zielkundige inzigten - cigene, dikwijls vreemde gedachten zeldzame welbefpraaktheid , doch weelderig , niet zonder
wonderlijke fprongen ; ziedaar toch , dunkt ons , bet
kenmerkende , in doze verhandelingen doorflralende . Trottwens, de voornaamfle zijner fchriften wijken van genoemdo beftemming misfchien niet verre af .
Do ftukken zijn niet alle van even groote waarde . De
eerfte, vierde en zesde behaagden ons geenszins hot minst .
Leest men o c K E R S E over fomm-ige der onderwcrpe'n a
bier behandcld, bet is of men er voor het eerst van
hoorde , zoo geheel gaat hij zijnen eigen' weg . Of
die weg altijd de regte zij , daaraan twijfelden wij wel
eens ; maar immer vonden wij er toch veel goeds zoo
wel, als nieuws . AVij zouden onzen fchrijver tot die
opftooters (men vergeve ons dozen jagersterm) der waarheid rekenen , welke bet ziften , beproeven en rangfchikken wel eenigzins aan anderen overlaten , maar die daarom niet van hun loon en kloon , als eerfle ontdekkers ,
behoorden beroofd to worden . Op zijne beurt , hot is
waar , bezigt 0 C K E R S E ook wear do bouwllof van
anderen, en is (gelijk wij reeds to kennen gaven) niet
min oorfpronkelijk in den vorm , dan in de ftof.
Wij hebben geen lust om meer in bijzonderheden to
V2
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gaan . Als lectuur bij het ontbijt en de theetafel, en tevens als ftudie in het afgezonderd vertrek , is hat bundeltje to gebruil en . En het zal den bekwamen man bij
ieder van finaak en oordeel in een aangenaam aandenken
helpen houden .
Als een f}aal geven wij bet volgende : „ Onder alle
foorten van armoede is die des verftands de treurigf'e
zij baart toch gedachtenloosheid, zelfverveling, en maakt
ons nietige wez .ns in de maatfchappij . Dat er intusfchen
menfchen gevonden worden, wier verfcand eene zoodanige ledigheid heeft, ontftaan b . v. uit cane verwaarloosde, zinnelijke opvoeding, uit eene gebrckkige ligchaamsbewerktuiging, uit een vadzig geftel, nit al to
groote gcmakzucht, uit beroepsbeflommering of dergelijke , is boven alle tegenfpraak . Een ftaat van verve.
ling, van nietigheid, is duldeloos voor onze eigenliefde ;
want, vie is zoo nictig, dat lvj niet no- gaarne voor
zich zelf of anderen icts zou beteekenen ? - Dit ledig
moet dan aangevuld ; maar hoe? Door to denken? Dat
is to lastig ! -- Door lezen ? Gcen tijd , geen lust! -Door reizen ? Te kostbaar, to fchadelijk voor de aflaire ! -Door omgang met lieden van kunde ? Te droog, to ftijf,
onlijdelijk ! - Uit wijnkelken of tarott6-kaarten laat zich
het vcrftand ook niet putten . - Wat dan? Er is can
huismiddel, dat zeer gemakkelijk werkt, beftaande uit
gelijkc dcclen zinnelijke verftrooijing en gedachtenftof ; en
dit middel , gij gist bet reeds, is geen ander, dan in
den gezelligen kring zich dagelijks to begeven , om met
iedercen over hat nieuws van den dag to praten . Dit
voorfclirift is door acne veeljarige ondervinding zeer beproefd bevonden . Probatum est ."
Gedenkboek van Neerlands lVatersnood, in Februar
-1825 . Door j . C . B E IJ E R . Met Platen en kaarten .
?'e 's Gravenhaoe, bij J. Immerzeel, jun . 1826. In
gr. 8 vo. VIII en 807 bl. B j Inteek . f IQ- 70.
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Befehrjving van Overosfels JYatersnood, in Februar!
1825 . Door J . TEIt PEL KWIJK , 1. L . M.,
U. et Phil. Dr. , Lid der Gedeputeerde Staten van de
Provincie Over! sfel . Te Zwolle, b~ Clement, de Vri
en van Stegeren . 1826. In gr. 8vo . XY en 283 bl.
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Gefchiedkundig Tafereel van den lVatervloed en de Overflroomingen in de ProvinciesYriesland, voorgevallen
in Sprokkelmaand 1325 . Met Gene Befchriving van
derzelver Gevolgen voor dat Gewest . Door j . V A N
L E E U W E N, Grijier van de Regtbank van lioophandel to Leeuwarden . Uitgegeven ten voordeele der Ongelukkigen . Te Leeuwarden, bf/ G. T. N. Suringar.
1826. In gr . 8vo . . 68 , LX en 29o bl. Bj Inteek .
f 4-:
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iet hicr, Lezers ! het ftel bockwcrken over den jammerlijken zeevlocd van 1825 volledig, een veel vrocger
aangekondigd Ilistorisch Tafereel bij s e 11 A L E ICA M P
en V A N D E G R A Df P E L medegerekend . Van de algemeene Befchrijving der Over/rooming ezv. door u . w .
C . A . v i s s E R, waarvan B E Ij E R (Voorb . bl . I) gewaagt, zal nu •wel niets komen, omdat de man dood is,
en, behalve dat
doch neen !
Wij danken de Schrijvers defer werken voor hunne gc .
fchenken am ons ; den Schrijver van het Ilistorisch Tafereel, waarvan verflag gcdaan is in No. X der Letteroef. des vorigen jaars , voor de nagezondene Kaart
der Landen rondom de Zuiderzee en daarmede vcrbondene Stroomen . WVij zijn er gerust op, dat elk bezitter
van het work die Kaart als een kostelijk toevocgfel waardeert. Dat is eerst teekenen ! lVat cenvoud en fieraad
Hoc fijn en hoe hcldcr ! De grootfte naauwkeurighcid is
in acht genomen . Wij lieten de Kaart door eon' der mccstbevoegde zaakkundigen ftrtng beoordeelen ; en lofen room
was let , waarin 's mans verwondcring eindigde . Dank
alzoo den Schrijver en Uit;everen 2 door wier zorge het
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fchoone werk, van deze zijdc zoo wel, als door den in :
houd en het plaatwerk, zich zoo billijk aanbevcelt . Zal
die Kaart achter het flot, of in de portefeuille, of tot
fieraad des woonvcrtreks hare beflemming hebben?
Het is nog niet gczcgd, dat de Steller van bet verflag aangaande het mccrgenoemde Tafereel dezelfde is als
de Schrijver van dit verflag. Van waar nu de zoo vroege aankondiging des ccrften hocks over den jammervloed,
en de zoo fpade vermelding, die aan de werkenderdrie,
aan het hoofd gemelde, Schrijvers to beurt mag vallen? Een pljnlijk en vele onrust barend ongemak,
gevolgd van cene gevaarlijlce krankheid, wierp den Steller
van dit verilag tot volflagene magteloosheid neder, en -dock de zaak is reeds afgcdaan ! (*)
I-let valt in het plan van den Schrijver dezes berigts in
het geheel niet, hicr Recenfcnt to zijn . De geheele
plaats, tot bockbeoordecling gefchikt, ware, door de
vercischte vcrgclijkingen, nog to bekrompen. Doch,
dit daargelaten : men moct vooronderflcllcn, elk Schrijver haft zijn best gcdaan ; cene vcrfchooning, bij gebreken, in iverkcn als deze, alleen geldcnde . De mocite
en arbeid tot de zamenf thing van cen zoodanig werk is,
voor velen onbcgrijpclfjk, groot, ook bij goeden voorraad van hulpmidddlen ; er zijn telcurllellingen, misrekeningen ; allerhande verdrietelijkheden trcden fums tusfehcnbcidcn, en zoudcn den geduldigften de pen doer wewerpcn . Om deze en andere redenen oordeclcn wij , dim
bet den fchijn van liefdeloosheid en partijdighcid niet
ontgaan kan, bij flrenge ijergelijking van vroeger cn later flukken, de fcilcn en onwillekeurige afivijkingcn van
do waarheid aan to toonen . I-let moet cchter nict to veel
fchclcn . Alwat wij daar zeiden, is alleen tocpasfclijk op
Schrijvers, die wij gcloovcn mogen, dat daarin overcenkomen, dat zij naar hun beste weten en met gelUlcen
cdelcn toeleg gefchreven hebbcn. NV!j willen dus lint
work vaii n E IJ E it met her reels aangekondigdc Tafc(*) Helm ! door 's mans kort daarna gevolgd . ovcrlijden .
Redact.
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feel, voorr bet oog des publieks , niet ftrengelijk verge .
lijken, en behoeven dit to minder, naarmate wij (bij hose
veel verfchil!) in bet hoofdzakelijke de telkens zuivere
voorf}elling der waarheid met voldoening opmerkten . Met
den Heer B E IJ E R (Voorb . bl . XI) zeggen wij intusfchen : „ Het ware ongetwijfeld wenfchelijk geweest y
Oat bet publiek flechts den enkel werk over den Zee„ vloed van IS z5 bekomen had, geheel opgemaakt uit
„ bewijzcn , bij de Ministericn voorhanden ," ezv . Vooral wilde de Steller van dit verflag , hetgeen hij in 't vorige
gefchreven heeft over de oorzaken en nadeelen der verdeeling van hetgene vereenigd had betiooren to blijven ,
bier nog wel eens herlezen hebben . Hoe jammer, dat
B E IJ E R en de Sch ; ijver van bet Ilistorisch Tafereel , of
de Uitgevers hunner werken, in zoodanige vereeniging
niet meer belang gczien hebben ! Of misfchien beftaat
de oorzaak van dit onaangenaam verfchijnfel, waar wij
bet niet ecns vermoeden .
De ficer B E IJ E R heeft met zijnen arbeid al wat to
tobben gehad . Ilij wachtte, op ingediend vcrzoek bij Z .
M . , de noodige bouwftoffcn , bij het Ministerie van B inncnlandfche Zaken en tiVaterftaat voorhanden -hij wachtte to vergeefs . Er kwam nict van . Het work moest toch
voort, en hij loos, zcer verftandig, die Provincien,
waarvan hem zeer volledige berigten waren toegezcgd Holland en Colder land- tot hoofdpartijen in Vii Tafereel, to meer uit hoofde der afzonderlijke Befchrijvingen .
Men meene daarom niet , dat die hoofdpartijen niets anders to zien laten ! B E IJ E R brengt ons op weinige plaat- ,
fen zeker , daar Been water gewcest is .
Een 4rge misfland hindert ons in dit bock . De Schrijver
zegt er van -dock , hoc velen zal hij duister zijn in den
aanvang ! (Voorb . bl . III .) , Het overnemen van de ftuk„ ken (welkc? van wie overgenomen ?) door den book„ handelaar p o R T I E L J E (waar komt die zoo onverwacht van daan ?) naderhand met die van de Wed .
„ A L L A R T vereenigd voorgenomcne befchrijving van
„ den Watersnood beftemd , alsmede bet nog later ont-
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vangen van net onbelangrijke berigten, op welker fpoe .
„ dige toezcnding, als geheel vrijwillig gefchiedende, ik
„ niet had kunnen aandringen noch rekenen, dit deed
„ bet bock zoo groot worden ." - Maar, wat is nu gebeurd, om bet geen cent to verhoogen ? Men krijgt nu
807 bl . i n twee bandcn . I, II op den rug is nict Iffe en
We Dccl ; maar bet tweede is bet tweede Stuk . Is er
nu alzoo niet eigenlijk geleverd eerJle Deel, beffaande uit
twee Stukken? En - want wat kwam er dit tog al eens
op aan - hoe wanflaltig! men leest tot bladz . 537 gemakkelijk, roemende de heldere letter, keert de bladzijde
om , en wect iich niet genoeg to verwonderen over den zoo
ongedachten overgang, die misfchien menigeen behoefte
aan den bril doet krijgen . Dit fpijt ons ; maar wij betuigen toch , bet refpect voor der inteekenaren beurs en handteekening, dat er de oorzaak van is , hoogclijk to roemcn .
De Kaarten, welker cene de overjlrooming in het Noordelijk gedeelte, de andere haar in het Zuidelijk gedeelte
dezes Koningrijks voorl'elt, munten nict uit ; tot opheldering der gefchiedenis genoegzaam zijn z!7, en daartoc
gaf ze B E IJ E R .
Fraai is bet Titelvignet, de menschlievendc daad van
a R o E N ons voor oogen ffellende . Het plaatwcrk is anders, naar onze ziensmanier, heel wat beneden dat in bet
Tafereel. Zij flellen ons voor : de aankomst der Noordhollandfche hlugtelingen to dm/lertlam ; Scheveningen in
en na den /form (die hadden we bier nict verwacht) ; de
over/lrooming van den liamperd!~k , en verwoestingcn ,
daardoor to Oosterwolde en DoornfpJk aangerigt (grof,
en, omdat bet er onder ffaat, kan men weten, wat bet
bctcekcnt) ; de over/lrotmde landen in fholvega.
Nabij deze laatf}e Plaat leest men : „ In de kerlc alhier
„ (te ll'olvega) Werden iSo mcnfchcn opgenomen en ver„ zorgd . Nict v66r io Maart konde er wederdienstwor„ den gcdaan, en hij, die her kleine kerkjc kent, zal be„ grijpen, hoe vol bet er was ; dock de orde was uitfle„ trend, alles ging geregeld, en 's nachts hield men
„ wacht, om brand en ongemak voor tekomen ." Zondcr
„
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onze aanwijzing ziet elk de dubbelzinnigheid dezer zinfnede . - De ftijl verheft zich- ook niet hoog boven bet middelmatige . De Heer BE 1J E R verhaalt echter zeer onderboudend , en de zeer vele hier voorkomende treffende bijzonderheden houden den leeslust graag ; zoodat wij, bij flot van rekening , niet twijfelen , of de meeste Inteekenaren op dit
Werk zullen tamelijk wel tevreden zijn .
Wij gaan over tot de twee afzonderl~ke Befcbrijvingen .
De eene is van Overijsfel, geleverd door den -geleerden
T E R P E L K W JJ K . Steller dozes zal wel zeker noon eenig
werk kunnen aanprijzen, dat minder misfen konde voortreffelijk to zijn, uit hoofde der gunflige omfandigheden , waarin
bet wordt uitgegeven, dan dit . Men bedenke eens ! Uitgcvers , die zich onbaatzuchtig vereenigen , wier bezoldiging
der armen voordeel is, en die niets ontzien , wat bet werk
ten fieraad , ten roem van bun gewest en des vaderlands kan
doen flrekken ; een Schrijver, met buitengewone geleerdheid
toegerust, en die daarenboven in lokale kennis aan niemand
iejs heeft toe to geven, hebbende , vele jaren, zelf in bet
befuur der Provincie Overijsfel een zoo voornaam aandeel
gehad ; een Gouverneur, die zulk cenen man waardeert, en
alle goede ondernemingen begunfigt ; de Ingenieur Verificateur
van het Kadaster in Overijsfel, J . J . soRG, die dadelijk ook
zich aanbood, om, ten voordeele der noodlijdenden, de noodige Kaart en eene inlichtende Tabel to bezorgen .
Dusdanige omfandigheden zijn zoo gunfig als een Schrijver wenfchen kan, en - favente numine - zweeft zijne veder hot papier over, en lust en kracht nemen, bij elken voortgang, toe ! Wij danken God, ja ! God danken wij , die door
T E R P ELK \V rJ K ons en onzen kinderen dit Gedenkfuk van
den jammer onzes woonoords en van Goddelijke ontferming
geficht heeft .
Uit de Voorrede willen wij kortelijk bet beloop des boeks
opgeven , waarvan wij no- alleen dit vooraf moeten betuigen, dat de fijl zeer gepast afwisfelt naar den acrd der zaken , die befchreven warden .
Niet alle opgegevene voorvallen , alleen de belangrijkfe
zijn opgenomen ; en de Steller van dit berigt verzekert van
goederhand, waar bet opgegevene niet frookte met de toetfing des Schrijvers, of zijne volkomene lokale kennis, daar is
er niets van geboekfaafd . Befpiegelingen over de werkingen
tier natuur , en der ongelukkigen lot , wilde tle Schrijver ook
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niet telkens laten wederkeeren . Regt zoo. Waartoe , vragen
wij, die afmatcing des flijls, door onvermijdelijke redites P Of
ziet men die niet? Waartoe, door zulke befpiegelingen, her
gevoel van hen op nieuw gefchokr, wier voorflelling van
eigen of broederen - leed hen nog zoo vaak en van zelve
aandoet? Er is door zoodanig verbalen, als bier gefcllicdt,
genoeg gedaan . floe treffendredeneertzER .nELxwIJKbierover I (Voorb . bl. IV-VII.) De wonderen der Nederlandfche
en Christelijke barmhartigheid , die ook Over~srel hebben gezegend, maken bet belpedigend, bet gevoel telkens to zocken
to bewegen. Om dezelfde redenen onthield zich de Schrijvcr
van gedurige vingerwijzing op de grootheid van den fleer der
Natuur . „Zij, tile bij her hooren of lezen van zulke werkin• gen der Natnur niet dadelijk mogten opmerken de onbe• grensde magt des Oneindigen, zopden ., door de korte befcbouwingen, die ilt er deswege had kunnen invoegen,
„ geen gevoel daarvan verkrijgen," ezv . War orde de Schrijver volgen zoude, en hoc, opgegeven bebbende, oordeelt hij

•

her nuttig, eene vergelijking to maken tusfchen den vloed
van 1825 en van vorige jaren, bepaaldelijk 1776, den hoogfien, then men kende. Die vergelijking is hoogscbclangrijk,
omdat zij ook over de Springvlceden hardelt . Her onderzock
over bet verband der hooge zeevloeden en overflroomingen
met de onderfcheidene ilanden der niaan lcidde den Schrijvcr
van zelve daartoe .
Eenige Provincialismen worden cindelijk
opgehelderd .
Geene Platen verficren bet work, behalve de afbeelding
van dat gedcelte des kops eens grooten diers, behoorende
tot her Runderengeflacht, waarvan de afbeelding en befchrijving in bet Tafercel ezv . met de bier voorkomende vergcleken
wcrde . Naar bet Titelvignet keken wij dikwijls om, en zagen dan, met de daar afgebeelde vrouw , aan cenen boomflrnik
op de woeste golven dobberende, naar den flormenden hcmel op, dock pier wanhopend, maar met een blik des gebcds
en des vertrouweus .
In plaats van afbeeldingen in her work, beeft de Lczcr
ontvangen ecnc Kaart, op atlas dubbel olifants velin, van
dat gcdeelte van Orer jssel, dat 4 en 5 Feb . geheel is overflroomd getveest , en waarop zoo wel all .- voorname dijicbrcuken, gefpoclde kolken , ezv. als de uitgeflrektbeid der
inundatie, in doze Provincie, en in bet naburige Drcnihc,
words nan-ecoond ; voorts een Gedenkfluk, b4 de Kaart be-
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hoorende, waarop de namen der gemeenten, bet getal der
verongelukte menfchen en beesten, en zoo veel doenlijk de
voorname dijkbreuken , gefpoelde kolken en geheel of gedeeltelijk verwoeste kuilen zijn aangetoond .
Van Kaart en Gedenkfluk zal men , war fchoonheid en
naauwkeurigheid betreft, de wedergade wel to vergeefs zoeken . Dit work noemen wij voor de Uitgevers, den voornamen Begunfliger, den Schrijver, den vervaardiger der
Kaart en her daarbij behoorende fluk, voor hen alien een
Gedenkfluk ; en een Gedenkfluk zij her tevens voor elken
Overijsfelfchen, of tot die Provincie in betrekking, flaande ,
voor de late nakomelingfchap ! De edelmoedige belangeloos,
heid, met welke elk bier zijne tank volvoerd heeft, verheft de waarde des werks .
Wij geloofden ooze oogen
naauwelijks, toen wij, zoo lang op Kaart en Gedenkfluk
geflaard hebbende , lazen , dat de prijs f 10-40 voor den
Inteekenaar is ; hoewel nu, hoogstbillijk, de weinige overgedrulcte exemplaren niet dan voor f 15- : contant zijn
to bekomen . De Inteekenaars hebben dat aan hunne vele
medeflanders to danken . Wij hebben de lijst eens doorkelcen, en vonden er
Doch, her zij zoo! hunne namen moeen door prijken ! - Wij betuigen aan de Uitgevers
onzen openlijken dank voor een geffhenk, dat ons hart Heeds
zal hoogfciiatten , en waarin wij ons zeker dikwijls gaan verlustigen .
Wij moeten nog gewagen van hot laatstgemelde .werk ,
Friesland betreffende, en, hoewel geene befchrwing heetende, even zoo good als her naastvoorgaande zich then zonder
aannaatiging gerustelijk mogende toeeigenen . Wij hebben,
hoe vele deelneming voor dat beroemd gewest, echter tot
hetzelve nog niet vole betrekking, en zouden or, grootflendeels , als vreemdelingen verkeeren . Het is intusfchen een
waar genoegen voor ons, dat wij alien kunnen verzkeren,
die aldaar betrekking hebben , dat Vrieslands jammer, is her
dan niet onder zulke gunflige omflandigheden als Overijsfels
watersnood befchreven, door cene daartoe bevoegde pen,
allerlei innerlijke kenmerken van waarheid op to merken gevende , naauwkeurig en der zake waardig geboekt is .
De Heer VAN L 1: r U W E N komt, onaangezocht, opgewekt alleen door zijn menschlievend gevoel, daar hij noch
dadelijk hulpe konde toebrengen, noch bet fonds voor de
noodlijdenden met ruime bijdragen flijven, op de gedachte,
om, ten voordecle dcr ongelukklgeu, cone befchrijving van
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Yrieslands ramp uit to geven . Er words eene inteekening geopend . Z66 flaagt men , dat de Naamlijst der Inteekenaren
58 bladz . vult ! Wat zegt ge daarvan, Zwolfclre Heeren ?
Vele weldenkenden fonden VAN L E E U W E N ten dienfte ;
eene reis door al de overfroomde gedeelten van Yriesland bevorderde zeer zijn doel : de Ingenjeur Verifcateur van bet
Kadaster in Yriesland, de Heer R I T 114 E E S TE R, Zegt hem
cone Kaart toe van Yriesland, in to rigten naar de befchrijving ; des Schrijvers verzoek, om een overzigt van den algemeenen ftaat van nadeelen, door de Commisfie nit de Gedeputeerde Staten, van 'sKonings wege (belast met der lijdenden onderfand) opgemaakt , in zijn werk in to lasfchen ,
words gunfig aangenomen ; van de Commisfie van Landbouw
en andere weldadige Commisfien cverden hem noodige inIichtingen gegeven . En ziet bier de omfandigheden den man
begunfigen, die, ware hij niet zoo bek,vaam, en opgewasfen tot zijn werk, als dit book hem kennen leert, daarvan
nog weinig voordeel zoude gehad hebben . Ziet bier de historie des books . Vernemen wij nu deszelfs inhoud .
Bij wijze van Inleiding, words een verhaal van al de Watervloeden en Overfroomingen, die in Yriesland hebbenplan es
gehad, voorafgezonden . Hoezeer wij dit niet noodzakelijk
achten, zouden wij dat verhaal nu al zeer ongaarne misfen .
Hoe de Schrijver in de zamenfelling dezer Inleiding to werk
zij gegaan, verhaalt hij , Voorb . (bl . 61 , 62 .)
De eerfle Afdeeling behelst can 7afereel van den Yloed en
de Overflroomningen . De tweede behelst de Gevolgen des Yloeds
en der Over flroomingen . (Hier leest men van oprigting van
weldadige Commisfien, algemeene Collecte, en gaven (giften)
der Koninklijke Familie, maatregelen van her Provinciaal Gouvernement , bet voorfel tot bet openen van con crediet voor
Z . M ., acne reis van den Prins van Oranje, komst van des
Konings Commisfaris fpeciaal, Koninklijk Befluit omtrent de
algemeene Collecte, Hoofd- en Districts -Commisfien, de terugroeping van den Commisfaris fpcciaal, en benoeming eener
Commisfie ter voorziening in den onderfand der noodlijdenden , opfchot uit de fchatkist ter herfel der zeeweringen ; en,
na zoo veel, (is bet niet wat heel veel?) de gefeldheid na
den vloed .) De Gevolgen der Overfiroomingen voor den Landbouw maken bet tweede deel dezer Afdeeling qit . Algemeenc
Aanmerkingen, Vee, Veld, Houtgewas, Vruchtboomen,
Veenderijen, laten zich, hoe bedroevend, bier toch met ze-
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ker genoegen lezen. Van der zeeweringen herfel, de Districts - Cotnntisfien , bet voorloopig Rapport der weldadige
Commisfie to Leeuwarden, en den Landbouw in z826, (hoe
weinig ook van elk) fpreekt vervolgens de Schrijver met
oordeel. Eindelijk, B,ilagen, als i . Tafel van den hoogfen
Waterfand ; 2 . Rapport van den uitfag van een natuurkundig_ onderzoek omtrent de Zoetwater-bron onder Munnekeburen, 3 . faat van ontvang en uitgaaf van de Commisfie to
Leettwarden ; 4 . van de opbrengst der algemeene Collecte in
Yriesland (f 6o . 0 95 . 342!) ; 5 . algemeene faat der fchaden
van de ingezetenen in de Grietenij West-Stellingwerf, en 6.
faat der nadeelen , door de ingezetenen der Provincie geleden.
Uitmuntend is ook de aan dit werk toegevoegde Kaart,
waarvan reeds gefproken is, de doorbraken en overfrootningen aanwijzende ; en , hetgeen vopral die Kaart verfraait , is
de aanwijzing van bet zee- door de groene, en van bet
zoete water door de blaauwe kleur .
Hier ook Been plaatwerk , dan cene Titelplaat , door den
Yriefchen Historiefchilder DE B o ER, to Rome tijdens den
vloed zich bevindende , ontworpen, en dahr gegraveerd door
den Heer_RAFFAeLE PE RSICRINI . Dezen,een'tnderen,
Kunstfchilder to Rome , treffen wij dan ook onder de Inteekenaren aan . Zeldzame bijzonderheid! Bijzondere eere, aan
een boek bewezen, waarin ons Vaderland belangfelle l Het
lust ons, van die titelplaat de tegenovergefelde dichterlijke
verklaring mede to deelen
Ontwijk, o Priefche Maagd! uw' halfgefloopten Tempel ;
Verwoesting wierp haar Toor,ts op d' overouden Drempel ;
Het heilig Altaar fort in d' opgezwollen hloed.
Volg uwen Genius ; hij rigte uw wankle fchreden ;
Nog houdt zijn trouwe hand de Kroon van chef Steden,
En 't aadlijk Wapenfchild wordt door uw' Leeuw behoed .
Reeds flrekt uw fchoone Grond ter prooi der dolle Baren ;
't Noordwestl~k IPindenheer doorgiert de ontfelde Lucht ;
De Zee - God zelf genaakt ; ginds komt hij aangevaren ,
Endrijft en jaagt zijn' Stoet .-Vlugt, dierbre .Tonkvrouw!vlugt;
.1a, vlugt ! maar wanhoop niet , hoe zeer door 't wee gebogen ;
't Weldadig Nederland zal ook uw tranen droogen!
Wij verheugen ons, eindelijk toch den Schrijveren dezer
voortrefelijke werken openbaar met hunne roemrijk volbragte
taak geluk to hebben mogen wenfchen , en bet publiek met
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zulke gedenkftukken van den jammer, ja! maar ook van den
roam des Vaderlands. Gave nu de Hemel, dac er nooit meer
zoodanig boek behoefde gefchreven to worden' •!

Romeinfche Gefchiedenisfen, door nr . S T U A R T~ XX Deeltjes.
Te 's Graventzage en to Amflerdam, bij de Gebroeders van
Cleef, en to Breda, bij F . B . Hollingerus Pijpers . 182q.=826. In kl. 8yo . Zonder Atlas f 36 llet is natuurlijk, dat men, bij het verfchijnen van eenig
Werk , naar twee voorwerpen vraagt : het Gefchrift zelve
en den Schrijver. Is bet werk nieuw, dan kan er aanbeveling to pas komen . Is hat vooriang reeds uitgegeven , heeft
het den toets doorgeftaan , is he t proefondervindelijk goed en
verdienitelijk bevonden, dan is het werk,om zoo to fpreken,
boven recenfle verheven . Want, Wat wij mogen aankondi
gen of beoordeelen, en hoewel wij voor niemand wijken, on-.n
zer alter hoogfte , doorluchtigite Superieur is en blijft de Tijd,
de groote Recenfent van alle Retenfenten !
Toetfen wij hieraan dit werlc van S T U ART, dan is eigenlljk aile recenfie onnoodig . Wij willen dan ook meer doze
mleuwe uftgave aankondigen , dan wel hat werk beoordeelen.
Tnfusfchen rekenen wij toch pligt en genoegen, over de waarde van het werk, al is het dan ten overvloede, kortelijk lets
to zeggen .
Zoo lang de Nederlandfclte Letterkunde haren roem zal
Iiandjhaven, zoo lang - do Romeinfche Gefchiedenisfen een dierbaar voorwerp zullen zijn van nafporing, zal dit verdienftelijk werk van s T U ART in hooge waarde gehouden worden .
Het is een uitnemend geheel , niet op eenen dorren tijd- en
gefch?edkundigen trant, maar wijsgeerigen voet behandeld .
Het is echter tevens vrij van alle die gebreken', welke zoo
ligt den wijsgeerigen Schrijver of Onderwijzer der Gefchiedenis verleiden . Het ftelt nicts van voren, legt niet vooruit
zekere gron en , noch zet omtrekken, waarop het geheele ge .
bouw moor opgetrolcken, of waarin alles als gedrongen en
geelreven moot worden . Neen ! bet historifche of praktifche
Nat bij S T U A R T op den voorgrond ; alles words eerst op
gezag en naar waarheid opgegeven , en na het dadelijke worden
wrjsgeerige gevolgen en het karaktereigene van zaken en perfoued opgemaakt en vermeld . Dit is, naar ons oordeel , de ware
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middeiweg, then men vooral in onze dagen, wear men zoo
ligt tot ulterilen overflaat , moet in acht nemen, en die
S T U A It T uitflekend in dit werk beef, in bet oog gehouden . Het
geheel is daardoor hoogstbelangrijk ; niet to koud of to dor,
ook niet al to poetisch of to befpiegelend . Levendigheid,
kracbt, aangename verfcheidenheid honden den Lezer bezig,
en doen hem in zaken en perfonen op den dour belang ftelleL S T U ART heeft door dit work een gedenkiluk opgerigt,
n .iet alleen voor zijnen roem, maar inzonderheid voor zijn Vaderland hoogstbeiangrijk. Even als Engeland en Frankrijk,
Italic en Duitschland, boogt ons Vaderland nu to regt op
e-:ne aaneengefchakelde Gefchiedenis van Rome . Dit was een
volflrekt gebrek, eene gaping als 't ware in onze Letterkunde , die door s T U A R T heerlijk is aangevuld . De Ouden zelve, om van de Kortbegrippen van eenen E U T R O P I U S en
P L o It U S Diet to fpreken, misten eene aaneengefchakelde Gefchiedenis van Rome . En wat loch is belangrijker? Zoo de
Gefchiedeuis in bet algemeen eene leer=meesteresfe des levens
mag genoemd worden, dan is bet die van Rome wel inzond.erheid . Niet alleen Rome zelve en bare gefchiedenis is ge .
wigtig, maar de gefchiedenis der gehecle toen bekende wereld
is nagenoeg aan de hare verbonden . Niet alleen zij zelve ,
hare opkomst, bloci en verval., maar die van andere Volken
geven den Wijsgeer, meer dan eenige andere gefchiedenis,
flof tot nadenken, nafporcn, ontwikkelen en bepalen . Maar,
wat meer is, niet flechts de Wereldlijke Gefchiedenis, - die
van den Godsdienst, die der Christelijke Kerk is als 't ware aan
die van Rowe verbonden . Wij behoeven dit nict nader to ontwikkelen ; ieder gevoelt en weet bet . Ook geene oude gefchiedenis levert zulk eon geheel , zulk een' onafgebroken'
omvang van befchoukving op , als die van Rome. flet is
geene gefchiedenis van eon , wel hoogstbelangrijk en geestig,
maar toch wuft Volk, als de Grieken, in verfcheidene Staten
gefplitst , aan elkander , zoo bet beet, verbonden , maar nooit
vereenigd , elkander deeds nijdig, vijandig, onderling oorlog
voerende ; zoodat men , over Grieken meenende to fpreken
en Grieken meenende to beoordeelen , Atheners of Spartanen
en anderen in de gedachten als verecnigen moet, en ecue mengeling van befchouwing, toepasfing en geestgefleltenis erlangt ,
die, gelijk zij den Schrijver in hot bepalen van den algemeenen geest des Volks verwart , zoo ook don Lezer onbevredigd
laat ; zij vordert van dozen gedurige vergelijking van plaatfen,
tijden, taken en perfonen, bij onderfcheidene Staten van
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een en hetzelfde Voik ; hetgeen alles Wet dat vaste oplevert,
hetwelk de Gefchiedenis van Rome aan de hand geeft . In
deze laatfte is alles een beter geheel ; bet zijn altijd aan zichzelven gelijkende Romeinen ; bet is altijd een , van dezelfde
beginfels jegens andere doordrongen Staat ; alles is eenparig ,
gelijkmatig en geregeld . Bij de Grieken is eene gedurige afwisfeling van toe- en afneming, niets van langen duur ; men
denke flechts aan Thebe ; de ontwikkeling fluit zich zoo
naauw, zoo kort aan den hoogften bloei en bet verval der
onderfcheidene Staten van Griekenland, dat de Wijsgeer als
't ware geen tijd of ruimte vindt ter bevrediging, ontwikkeling
of vastitelling . Bij de Romeinfche Gefchiedenis ontwikkelt
zich alles behoorlijk en geregeld ; bet is geene losfe verfchijning, als van een ras voorbijgaand luchtverfchijnfel, geene
bloem , die fpoedig opkomt en even fpoedig verwelkt , maar
een vast punt aan den ftaatkundigen hemel, eene plant, die
zich ontwikkelt , fcheut en wasdom erlangt, en tot een'
boom opwast, waaronder alle volken als fchuilen, om daar
na , als de eiken, wien vele eeuwen heugen, langzaam bet
lot van al bet flerfelijke to ondergaan, en eene nieuwevrucht
of lick van bet allergrootfle belang achter to laten .
Is bet werk gewigtig , zoo wordt de Schrijver als van zelve
belangrijk ; maar dat belang klimt , naar mate wij in dezen
de omftandigheden befchouwen .
Wanneer wij onze dagen bij vroegere vergelijken, zoo beginnen wij dunner gezaaid to vinden zoodanige Leeraars, als
S T U ART en dergelijken , die ook in andere vakken, dan hun
eigeil dagelijksch werk, voedfel voor hunnen eigen' geest en
then van anderen zoeken . De geest van eenen J . A . E RN E S T I ,
of liever de fitiak en lust voor opde letteren
en grondige geleerdheid, die voor de Godgeleerdheid onmisbaar is, omdat aile kennis der Heilige Schrift haren
eerften grondflag in taalkennis hebben moet, fchijnt ons bij
openbare Leeraars eenigzins to verflaauwen, of althans niet
zoo algemeen door to dringen ; en , goede Heinel ! waar wil
bet been, indien grondige geleerdheid en fmaak verminderen?
STUART was een uitflekend Leeraar, maar to gelijk een
vurig liefhebber en goed beoefenaar der Letterkunde . Eere
zij hem daarvoor! Zijn edel voorbeeld ftrekke tot navolging l
Zoo hebben wij niet to vreezen voor overdrijving, dweeperij
en duisternis . Zoo verdiepen de Leeraars zich niet to leer in
fpitsvondige duisterheden , maar zueken in de oude en als ge-
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keurdee on gelouterde bronnen voedfel voor hunnen fmaak, om
in zulke of foortgelijke werken, als dit van s T U ART, zich een
gedenkteeken op to rigten duurzamer dan metaal of marmer .
En war nu deze uitgave zelve der Romeinfche Gefchiedenisfen door S T U A RT betreft , zij is ons voorgekomen allergelukkigst to zijn . Was de vorige in 3o zware boekdeelen in
groot octavo, doze is in 2o deeltjes in klein octavo van zeer
gepaste dikte . De platen zijn to regt nu weggelaten . Her
portret, echter, van den geachten Schrijver, door w . VAN
s E N U s naar de fchilderij van J . A . D A W A I L L E gegraveerd,
verfiert bet eerfle deeltje . Her geheel is dus minder kostbaar, gemakkelijker, meer gefchikt tot dadelijk gebruik .
Her duurde van 1793-I8I0, dat de vorige deelen achtervolgens uitkwamen ; geen zeerlang tijdsbeflek inderdaad voorhet
fchrijven van zulk een werk . Deze uitgave is in 1824 begonnen,
in 1$26 voltooid , hetwelk inderdaad alien lof verdient. Achter bet laatfle deel heeft men den noodigen bladwijzer,
vroeger opgemaakt door w . C II E V A L L E R A U, Predikant to
Ommen, nu gewijzigd voor deze uitgave door den waardiggn
Zoon van den Overiedenen , A . A . S T U A R T .
Her oordeel over perfonen e1I zaken is hetzelfde gebleven ,
dat misfchien goed is ; anders hadden wij voor her minst
over C I C E R O gunfliger gevoelen verlangd . In her geheel
fchijnt er weinig veranderd . STUART zegt, dat het oordeel
zijns ouderdoms den arbeid z/ner jeugd bevestigd heeft, en
wij nemen dit gaarne aan . Hij was de man niet . , om anders
to denken, dan hij bevorens deed .
Wij twijfelen n-iet, of dit werk zal in de Noordelijke en
Zuidelijke deelen des Rijks den verdienden opgang maken .
Wij eindigen met deze opmerking : Her leven is kort,
de wetenfchap lang. De mensch flerft ; goede boeken overleven derzelver Schrijvers . Wc1 hem ., die iets nalaat, als
hij vermogens daartoe heeft ! Aan tijd ontbreekt her minder ,
dan aan menfchen, die den tijd wdl weten to befteden .
Ook de Geleerden maken her leven vaak korter, dan her is,
en minder vruchtdragend , dan her inderdaad zijn kan . Zoo
gaat her ; men verflingert zich in her leven, en als men ophoudt
to leven en terugziet, weet men naauwelijks, waarom men
geleefd heeft . B o U R S A U L-T, de opnlerkzame Schrijver van
de Efope a la file en Efope a la Cour, fchrijft in bet eerfte
fluk, (Act . I ,-Sc . 3 .)
BOER! ESCII .

I8^_7 .

NNO .

7,

a

20

M . STUART, ROMEINSCHE OESCHIEDENISSEN .

On est f disfipd , qu'avant que de connoitre
Ce que c'est detre homme, on y cesfe de l'etre,
Et ceux, qui de leur temps examinent l'emploi,
Trouvent qu'ils out vecu, fans qu'ils faehent pourquoi.
Zoo was de brave , de werkzame s T U ART niet ; hij heeft
zijn talent niet met zich onder de aarde begraven , maar zijn
licht naar behooren gezet op den kandelaar . De arbeid, aan
de Romeinfche Gefchiedenisfen vooral befteed, gaat alle verbeelding te boven ; maar daarom zal ook, gelijk de edele en welfprekende WEST E R B A E N (*) zegt , die haute onderneming

den geur van z nen naam met Romes daden en lotgevallen aan
het late nagefacht overbrengen.
(*) L~Vkrede op m . s T tI ART, bl . 17 .

Redevoering over den frijd der Grieken , als een fchouwfpel,
de deelneming van Europa dubbel waardig ; door H. T. R o SK E s , Predikant to Thamen aan den Imfel. Uitgegeven ten
voordeele der Grieken . Te Amferdam, by ten Brink en de
Vries . 1827 . In gr . 8vo . Y en 31 bl. f :-qo.

I

e ftrijd der Grieken pro aris et focis tegen woeste Barbaren houdt , in weerwil van alle beobachtende Christenen, de
belangftelling gaande van alwat edel denkt en Christelijk ban .
delt . Den Nederlander vooral, wien de worflelflrijd der Grieken als voor oogen flelt de dure en groote offers , door dierbare voorouders aan Godsdidnst en Vaderland gewillig gebragt ,
worden levendig heilige pligten en groote voorregten herinnerd, in onze heugelijke dagen van rust en van burgerlijke
zoo wel als godsdienftige vrijheid . Het is dan ook geen wonder, dat vooral in dit goede land meer algemeen, dan misfchien elders, de begeerte ontbrandt naar bet eindelijk welflagen van de pegingen der Grieken, die door Turken mishandeld, en van Medechristenen , meer dan zij verdienen,
miskend worden .
Voor hen , die eenige der laatfle algemeene vergaderingenvan de Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen , to Amfterdam hebben biigewoond, is bet gewis geen vreemd very
fchijnfel, dat onder de verdedigers van de goede zaak der
Grieken de peer a o s IC E s zich meer openlijk rangfchikc .
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Om de voortreffelijkheid der zaak, welke hij voorflaat, om
bet edel doel, ook op den titel dezer Redevoering uitgedrukt , en, als wij bet zeggen mogen, ook om de verdienflelijke Maatfchappij : Felix Meritis, hadden wij wel gewenscht naar waarheid to kunnen getuigen , dat hij onder de
goede verdedigers dier edele zaak eene welverdiende plaats
heeft bezet en behouden zal . Ons komt bet voor, dat deze
Redevoering eene van die menigvuldige declamation is, welke
hij, zoo ais dat beet, gezrnprovifeerd heeft, bij de boven
aangeftipte gelegenheden . Alsdan kan er een lap /us linguae
nog door, en de gunflige toegenegenheid der hoorders voor
de zaak fluit dan wel eens her oog voor feilen , die de fpreker, onopgemerkt door andcren, begaat . Door de uitgave
dezer Redevoering heeft R o s K E S , zegt hij (IV) , voldaan
aan bet verlangen van velen . Dit gelooven wij op zijn woord .
Maar elke redenaar moct bij dergelijke aanzoeken op zijnd
hoede zijn . Brengt bet nocmcn cener edele zaak den hoorder reeds in gecstdrift , dan zij men nederig genoeg, om niet
aan de voordragt toe tc fchrijven , wat aan de voorgedragene
zaak alleen behoort . Dit oordecl des onderfcheids heeft den
Schrijver ontbroken , toen hij tot de uitgave befloot . Tot
waarfchuwing van anderen moge dit dienen . Non tali auxilio, non defenforibus istis Graecus eget!
Zullen ivij nu ors ongunftig oordeel wettigen, door de ontleding van deze Redevoering? Pligt gebiedt bet, maar geenszins bij bet voornemen , om den Schrijver eenigzins to fparen .
Die den bekenden Karthager H A N N I B A L een Griek noemt,
die de minneliederen van S A L 0 M o met die van A N A K R E 0 N
op wine fchaal plaatst , en die A R I S T 0 P H A N E S, met verzwij ging van A E S C H Y L U S en S O P H O C L E S, ook gefchikt
oordeelt, om ons in gloed to zetten, en onze hulde onu'ederflaanbaar to vorderen, zou ons toch genoegzame flof leveren
kunnen , ook in bet overige van dit gefchriftje . Daarom ergerde ons in den Schrijver vooral, dat hij , bl . 27 , deze taal
bezigt : „ Afgrijfelijk is de leer van bun (der Turken) on„ verbiddelijk noodlot, niet geheel ongelijk aan de volflrekte
„ voorbefchikking , door de Gomaristen gepredikt ." Waartoe
deze hatelijke uitval tegen mannen , die , zoo wel als hunne
meening, reeds federt langen tijd dood zijn ? - Bij den 1-leer
it o s K E s had dit gezegde, vooral bier , niet moeten voorkomen . Of deed hij dit ad captandam benevolent/am? . . . . Tot
een proefje van v lsch vernuft diene nog : „ De waan, die
1 2
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to Mekka is opgegaan," (N . B . de Muzelmannen zouden
zeggen, to llledina ; want van de Hegira, of vlugc des Profeten, dagteekent zich de Is/am) ,, zal gewisfelijk eenmaal
„ dalen voor de zon, die Efrata's veld heeft befchenen, coon
,, zij verrees uit hare (?) kim," bl . 30.
De Heer R o s It E s heeft een verzoek gedaan aan zijue hooriders, bl . 5 : . Daarom moge de wil vergoeden, wat aan de
,, kracht ontbreekt . " Ons verflag fluiten wij daarom ook met
bet volgende, dat op de geheele Redevoering toepasfelijk is :
Ut defint vires , tamen est laudanda voluntas .
„

Froeve over de zedelijke fehoonheid der Poez / van P I N D A R U s ,
door P . VAN L I M B U R G B R O U \V E R . Te Imflerdam, by
P . Meijer Warnars . 1826. In gr. 8vo. 9o Bl. f : • 9o .

T ot dg kundigfte en sevens fmaakvolfle beoefenaars der o u .
d e klasfifche Letterkunde in ons Vaderland behoort buiten

twijfel de Heer V A N L I M B U R G B R O U W E It , reeds door de
gelukkige beantwoording van verfchillende Prijsvragen,,en door
een aental Verhandelingen, alle tot dit vak betrekking hebbende, roemrijk bekend . Blijkens alle zijne gefchriften, is bet
hem niet genoeg, de grammatikale fchors der Oudheid to kennen en to ontleden ; hij tracht door die fchors henen to dringen tot de kern , tot bet merg, en daaruit voor zichzelven en
anderen hot edelst voedfel voor verfland en hart to trelkken .
Loo heeft hij reeds vroeger H 0 M E R U S nit een zedelijk oogpunt befchouwd, en thans vervolgt hij zijne taak, door de
fchoonheden van 1 I N D A R U S to toetfen aan de hoogere behoefren van bet menfchelijke hart en de infpraken van bet ons
ingefchapen zedelijk gevoel . Hij maakt ous eerst met de_zen
grootilen der Lierdichteren en met de foort en den trapt zi,ner kunstgewrocliten bekend ; toont ons dan, hoe P I N D AR L s de denkbeelden en overleveringen omtrent de Goden
verhoogd en veredeld heeft ; hoe zijne ernftige en godsdi,enftige gemoedsgefteldheid aan de buitenfporigite verdichtfelen
der fabeleeuw eene wending wist to geven, 4neer overeenkonlflig met gezondere begrippen omtrent de Godheid en de
zedelijkheid ; hoe hij overal eerbied jegens de hoogere Wezens , liefde en xegtvaardigheid jegens den naasten predikte,
en de heerlijkfte lesfen , de kernachtigfte fpreuken , die zelfs
den Christen eer zouden aandoen , in den coon van den hoog-
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ten ernst in zijne gedichten wist in to weven . Zoo komt dan
eindelijk de kundige B R o u W E R tot deze flotfom , welke wij
eenigzins verkort overnemen , daar zij voor alle onze meer geletterde lezers hoogstbelangrijk is . ,, Wij vonden bij onzen lateren en meer wijsgeerigen P I N D A R u s bet anthropomorphismus (de vermenfchelijking der Godef) veel minder fterk uitgedrukt dan bij H O ME FLU S ; wij zagen bij hem eene duidelijke ftrekking, om uit de oude overleveringen die to kiezen,
welke bet meest gefchikt waren om waardige denkbeelden
omtrent de Goden fe doen ontftaan , of zelfs om ze , toe dat
einde, to veranderen en to wijzigen . Aan de liefde der Goden tot fterfelijke vrouwen zagen wij al dat onkiefche ontnomen, dat ons bij andere Dichters hinderde ; en wij begrepen de mogelijkheid, dat een waarlijk godsdienflig hart deze
vreemde legenden zonder ergernis hooren kon . Wij merkten
vervolgens op, hoe verheven P I N D A R u s dacht over de
magt der Goden en hunne liefde tot bet menschdom, en hoe .zeer hij, zelf daarvan overtuigd, zich geheel aan hunne zorg
toebetrouwde , en er de heerlijkile lesfen tot regeling van
bet gedrag van anderen in voor en tegenfpoed uit ontleen.
cle ; en eindelijk, hoe hij zich de Goden voorflelde als de
belooners der deugd en de wrekers van bet onregt, zoo wel
in dit, als in een volgend leven . Voorts nog zagen wij, zelfs
in zijne korte kernfpreukige lierdichten, enkele meet uitgewerkte voorbeelden van die zedelijke groetheid, welke ons
trof in de helden van H O ME R US . Wij zagen, hoe de Dickter overal bet goede prijst en bet kwade 1aak4, hoe daardoor zijne gedichten eene krachtige aanfporing moesten zijn
tot deugd en regtvaardigheid ; en dit alles vonden wij in de
heerlijkfte overeenilemming met zijne eigene ge ;indheden en
eigen gedrag." - Waarlijk, eene behandeling, als doze, van
alle de Dichters der Oudheid, welke eenigermate voor dezelve vatbaar zijn , is eene behoefte , welker vervulling aan niemand beter dan aan den Heer VAN L 1 M B U R o B R o u W E R
kan zijn toevertrauwd . Hij belooft ons, eenen dergelijken arbeid over de Griekfche Treurfpeldichters to doen volgen .
o! Mogt hij ook H E6 I O D U S niet vergeten, over welken
hij eenigzins minder gunftig fchijnt to denken ; doclt
wiens Werken en Dawn in . onze fchatting altijd een goudeit
zedekundig boeksken blijven, vooral wanneer men let op
vroegen tijd, in welken bet vervaardigd werd .

den
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Mengelpoezif , door j. V A N Ft A A S T E R T, Lid van de Maatfchappy der Nederlandfc .'ze Letterkunde to Leyden . Te Delft,
bgr P . de Groot . 1826. In kl. 8vo. :i8 BI. f 1-25 .
1Luim veertig jaren geleden, namelijk in 1786, beoordeelde
dit zelfde Tijdfchrift de toen uitgegevene Proeve van Mengelpoez~ van dezen zelfden Dichter niet ongunflig ; en wij
wenschten wel, dat wij ons, ook na verloop van zoo vele
jaren , gelijk konden blijven , door onze goedkeuring ook aan
dit bundeltje, dat waarlijk geene Proeye meer is of zijn
kan, to geven . Doch, met alien eerbied voor den hoogen
ouderdom des Dichters en voor zijn lidmaatfchap eener beroemde Maatfchappij , is ons dit onmogelijk ; want ook daar,
waar zijne verzen niet tegen de eerfle regelen van bet werktuigelijke der kunst , tegen onze taalwetten en de aangenomene beteekenis der woorden zondigen, (en dit heeft op
ledere bladzijde verfcheidene malen plaats) zijn zij in trant
en toon ten minfle eene halve eeuw ten achtere . Het eenige
waarlijk verdienflelijke flukje, dat in dit bundeltje gevonden
wordt , is een extempore , dat bijna zoo veel waardig is als
alle de overige grootere en kleinere, met moeite en hoofdbreken vervaardigde gedichtjes to zamen ; zijnde eene toefpraak aan de Nederlandfche Vlag , bij de inlijving der Nederlandfche gewesten in het Fraufche Keizerrijk ; doch daar
er duidelijk bij gefchreven flaat : „ voorgelezen in eenen /lillen
Vriendenkring, zoo clachten wij onwillekeurig aan de vrouw
eens Dichrers , die telkens , als er in een vrolijk gezelfchap
eens gcreciteerd moest worden , zeer naYf zeide : „ Verzoek
bet mijn' man maar eens ; hij heeft zeker een extempore
in zijn' zak ." Doch , hoe bet hiermede gelegen moge zijn ,
deze hartelijke dichtregelen fchrijven wij gaarne over :
Zonkt ge in den nacht des doods , o vaderlandfche Vlag!
En Monk bet hol gebrom van 't klokgelui in de ooren
Van Neerlands kroost , bij 't Teed van den voorleden dag ;
Ja , moest men moed en fin-art in d' engen boezem fmoren I
's Lands kroost vergeet u Wet! zoo lang 't historieblad
De groote daden meldt van uwe flrijdbre leeuwen!
Neen ! het vergeet u nooit! daar zee en lust en flad
In ieder werelddeel uw roem vermeldt aan de eeuwen .
Gij wappert in bet hart , zoo lang bet rood en wit
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En blaauw hunn' ouden hand aan uwen geest vertoonen .
Geen dwarfe misftand, noch geen knellend Fransch gebit
Misvormen ooit den geest van Nedrlands echte zonen.
Blijf dan, gezonken Vlag! beftendig in ons hart ;
't Geweld moog' voor een' tijd onmatig zegevieren ,
Doch, wat in 't hart berust, dit is 't, dat Cefars tart
En honderdduizenden gevreesde foudenieren .
Welligt geeft u de tijd uw' ouden luister wedr ;
Ja mogt eens uit uw' nacht een lieflijk heillicht ftralen !
Of, moet bet anders zijn, dan draag' de hoed en fpeer
Nog rouw, als 't laatite kroost bij u in 't graf zal dalen!
Er zijn zeker nog een aarital gebreken in deze regels ; b . v .
dwarfe misfland is kennelijk eene toefpeling op de Franfche
driekleur ; doch hoe kan men dezelve, gelijk ook bet gebit,
op den geest to huis brengen? Doch met dat al is bier hartelijkheid, gang en gloed ; welke twee laatfte vereischten wij
anders bijna overal misfen . De Heer VAN H A A S T E RT
meent bet echter goed ; zijne Tier, hoe dan ook befpeeld,
is aan edele onderwerpen gewijd , en klinkt alleen voor Godsdienst, Deugd en Vaderland ; en dit is dan toch meer waardig , dan in heerlijke verzen waanleer en wangevoelens voor
to dragen .

De Bruid van Lammermoor. Door Sir WALTER A C O T T.
Ilde Deel. Uit bet Engelsch . To Groningen , bij W . van
Boekeren . 1826. In gr . 8vo. 3go B1. f 3 - :

L

u C 1 A A S H T O N is , gelijk wij bij' bet eerfte deel al vermoedden , de bedoelde Bruid ; en nu erkennen wij gaarne ,
dat bet voorberigt haar to regt beklagenswaardig noemde. Haar
karakter , en dat van den achtingwaardigen R A V E N S WOOD,
en ook die der overige bier voorkomende perfonen, worden
goed volgehouden . Hare trotfche, geflepene, wreedaardige
en wraakzuchtige moeder veihinderde bet huwelijk met R AV E N S W o o D, waartoe zich anders de omflandigheden fchikten . En toen zij, door list en geweld gedwongen, hare hand
aan eenen anderen gegeven had , bekwam haar echtgenoot
een' poujaardfteek van die band , daar zij in eene vlaag van
waanzinnigheid was . Kort daarop droeg men haar naar bet
graf. R A v E N s w o o D overleefde haar fle chts weinige dagen ; zijn leven eindigde in de golven. Hij was de Iaatitevan
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zijnen clam . Ook de familie A S H T O N is uitgeflorven . -Het verhaal is ijsfelijk en bijna ongeloofelijk . Het is met
oud Schotsch bijgeloof, tooverij enz . doorweven . Met bevreemding lazen wij , bl . 334, bet volgende : ,, Menigen
„ lezer mag dit verhaal overdreven en romanesk toefchijnen,
• en hij bet als de vrucht eener wilde verbeelding van een'
„ fchrijver befchouwen, die verlaugt, om den volkshonger
„ naar bet verfchrikkelijke voldoening to geven : maar zij,
„ die in de geheime familiegefchiedenisfen van Schotland,
„ gedurende bet tijdperk, waarin dit tooneel geplaatst wordt,

• bedreven zijn , zullen, onder bet masker van ontleende
„ namen en van ingevlochtene voorvallen, gemakkelijk de
• grondtrekken eener werkelijke en ware gefchiedenis kun„ nen ontdekken ."
niet ingewijd .

Wij zijn in die oude Schotfche geheimen

De Hertogin D E L A V A L I E R E, of de Levensgefchiedenis van
eene der Minnaresfen van

L ODE w IJ K

Fransch van Mevrouw D E G E N L I S .

XIV .

Naar het

Volgens de tiende Uit-

gave. Te dmfterdam, b~ J . C . van Kesteren. 1826.

In gr.

81 . 0 . 392 Bl- f 3 -

D

e tiende uitgave eerier Levens gefchiedenis van eene h . . . !
Of de Hollandfche vertaling ook zoo vele uitgaven beleven
zal? -- Maar , Mevrouw D E G E N L I S (en wie kent de kieschheid dezer Dame niet ?) leende aan dit werk haren geest en
hare pen . - Dat mag zijn, lezer ! en , bet moge dan minder
naar de mode zijn, maar wij vertrouwen , dat menig echt vaderlandsch meisje, op bet zien van den titel alleen, bij al
den naam van Mevrouw D E G E N L I S , bet boek ongelezen
en met verachting ter zijde legt . - Maar, Mijnheer, eene
maltresfe is immers geene h . . . ? - Recenfent vindt bier
weinig verfchil, en zag gaarne, dat iedere b~zit, hetzij dan
van een' boer of een' edelman , Karen ouden naam behouden
had ; en het doethem groot genoegen , dat de befchaafde en goedonderwezene middeliland, in ons oude vaderland, hierin met hem
tot nog toe inflemt .-Maar, een Koning , die geene vrije keuze
heeft bij zijn huwelijk, maakt tach onderfcheid ? - Zeer weinig of liever niets bij ons, die overfpel overfpel en fchandelijk
noemen, al word ; bet ook door eenen Koning bedreven ; gelijk bet ook alzoo gehouden wordc bij then God, die gezegd
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lreeft , dat H%j hoereerders en overfpelers (zonder dat daarbij
de Koningen uitgezonderd worden) oordeelen zal . - Maar,
deze Koninklijke bijzit had en deed veel goeds . - Dit verontfchuldigt de ondeugd niet ; en, al ware dat goed flichten
haar doel geweest, wij verfoeijen den felregel, dat bet doel
de middelen heiligt . - Maar, zij werd verleid. - Minder
dan men denkt, wanneer haar eigen verhaal hier waarheid is ;
en .daarbij , zij werd ook gewaarfchuwd . - Maar, zij was
zoo jong en onervaren . - Hoe menige h . . . kan dit zeggen
met hetzelfde regt , en werd door meerdere behoefte en ongeluk, na den eerften ftap tot de ondeugd, tot bet voortgaan
als 't ware gedrongen! - Maar, zij moest toch altijd worfelen tegen haar geweten en hare eigene betere beginfelen . -Vermindert bet de fchuld, als men bet geweten op den mond
klopt? - Maar, zij had berouw en deed welmeenend boete . - Niet alzoo, vbbr dat de Koning haar ontrouw was,
en zij niet meer voldoen kon aan zijne lusten ; en hoe veel
deed niet de fpijt tot hare vermeende bekeering en boete 1
Het eindelijk heiligfe kloosterleven kan , in ons oog, geene
vroegere en opzettelijk aangehoudene ondeugd vergoeden .
Ook in haar laatfle gefprek met den Koning vinden wij overdreven gevoel, bijgeloof, en ook toen nog bet niet geheel
uitgebluschte vuur eener verbodene liefde . Of voelt men die
voor bet minst niet, bij Karen uitroep, toen de Koning vertrokken was : ,, filet is dan gedaan! ik zal hem niet dan in
„ de eeuwigheid terugzien . Het is alsof bet gansch heelal
„ zich aan mijne voeten vernietigt. Alvorens ik de wereld
• heb verlaten , beftaat er geene wereld meer voor mij . Al„ le beguichelingen , alle vermaken , alle hoop is dan voor
„ m* verloren 1 De waarheid alleen blijft mij bij , en, hoe
„ geftreng dezelve ook moge wezen , zij is mij_ dierbaar, en
„ zij biedt troost aan voor dengenen, die haar waarlijk zoekt ;
„ zij is alleen verfchrikkelijk voor misdadigers , die in hun
„ kwaad blijven volharden ." Zij fond op, en, bare oogen
op hare doodkist vestigende , zeide zij : ,, Alle menfchelijke
,, wederwaardigheden zullen daar een einde nemen . . . nog
• eenige oogenblikken, en een duurzame vrede zal mijn deel
• ziju." Voor bet overige hebben wij waarlijk medelijden
met de jeugdige en onervarene, die echterzelve hare oogen
voor de verleiding digtfloot , aan een' misdadigen hartstogt
toegaf, en daarin jaren naneen volhield, tegen haar beter
gevoel . Gefteld, hare gefchiedenis en leven is joist zoo,
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als bet hier befchreven wordr, dan verdient zij zeker medelijden en beklag ; maar wij nemen toch niets van het hier boven door ons zoo fterk gezegde terug, en wij verlangen , dat
men iedere bijzit en overfpeelfter wederom den naam geve,
dien zij verdient , als van ouds, en dat zij en de overf5eler
niet met zoo veel toegevendheid, of zelfs achting, beharideld
worden, als thans wel eens opgemerkt wordt, en fours ook
door anderzins zedige en kiefche Dames gefchiedt. De very
fchooning der ondeugd , zelfs in de benaming, ftichtte, meenen
wij , weinig goeds ; en Mevrorlw D E G E N L I s deed verkeerd, de ondetigd hier in een zoo bevallig kleed re brengen
Your bet publiek . Wij vreezen, dat de naarn der fchrijffter
eene to fterke aanbeveling worden kin ; en alhoewel haar gefchrijf geenszins ten doel heeft, om onkuischheid en echtbreuk
nit to lokken en aan to moedigen , zoo moeten wij iedere opvoederes en moeder , die dit boek bij hare dochters vindt ,
wijsheid toewenfchen en voorzigtigheid aanraden .

De kunst om gelukkig to worden ; een Gefchenk voor jeugdigen .
Door F E N N A 117 A S T E N B R O E K . Met Platen . In 's Gravenhage, b S . de Visfer . In kl. 8yo . 224 BI. f i - 8o .

W

ij weten, hoe de waardige F E N N A bet echte geluk
voor haarzelve kende en zocht, door wezenlijke verfandsbefchaving en opregte godsvrucht . Niemand behoeft dan ook
to vreezen , dot zij der lieve jeugd een valsch geluk of eenen
verkeerden weg zal aanwijzen . Haar fchrijftrant is doorgaans
eenvondig en gemakkelijk, en meestal zoo-aangenaam en onderhoudend, dat dit lief gefchenk buiten twijfel hoogstaangenaam wezen moet . Twee fraaije plaatjes verfieren het boekje .
Eene reeds eenigzins bejaarde vrouw weet een twee paar
kinderen nit onderfcheidene gezinnen, door zacht en liefderijk
onderrigt , aan zich to verbinden . Een mishap op een reisje
van een' der jongens bragt bet eerst bet gefprek op de gevaren van de tevensreis ; en dit legde den grondflag, om den
regten weg, dien men houden moet, goed en Chrlstelijk aan
to wijzen . Dit gefchiedt in eenige gefprekken, welke de
pligten jegens God, onszelven en den naasten zeer geleidelijk en voelbaar aanwijzen . Gedurig komt er aanl-eidlng, our
de kinderen op hunne fouten en gebreken opmerkzaam te waken en hen liefderijk to regt to wijzen. Ook worden de go-
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fprekken bier en daar door een of ander kort en leerzaam
verhaal afgewisfeld. In ddn woord, dit werkje draagt, zoo
wel in aanleg als uitwerking, gaheel onze goedkeuring weg,
en, als eene nalatenfchap van de waardige Schrijffter voor de
jeugd, legden wij bet met vernieuwd fmartgevoel over haar
verlies nit de hand . Daarom fpijt bet ons, dat bet bier en
daar door een aantal druk- of fchrijffouten wordt ontfierd.
De Schrijffler vindt gereede verontfchuldiging ; want zij beleefde de uitgave van deze laatfe vruchten van haren geest
niet, en bet werkje is waarfchijnlijk zoo gedrukt, als bet
haar nit de pen was gevloeid . Ook benadeelt bet het werkje
zelve niet veel ; want alle deze fouten merkt en verbetert de
lezer van zelve. Dan, wij moesten er den uitgever opmerkzaam op maken, opdat hij, bij eene tweede uitgave, die w1j
vertrouwen dat dit boekje zeker beleeft , voor eenige herzieming to dezen en eene naauwkeurige correctie zorge .

Ontmoetingen en Gefprekken van den Heer Goedhart . Een
Yolksleesboek, tot verfpreiding van welvaart en vreugde in
Huisgezinnen ; door H . J . VAN R U E R L O H O L S T, to
Zaandam. Te Amflerdam, b%j Schalekamp en van de
Grampel. In gr . 8 vo . f : - 65.

duidt den inhoud van bet boeksken genoegzaam
D. e titel
Des Schrijvers loffelijke bedoeling is ,

aan
to waarfchuwen
tegen achteloosheid, wanorde en verkwisting, die voor huisfelijke welvaart ten uiterfte nadeelig zijn, en tevens de zedelijkheid van menigeen in groot gevaar brengen. Onderfcheidene gefprekken en ontmoetingen, die ter waarfchuwing
en leering kunnen dienen , worden op eene onderhoudende
wijze medegedeeld . De gefchiedenis van Albert en Bregtje
doet zien , welke de nadeelen zijn van praatzucht en daardoor veroorzaaktd uithuizigheid der vrouw . Ja , zoo is bet ;
menig huwelijk in den geringeren (land zou gelukkiger zijn,
indien de jonge vrouw, nit befef van pligt, wederfand bood
aan de verleidelijke verzoeking, om, terwijl de man op
zijn werk is, bij de buren to gaan praten. I-iet voorbeeld
van Cornelis, den verwer, wijst de gevaren aan, welke nit
bet bijwonen van zoogenaamde vxome gezelfchappen en oefeningen kunnen voortvloeijen . Een woord op zijn' tijd. Nog
volgt een voorbeeld eener weduw, die eigene huishouding
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en kinderen verwaarloosde, terwijl zij elders vermaken najoeg en met de zaken van een ander to veel zich bemoeide.
Hoe verlorene welvaart herfteld kan worden door over eg en
bezuiniging, blijkt nit de handelwijze eener andere weduw,
welke, door den tegenfpoed geoefend, ware levenswijsheid
heeft geleerd . Opmerkelijk en behartigingswaardig is vooral hetgene voorts gezegd wordt van zoodanige kleine loterijep, welke menig werkman zijn dagloon doen verliezen, terwiji hij door hoop op winst zich laat verleiden . Een verderfelijk misbruik , waartegen elke plaatfelijke regering behoorde to waken . Het ware to wenfchen, dat alle loterijen,
boe ook genaamd, ophielden, en dat althans aan tappers en
kroeghouders niet ]anger wierd toegeftaa~n , om ganzen , fpek ,
vleesch e nz . to verloten . Zoodanige zamenkomften , dikwerf
woeste drink- en dobbelpartijen , zijn ten uiterfle verderfeiijk
voor de zedelijkheid en huisfelijke welvaart van den gemeenen man . Is dit kwaad rnisfchien mede eene der oorzaken
van verarming onder de talrijke werklieden der fabrijken op
de woonplaats des Schrijvers, ook elders doen dergelijke
verkeerdheden veel nadeel . Over gebruik en misbruik van
ilerken drank, over oppasfendheid en bezuiniging, over fatfoen en verhefling boven ftand , als ook over weduwenfondfgn en brandwaarborgmaatfehappijen, komen voorts belangrijke wenken voor in dit werkje . Op taal en ftijl zouden hieren
daar wel eenige aanmerkingen to maken zijn ; maar bet is
een Volksleesboek, en de Schrijver heeft over bet geheel den
volkstoon wel getroffen . Intusfchen zullen ook lieden , welke
niet tot den geringften burgerftand behooren, bier nuttige
wenken kunnen vinden . Mogt bet boekje in veler handen
komen , en, onder Gods zegen, iets toebrengen ter bevordering van welvaart en zedelijkheid ! Ware hetzelve in kleiner formaat voor geringer prijs verkrijgbaar, des Schrijvers
doel zoude welligt to eerder en to meerder bereikt worden .
Rec ., die dit Volksleesboek met genoegen las, wenscht,
dat alle befluurders van leesbibliotheken aan hetzelve eene
plaats inruimen , ten einde alzoo de lezing onder de geringere ftanden vooral to bevorderen .

No. VI . bl . 23I . reg . 9 . leze men : Voorzienigheid

BOEKBESCHOUWING .
Theophania . God in den Babel en in bet Menjchel!~ke
Leven . Door j . C . A . S A N D E R . Il Deelen . TeAmfterdam , bif G . J. A . Beijerinck . 025 . In gr . 8vo.
Te zamen 792 bl- f 7 - SO-

T en fare

1821 heeft de Eerw . S A N D k R in bet licht
De B! bel en het Menjchelijke Levrn , elkander ophelderende 0Oenbari12gen Gods . Dit werk heft
een welverdiend gunftig onthaal genoten . Hierdoof aangemoedigd, heeft tie Schrijver zijne pogingen, out
bet praktikaal gebruik van den Bijbel to helpen bevorderen, met de uitgave dezer Theophanla voortgezet . Hij
vond bet noodig, dit werk, offchoon bet, in bedoeling
en in foort van arbeid , van bet vroegere niet verfchilde,
om daartoe voldoende redenen , onder een' anderen titel
in bet licht to geven .
Om den geest on de bedoeling van bet onderhavige
gefchrift w6l to vatten en juist to beoordeelen , is het
dus volftrekt noodig , to letten op hetgcen de Schrijver
in dat vroegere werk desaangaande gefchreven heeft, als
daar en bier volkomen dezelfde . Hiertoe geoft s A ND E R ons niet alleen vrijheid, maar wijst ons zelfs
daarhenen, Ifle Deel, Voorb . bl . IV . Door dit werk
draagt de Eerw . Schrijver veel bij tot bevordering van
bet doel des Boeks, dat, juist verklaard en goed gebruikt , de rijkile bron blijft der wijsheid , die van boven is . k6 n Vertoog van den Heer S A N D E R kan wel
opwegen tegen honderd pond misdruk uit den bekenden
ouden winkel . De wijsheid, die van boven is , blijft in de
eerfle plaats zuiver , doch daarenboven vreedzaam , befcheiden , gezeggeliyk , vol reedoogendheid en goede
vruchten, onpart~dig en ongehuicheld. Wie zich bier+
tegen verklaart , vindt zijn vonnis door j A C 0 B U S geve1d, Brief, HI : 13-16 . -- Het is goed , dat men dat
volkje niet meer opzetteliyk bekampt . Dat is toch hun
BUEKL ;ESCII . 1827 . NO . 8 .
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zoeken . Zij zouden, met A L C I B I A D E S, den mooijen ftaart van hunnen bond bejammeren, indien niemand
zich de moeite gaf , over hunnc dwaasheid een enkel
woord to fpreken . Punctum !
Hot is een gelukkig , maar ook gewigtig denkbeeld,
den Bijbel uit hot dagelijkfche leven der menfchen op to
helderen, en hem to gelijk : op hetzelve toe to pasfen .
De leerftellige , taalkundige en oudheidkundige behandeling van den Bijbel heeft, ja ., zijne groote nuttigheid,
maar bragt to voren wel eons , of liever meestal , hot ongelukkige denkbeeld ter bane , dat het Boek , aan welk
ieder fterveling behoefte heeft , voor den eenvoudigen
grootendeels een gefloten bock is, tot welks regtverftand
men, even als voor de Eleufinifche lifysterien , moest . ingewijd zijn . In het volksbnderwijs was gcwoonlijk een
enkel woord voldoende, om de geheele dogmatifche kraam
nit to flallen , welke de leek daarin noch kon zocken , noch
hoop had ooit to zullen vinden . Hoc kon men ook die hoop
koesteren , daar Geleerden , voor hunnc eigene mecningen
ijverende , veelal onderling verfchilden ? Hot Dogmatism us
heeft uitgewoed . D e Bijbel hernecmt bij Protestanten
hoe langer hoe . nicer zijne waarde . Hierdoor is er nu
vrede gevolgd op den langen en hardnekkigen oorlog van
menfchelijke meeningen . Geene onrustftokers zullen bun
doel bereiken , hijaldien men rustig voortgaat met zaaijen
en planten van hetgene, waaraan God alleen kan, maar
ook zeker zal den noodigen wasdom fchenken .
Van dit werk des Eerw . Schrijvers durven wij ons
veel goods beloven . Het befchouwt den Bijbel uit bet
juiste ftandpunt , en levert , naar ons oordeel , ter vervulling van de behoeften onzes tijds eene gewigtige bijdrage . De opfcbriften der zesenv>iiftig bier voorkomende Vertoogen over to fchrijven, is ons een verdrietigeen
voor den Lezer een nuttelooze arbeid . Uit eene en andere proeve willen wij liever den geest van dit werk nader leeren kennen ; en wij twijfelen niet, of men zal ons
oordeel billijk en gegrond bevinden, ook wanneer men
het bier niet aangetogene daaraan wil toetfen .
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flit welk ftandpunt de Eerw . S A N D E R den 1 ijbel
heeft befehouwd, bij, liet vervaardigcn van dit werk, is
noodig to worden aangewezcn . Dit zullen wij liefst met
des Schrijvers eigene woorden opgeven . Zij zijn ontleend uit cen Vertoog : De Bijkel een Goddel jlz Onderwijsboek . Ben woord tot hen , die ter goeder tromp den
BL~bcl gering achien : (*) , De Bijbel bevat de gefcjiie,, denis van de opleiding des menfchen - geflachts tot gods„ dienflige J ennis . H .ij begint met de fcliets van den ge„ 1ul kigen ftaat der eerfte menfchen, en met de opgaaf,
,, hoe zij van hun zedelijk flandpunt verviclen . -- De
„ Bijbcl fluit zijn vcrhaal met do vermelding van de her.
(telling des menschdoms tot reine licfde jegens het Ops, perwczcn en jegens alle leden onderling . -- Al~vat
,, tttsfchcn bcidc ligt is de worfteling des goeden tegen
,, bet kwade beginfeL - Nu levert deze gcfchiede_nis
„ oak al die tooneelen op , al die afwisfeiing van, gebeur„ tenisfen , die bij haar to pas komen . God leidt bet geflacht des menfchen, gelijk cen vader zijne kinderen,
,? door de onderfcheidene fcholen van oefening been , en
„ vocdt ze op, door die middelen , die tclkens naar der,, zelver vatbaarheid berekend zijn . - Alle woordenwis,, felingen , teckenen, verfchijningen, leidingen, die in
„ de gefchiedenis van dat yolk , wat het eer st tot de kcn„ nis van den cenen God zou worden opgelcid , om deze
,, kennis voorts to verfpreidcn , voorkomen , zijn dug
~, fchikkingen naar de behoeften van eigenwillige kinded
„ rcn , die zinnelijk maar ook met gefirengheid aan hot
„ lezen en tot hunnen pligt moesten aangehouden worn
„ den . - Op bet groote tooneel der gefchiedenis in den
„ Bijbel zien wij menfchen handelen , en hun goed en
„ kwaad bedrijf, met de gevolgen daarvan, zijn ons ten
„ voorbeelde opgeteekend . Zij handelen , gelijk de masr
„ fa gewoon is to handelen, naar zinnelijke indrukken,
„ befluurd door meer- of mindere befchaving, door deze
„ of gene omftandigheden , en bet geestelijk beginfel oe„ feat den minften invloed . Zelfs de besten zien wij
(*) De B bel en het Jllenfehe1 ike Lever
., bl . i volgg .
Fs

~I2

J . C . A . SANDER

foms van dit laatfle afwi. jken , feilen of zwaar zondigcn - alles gelijk bet in de wereld nog gaat . - In
den Bijbel hooren wij onderwijs van menfchen en Iezen wij fchriften door menfchen opgefleld . Het gefchiedkundig gedeelte der H . S . is door menfchen uit
deze en gene bronnen ontleend en geboekt . Profeten ,
uitflekende menfchen, fpreken tot hunne tijdgenooten,
of hebben de uitkomften van hun nadenken opgefchreven , of verhevene liederen gedicht , of den loop der toekomst ontvouwd , of naar gelegenheid brieven gefchreven , daarom vinden wij in den Bijbel gefchiedenis , godsdienftig
beftraffende of bemoedigende cede , wijsgeerte,
•
• gewrochten der dichtkunst en f'cellig onderwijs ook in
„ brieven . - Wij laten formen , fpreekwijzen , beelden,
• omkleedfels daar , en (laten) bet aan de geleerden over ,
• ons die op to helderen of er onderling over to redej
• twisten ; maar bedaard, onvooringenomen oordeel, wat
„ zich de moeite wil getroosten , opheldering to vragen ,
• waar bet die mogt noodig hebben, zal In den Bijbel
„ verhevene geestdrift , reine waarhcid , op de proef (land• houdende levenswijsheid , vermelding van natuurlijke ont .
• wikkeling des menfchelijken geflachts , veal wat buiten
„ onze ervaring tot nog toe ligt, maar niets ongetijmds,
• niets tegenflrijdigs vinden . En dit wordt dan met grond
• en to regt toegefchreven aan de inwerking van den God .
„ delijken geest, die elken fchrijvcr of fpreker bcfluurde
„ naar deszelfs eig ne gefteldheid , flandpunt en oordeel ,"
enz . Geheel dit Vertoog is lezenswaardig, en treft zeker doel bij zullcen , die ter goeder trouw den Bijbel ge .
ring achten. - Hetgeen wij bebben afgefchreven , dient
bier flechts, om den geest en de ftrekking, zoo wel als
de deugdelijkheid en innerlijke waarde, zijner Theophania
to leeren kennen . - Over deze en gene opvatting van eenige
Bijbelplaatfen, in welke wij van den Schrijver meenen to
moeten verfchillen, zal bier niet'worden gefproken . S A Nn E R laat bier aan ieder de vrijheid , en Uitlegkunde ,
als zoodanig, is de hoofdzaak niet van dit gefchrifr .
Het ligt in den aard der zaak, dat, zoodra de Bijbel
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op bet dagelijkfche leven wordt toegepast , die overbrcnging aanleiding geeft tot woordenfpel , indien namelijlz ook
de minfte bijzonderheid wordt overgebragt . Dit veroordeelen wij niet, omdat de zinnelijke voordragt , zoo noodig bij eenvoudig en bevattelijk onderrigt , daarbij wint,
nits deze tegemoetkoming aan de zinnelijkheid tevens bevordering is van zuiver godsdienftig en zedelijk onderwijs .
Over bet algemeen heeft men geene reden , den Schrijver
hierover veel to berispgn . Etne plaats voeren wij flechts
aan , waar hij ons bet mint' e voldaan heeft . De plaats ,
door ons bedoeld , vindt men Ilde D . bl . 47 : „ Dit
• Gethfeman6 toch is de vertegenwoordiging van elken
„ angst des levens, voor welken ook de vroomfte bloot„ ftaat . In ieders Gethfemane daalt vroeger of later een
„ Engel uit den Hemel neder , die den dulder (?) fterkt ;
„ maar dan moet de dulder ook zoo bidden en begeeren ,
• als zijn groote Voorganger deed ." - Het fchijnt woordenfpel to zijn . Want bet Gethfeman~ des Verlosfers is
zoo eenig, zoo in heilig duister gehuld , dat wij voor ons ,
in bet dagelijksch leven , geenen fterveling zulk een Gethfemand durven toekennen . Doch misfchien kan bier flechts
fubjectief oordccl warden geraadpleegd , en de gustibus
non est disputandurn .
Tat cene proeve , hoe s A N D n R den Bijbel uit bet
menfchelijk leven opheldert, kan vooral dienen bet Vertoog (Ifte D . bl . io2 volg.) : De vri7e map van God,
in het verkiezen en verwerpen , heerscht kenneljk in de,
natuur,, en wordt door de gefchiedenis en dagel~kfche
ondervinding antegenzeggelj k geflaafd. (Rom . IX : 6
volgg .) Hier fta , ten bewijze , bet begin van dit Vertoog : „ Waartnede heeft toch die trotfche eik verdiend ,
„ dat heerlijk geboomte, waarmede de liefelij1 e roos ver• diend , die bevallige en geurige bloem to zijn ? - Wat
„ heeft die onaanzienlijke heester , wat die distel , wat die
„ brandnetel, die ftinkbloem misdreven, dat zij zulk eene
„ verachtelijke plaats beflaat , en men haar verdelgt , waar
„ men ze vindt ? - Waarom is dat fchepfel de konink„ lijke leeuw of de adelaar - en dit , de leclijke aap ,
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• de ezel, de aikeerwekkende pad, of de verachte musch ?
• -- Waarom wordt dat paard ruim gevoed in den ftal
„ des rijk4n en pronkt beer flan het arbeidt --- en dit,
• met vele flagen en bij natauwetfiks toereikentl voedfel,
„ tot den zwaarften' en vemchte1 jltften arbeld gedwon• gen ? -- Waarmede hebt gij verdlend, een mensch to
• zijn, en way heeft dat fchepfel misdaan,, dat het flechts
• een redeioos dies is ? -'En onder de menfchen, waar•
• om beflaat gij eenen hoogen , vh'r zich m'tftrekkenden,
„ Welbefoonenden werkkring, en torscht die den moeije„ iijken , weinfg geachten , fchraaltjes beloonden last der
• werkaaamheden 1- Waarthede heeft die lttiaard zijnen
„ rijkdain, en doze viijtige zijne aarmoede verdlend? -„ *aarmede deze zljne rijke geestvermogeris, en de an.
• dere zijne natuurlijke ftompheid of gebrek aan dntwik• keling ? -- Hoe tot in bet oneindige kunnen deze vra• gen vermenigvuldigd worden , 'terwijl op alle flechts
• ddn antwoord i9kt Kan Wet een werkmeester uit qns
y, Jlefaadje 'naken wat h~Y wil, hot eene vat tot eere,
g, tot een fieraad, hot andere ter oneere, tot eenen ver .
„ achtelakeren dlenst ? En welk werkftuk kan den meester
yragen , waarom hij hetzelve zoo maakt ?'"-Had men
met het duistere op aarde zich altijd bezig gehouden, ter
voeding on verfterking van kinderlijk geloof aan God,
bet begin der zeventiende Ecuw zou in de vaderiandfche
Gefchiedenis geene onuitwischbare vlekken bezitten . OA
toen was bet pugna Iliacos intra mares et extra . Het
raadfel van Gods onafhankelijken wil werd wel verfchillend, maar aan beide zijden verkeerd opgelost, God kent
alleen ziehzelven ; de mensch doorgrondt Hem niet. „ Do
• kortzigtige mensch ," zoo fchrijft s A N D E A , bi . 2o6 ,
in zijn Vertoog : Ruth en Naami, „moot met alles voor• uit willen weten. Den afhankelijken mei sch betaamt bet ,
„ onder bet volgen zijner welberadene liefde, dat, wat
• buiten zijne kennis en befchikking ligt , aan de Voor„ zienigheid fiver to laten ." - Dit geldtk
ook bier .
Eene andere proeve deelen wij mede(Ilde D . bi . 288,9)
uit bet Vertoog : Dc WWeduwe to Zar/ th, of: gvet`
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den verborgen zegen . (i Kon . XVII : 8--i6 .) „ Even
„ als het kind van nature overhelt , om zich aan de zorg
„ en befcherming zijner ouderen over to geven , zoo is
„ ook in den mensch eene neiging en behoefte, om zich
„ met vertrouwen aan God over to geven . In den dage„ lijkfchen loop des levens, onder de eigene werkzaarn„ heden , die aan den mensch bet aanzien geven , alsof
„ hij zelf zijn huis bouwde, werkt dit vertrouwen zoo
„ flerk niet , en moot bet misfchien ook niet , omdat de
„ mensch er anders door tot werkeloosheid of gebrek aan
„ redematig beftuur zijner aangelegenheden zou kunnen
„ vervallen . Maar in bet dringende oogenblik, wanneer
„ er niets meer to werken of to overleggen valt ; wan„ veer God alles doen moet, of dat bet einde daar zou
• zijn ; en de mensch zich ook met onderwerping in dit
„ laatfte fchikt --- dan opent zich de diepte der redelijke
„ natuur, onr ftroomen levenden waters, die daar verk oelen en verfterken, uit to florten . Dan gevoelt de
• koelen
• mensch , tot een volledig befef zijner nietigheid geko„ men, bet verband , waarin hij met bet Opperwezen ,
„ dat hem dragen moet , indien hij behouden zal aanlan• den , ftaat , en rekent er op , dat bet hem dragen zal .
„ Dan is eene hartige toefpraak eene openbaring Gods ,
,; die de den mensch natuurlijk inwonende waarheid met
„ Goddelijk gezag bevestigt . Zoo wordt bet duidelijk ,
• hoe het woord van den man, die, als Profeet van Je„ hova, nog met eene buitengewone zalving fprak, in
„ de ziel der weduwe ingang vond."
En nu volge nog hetgeen in onze dagen menige weitiwe troosten kan , en door s A N D It R gefchreven is (Ilde
D . bl . 144) : H A G A R . Een tafereel van moederl!~k /j=
den . Gen . XXI : g-2o .
„ Neen, niet alleen aan Hagar
• opende God de oogen, maar Hij bewijst zijne hula aan
„ elke verlatene moeder, die met kinderlijk vertrouwen
„ tot Hem opziet . Ook haar ziet men vaak door de we• reld komen op eene wijze , die aan het wonderbaarlijke
„ grenst . Vele menfchenharten zijn geopend voor Karen,
„ rood , err onder bet beftuur der Vooizienigheid fchik-
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~, ken zich de omftandigheden ten . beste . Juist deze toe„ ftand van verlatenheid maakt dikwijls aandoeningen van
„ barmhartigheid gaande, die de even hooge nood niet
„ zou opgewekt hebben, indien dezelve in den $and des
„ hawelijks plaats had ; en de weduwe vindt niet zeld .
„ zaam befbhermers, die zich niet zouden apgedaan beb„ ben , wanneer zij in den echtgenoot den befchermer en
• verzorger moest vooronderfteld w&ddn to bezitten . Zoo bewijst zieh God niet alleen in den BOO, maac
• ook in de ondervindingen des levens eenen God der
• weduwen en der weezen ."
Daze waar prijst zichzelve, Het aangetogene, aan het,
welk al bet overige evenredig is, moot, naar onze ge,
dachten , tot de lezipg, tot herhaalde en gezette Wing
uitlokken . Ook kan dit werk wel opwegen tegen geheele,
fcheepsladingen van p41emife/ e Godgeleerdheid, welke in,
anze dagen wederom wordt geveild door oude vrouwtjes van
beiderlei geflacht . .Het eenige , dat wij van s A N D E R verlangen , geldt den ftijl , die bij lange na niet overal vloeijend
is . Ligtelijk kan hij dit gebrek verhelpen, indien hij zich
flechts op meer gemakkelijke fehikking van zijne woorden
toelegt. Hij late bet over aan anderen, door flordigheid
van ftijl, opzettelijk duister to willen zijn . Zijne gevoelgns kunnen het daglicht wel verdragen . Zouden de an,
denen misfchien vreezen, dat hunne gevoelens of bedoe .
lingen to openbaar zullen worden ? En reizen en trekken
zij daarom het land door, om naar eeneu hedendaagfchen
Broer K O R N E L I S to zoeken, ten eende zij zich met
liens geestelijken onzin zouden kunnen voeden, of zich
naar znlk een model vorp en ?
Bet is wet mo •
$elijk,

b e gemoedsgefleldheid van David, order zone verfehil
lende lotgevallen, tat zone Pfalmen opgemaakt, en
den Christenen tot flichting voorgefleld, in Leerrede.
pen , door u . v t N H E y N I N G E jY, Predikai i is
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Rijswijk. Jude en laatfle Deel . Tc 's Gravenhage ,
btj S . de Visfer . 1826, In gr . 8vo . 436 bl . f 3 - 5° .

Wij gaven to zijner tijd van de vorige deelen dezer
nuttige Leerredenen een flechts kort verflag, en vinden
nu ook geene reden , om ten aanzien van hey toen tot lof ge.
zegde veel toe of of to doen . Het fpreekt van zelf , dat de
Leeraar de juiste omflandigheid , waarbij deze of gene
pfalm David uit het hart is gevloeid, flechts gisfen kan,
en dat men die gisfing juist niet altijd even gegrond zal
vinden . Wij houden alle de Leerredenen voor nuttig en
flichtelijk , en wenschten wel , dat er nergens flechter gepredikt werd ; maar daarom houden wij iedere derzelven
voor gg-en meesterfluk, Dit deel heeft er veertien . Ps .
CI , LX , XXX : 6a . , L I: 18 , 19 , XXXII , CXLIII ,
XXV : .21 b , XIII, XXXIX , LXXI: 14a , LXI , H1,
XXXVII : 25° . CIII ; 22 b . Juist flaan wij die over Ps .
XIII daar op , welke : over de oorzaken van Davids radeloosheid in het laatst zijns levens , tot opfchrift heeft .
Wij willen van doze bet beloop opgeven, om 's mans
predikwijze eenigermate to doen keimen . De Lecraar zoekt
waarfchijnlijk to makcn , dat de Pfalm tot den t1jd van
David's vlugt voor Abfalon behoort . Het eerfie deel he',dert bet lied op , waaruit blijkt , dat de gedachte aan
God thans David's geest nict als voorheen opbeuren kon ;
dat deze radeloosheid nu in zijnen toefland to nadeeliger
was ; dat hij evenwel hog zijne toevlugt tot God neemt ,
en hij door de overtuiging, dat de handhaving zijner zaak
door de eer van God zelf gevorderd werd, zijn in diepe
moedeloosheid aangevangen lied no- op den Loon des ve .trouwens eindigen icon . In een tweede deel wordt nu zijn
gedrag in het geval , waarin hij vooronderfleld wordt dit
lied gemaakt to hebben , met deze zijne gemoedsgefiek heid vergeleken ; hiertoe words clan gebragt : zijne override vlugt uit Jeruzalem (die V A N H E Y N I N G E N of
keurt) , zijnc behandeling van Alefi .bozeth , zijn gedrag
omu'ent Abfalon en bij diets dood, zijne behandeling van
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$imei, waarover hij op zijn doodbed berouw bad, bet
fllellen van Amafa in de plaats van Joab . Het derde ftuk
gaar de oorzaken na van deze radeloosheid. Zij waxen
bet fuffende van den ouderdom, de fmart, die hat vetmogen van zJjnen geest krenkte, en eindeijk bet gevoel
van eigene fl huld . Het vierde deep is de toepasfing r)
Daden, waarbij verfandig overleg gevorderd wordt,Mlle men niet tot den ouderdom hit
; dit wordt vooral tei}
.
opzigte der bekeering aangedrongen . s) Men ontga Davrid}s fmarten, door bet geven van eene goede opvoeding
scan zijne kinderen, -- en wachte zich 3) vat} hdt misdrijf, Os van de bron alter menfchelijke ellende .
Men wine niet (deze opmerltfngdeelen wij merle) datii,~
David Own de misdaad the gevolgen had, omdat hij zod
taattwgezet van geweten was . ,, Ziet in Aclftofei, wat
• bet eittde is der verflandige boosheid . Die man had
„ zijn geweten verkracht, en nogtans werd zijn raad eene
„ Godfpraak geacht, en zekerlijk de raad , dien hij aan
• Abfalon gaf , om bet vertrouwen dea yolks op te wek• ken , was zoo flim als boos ; maar- naauwelijks vindt
~ •b b tegenfland, en wordt eenmaal zijn, raad verworpen,
„ of hij verliest ganfchelijk den moed , en zijne radeloos• heid drijft hem tot zelfmoord : dat was de vrucht van
• de verkrachting zijns gewetens ."
Wfj erkennen , de . Leerredenen zijn flichtelijk en goed ,
hoe zeer bet zamenflellen van de zoos anige joist geene
groote infpanning of moeite kost, en wij''tot de uitgave
van alle foortgelijke juist geene noodzake zien. Wij wenfchen den Eerw . V A N II E Y N t N G E N met deze zijne
volblragte task geluk, en den -Lezerzegen!

Bet gevaar van verharding bij een Yolk ; Leerrede over
Exod. VII: 3 , gehouden op den , fongstleden Gedenkdag
van Waterloo , door i.. H. B a II L E a , Leeraar van
de Waalfche Gemeente to Zwol . Vaorafgegaan van
een Dicht flak door Yrouwe H . w. D1 . B & H L 9 R 3 90,
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der in ons Land heerfchende Ziekten . To Ani/terdam, bff J. H . den Ouden .
1826. In gr. 3vo . XVI On g% W- f ; - 45 •

De werken van z 3 *1

t; t : R heeft nien reeds gelezen ,
eer de goote man zel( in bet licht verzcheen, met ait
zondering van hetgeen er nu van Waterloo en eetl' Koxiq
der Nederlanden kan inkosneo . Wij hebben op doze Leerrede deze aanmerking , dat de tekst op den Koning meer
dan op bet yolk toepasfelijk had moeten gemaakt wbrden,
daar die bet tech is , die alleen s met Un woord , Papa en
Mama B I H L E R''s zin kan doers , to een Dank-, Vasten $ededag is daar, wiens gemis nu zoo beklaagd wit,
en, als een groote gruwel, telkens beffraft . Houdt naar
cooed, en fchrijft maar voort, gerijmd en ongerijmd, glj
Edelen ! Misfchien krijgt ge fpoedig uwen wensch, en
wordt (zie bet Dichtluk ;)
de boetbazuIn gehoord
Op Past- en Bededag, gelijk in vroeger dagen ;
De weelde in haren drat, op hoog gezag , verttoord,
Om als een ct nig man aan God zijn' nood to klagen .

De Volksziekte, velke in bet jaar 1826 to Groningers
geheerscht heeft , in bet kort befchreven , door G .
D A K K E R, Profesfor in de Geneeskunde. Te Grottingen, bj W. van Boekeren . 1827 . In gr. 8vo .
72 BI. f : -6o .
al ien is de ramp onbeketid, welke in den voorleden
jare Groningen geteisterd heeft? Welk menfchenv_riend
fieeft niet verlangd, de ellende Bier ongelukkige f}ad to
verzachten , of to helpen verduren ? Dank zij der Goddelijke Voorzienigheid, die ramp en ellende zijn geweken ; en, offchoon de gevolgen van dezelve zich hog
Tang zullen doen gevoelen, de dood vele dierbare flagtoffers heeft weggemaaid, en derzelver gemis onherflel .
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baar is, in vele toch zijn die gevolgen verzacht en gele-rigd . Het was echter voor den Geneeskundigen van bet
iloogfte belang, met de oorzaken, den aard en de geneeswijze eener zoo vrecsfelijke ziekte naauwkeurig bekend
to worden . Al fpoedig werd aan dit verlangen voldaan,
door do boven aangekondigde befchrijving van den kundigen Profesfor B A K K E R .
Na eenige voorloopige aanmerkingen , iets over bet
klimaat van ons Vaderland, en over dat van Groningen, befchrijft de Hoogleeraar den loop der Epidemie,
onderzoekt derzelver natuur en gevolgen, den al of
niet befmettelijken aard der Ziekte, hare algemeene oorzaken, fpreekt over bet gevaar van bet terugkeeren der
Epidemie , en eindigt met eene opgave der geneesmiddelen,
zoo wel ter voorbehoeding als genezing aan to wenden .
Volgens de bier gegevene befchrijving , die wij op den
voet zullen volgen, nam de Epidemifche anderendaagfche,
foms derdendaagfche koorts omflreeks half Julij toe, onder bet voorkomen van eene galachtige of gastrifche ziekte , en ging tegen bet laatst van Augustus over in eene
meer zuivere tusfchenpoozende koorts , met toeneming
der ilerfte, bovenal veroorzaakt door bet aanmerkelijk
vermeerderd aantal zieken . Derzelver voornaam(le toevallen waren . eene kortitondige , niet hevige koude , noch
ook zeer fnelle pols , pijn in bet hoofd , in den rug en
de ledematen , bijzonder in de beenen , eene flijmige tong,
veeltijds met galbraking . Ontlastmiddelen fchaadden ; beter flaagden die, welke, op de huid werkende, tevens de
krachten opwekten ; bet best de Sulphas Chininae , waardoor de koorts bedwongen werd, met achterlating echter
van eene buitengewone zwakte . Deze zwakte verzelde
bet gehecle beloop der ziekte , bleef nog Lang na dezelve
nanhouden , en daaruit ont proot grootendeels eene meer
dan gcwone overhelling tot cene bijna onvermijdelijke
en herhaalde wederinftorting, welke bet aanhoudend en
langdurig gebruik van bet bovengenoemd koortswercnd
middel noodzakelijk maakte . Onder de gebreken, na
den dood gevanden , behooren voornamelijk die der
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milt, welke miskleurig, week, papaclitig, vergroot,
of verhard in hare uitwendige vliezen, zich voordeed .
Omtrent de befmettelijkheid zegt de Hoogleeraar : , Daar
„ nu de algemeene ondervinding de tusfchenpoozende koorts
„ niet brengt tot het getal der befmettelijke ziekten , kan
„ hetzelfde befluit ook betrekkelijk gemaakt worden tot
„ de tegenwoordige Epidemie ." Onder de oorzaken telt
de Schrijver de groote en voortdurende zomerhitte en het
moerasgif (miasma paludofiim) . Laatftelijk deelt de
kundige Steller de vrees mede van het vermoedelijk terugkeeren der Epidemie, maar geeft tevens de hulpmiddelen
op ter voorbehoeding of genezing, en dringt ten fterkfte
aan op het affchaffen van het begraven binnen de flad en
de inrib ing van cen ruim en gefchikt Ziekenhuis .
Ziehier een kort overzigt dezer befchrijving . Dezelve vergelijkende met die van des Schrijvers Ambtgenoot, den Hoogleeraar T H U E s s i N K , zagen wij , dat beider oordeel over
de befmettelijkheid der Ziekte verfchilde , daar B A It K E R
dezelve ontkent, terwijl T H U E S S I N K haar aanneemt
en vcrdedigt . Wij onthouden ons van alle beflisfing tusfchen zulke auctoritciten , to meer, daar wij zelve niet in
de gelegenheid geweest zijn_, om de Groninger Epidemie waar to nemen . Intusfchen konit het ons voor , dat
er op de geftrengheid van het betoog des eerstgenoemden
Hoogleeraars nog al het een en ander zou kunnen aangemerkt worden ; en ook niet altijd is een dergelijk onderzoek zoo gemakkelijk, als hier vooronderfteld words .
• Men kan eene ziekte befmettelijk noemen , (dus lezen
• wij bl . 36) wanneer een gezond mensch , door bet aan• roeren of de nabijheid van den zieken , op alle tijden
„ en plaatfen , offchoon niet altijd en overal met gelijke
• fnelheid, de ziekte bekomt ." lwlaar words er dan ook
niet (zoo vragen wij) bij den gezonden mensch eene vatbaarheid voor befmetting vereischt , en is die vatbaarheid altijd dezelfde ? „ Daarentegen mag men elke ziekte
• voor niet befmettend houden, waarin de volgende om„ ftandigheden bijeenkomen : Vooreerst hare eigenaardige
„ natuur, in zoo ver dezelve, door de algemeene onder-
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vinding, niet onder de zoodanige geteld wordt .'`eti ande-

• re , indien er geene waarneming bef'aat , darde ziekte door
• den omgang van den eenen mensch tot den anderen is
„ overgebragt. Eindebjk, dat de algemeene oorzaken der
• Epidemic genoegzaam zijn, Om den oorfptongder , ziek• to bij alien to verklaren ." Wat het eerfte punt betreft,
de eigenaardige natuur der zickte namelijk , de waarnemlngen zijf( niet zeldzaam , dat eene ziekte, in haar begin nict befrnettelijk, het naderhand geworden is, en het
2oude gemakkelijk zijn , eene menigte ziekten op to noc
men , welkc in con' hoogeren graad eene finetfiof ontwikkelcn, die zij bij geringere hevigheid niet bezitten ;
nodat rnrti uit de natuur der ziektc allecn geene zekere
gevolgtrekking maken kan ; gelijk de Schrijver zelf fchijnr
gevoel'd to hebben , daar hij , in bet vervolg, zijn gezegde
nader bepaalt, en erk -ent-, dat, door opeenflapeling van
menfchen, door uitvloeifclen van zieken , de overgang van
cene zachte in eene kwaadaardige Epidemic plaats hebben
en eene fmetl}of ontflaan kan ; offchoon hij er bijvoegt ,
dat daardoor de natuur der ziekte verandert . flit laatfle
al cons toeftemmcnde , vragen wij , wie oils verzekert ,
of iets dergelijks niet in de Epidemic van Groningen heeft
plaats gehad ? Immcrs , dat de tusfchenpoozende koorts
nooit befmettelijk worden kan, zal niet ligt door iemand,
op goede gronden , beweerd kunnen worden . - Het twee
de punt, dat er geene waarneming beftaat, dat de ziekte
door den omgang van den eenen mensch tot (op) den anderen is overgebragt, wordt bewezcn, vooreerst door
bet voorbeeld der Geneesheeren , van welke niemand geilorven is , of ook zelfs zoodanig ziek zijn geweest , dat
men hunne ziekte niet aan groote vermocijenis kan toe.
fchrijven . Dit bewijs wordt door den Heer T H U E S5 1 N K regtftreeks wedrfproken . Men zie deszelfs 4lgemeen Overzigt , bl . 53, 54 . ,, V ele Geneesheeren ," dus
lezen wij daar, „ hebben niet zonder gevaar en gedurende weken daaraan geleden ; anderen zijn gedurig
rende
„ koortfig en ongefleld geweest ; fommigen, en niet wei„ nigen, hebben mij betuigd, weermalen gevoeki to heb-
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dat zij helmet waren, en door cen braakmiddel

„ de gevolgen hadden geftuit ; anderen hebben niet alleen
„ de koorts`, maar zelfs nu nog verfcheidene inflortingen
„ ondervonden ." (Hier
eene

is

wederom , gelijk de Lezer ziet,

pugna auctoritatum . Wij

worden dus anderm.aal tot

zwijgen gebragt .) Hat tweede bewijs is ontleendvanvoorbeelden van menfchen, welke, ten tijde der Epidemic,

Groningen of Friesland vertrokken zijn naar andere
plaatfen , en aldaar de ziekte gekregen hebben , zonder atIuit

deren to befmetten . Een bewijs , dat , onzes bedunkens ,
dan alleen voldoende zou gerekend kunnen worden, a1s
men bewezen had , dat er tot bet voortbrengen der ziekte alleen fmetitof vereischt wierd , zonder eenige voorbefchikking of begunftigende omftandigheden ; hetgeen hetzelfde zou zijn , als to willen beweren , drat cr tot bet
vooytbrengen van gewasfen ilechts zaad gevorderd wierd,
maar dat noch een vruchtbare grond , noch regen of zonncfchijn noodig waren, om bet to doen ontkiemen en opgrocijen . Het laatfte of derde punt, tot beftrijding der
befinettclijkheid aangevoerd ,

is ,

dat er geene enkele

waarneming van ziekte bekend is , tot wier verklaring de
algemcene oorzaak onvoldoende was . Ook dit punt fchijnt
ons toe aan menigerlei bedenking onderhevig to zijn . Immars , bet is hier iiiet de vraag , of men alles uit de atgemeene oorzaak verklaren kan ,

maar of dit gefchieden

kan zonder gedwongenheid, zonder gezochtheid, natuurlijk en als uit de zaak zelve vloeijende . Wat heeft men
niet al verklaard uit de oude Humoraal-pathologie,

en

wat verklaren de volgelingen van B R 0 U S S A I S met al
uit verborgene ontftekingen , gelijk to voren de

lirownia-

rten uit flsthenie ! En dat zich in deze Epidemie ook alias niet zoo gemakkelijk uit de algemeene oorzaak verklaren laat, bewijzen de door den Hoogleeraar T H U E SS INK (biadz .

55 en volgg.) vermelde daadzaken . Hat
verfchil van beide Hoogleeraren, ook op dit punt der
kwestie , toont , dat er in dat verklaren vrij wat fubjectiefs
is , waardoor, hetgeen den een' gemakkelijk uit de eene
oorzaak fchijnt to kunnen worden afgeleid , aan den ander'
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voorkomt tot eene gelleel andere oorzaak to moeten gebragt wordena
De Hoogleeraar n A IC A E R houde ons deze aanmerkingen ten goede op een werkje, hetgeen wij alien deskundigen ter lezing aanprljzen, en waardoor hij op nieuw
bet geneeskundig publiek aan zich verpligt heeft . De
zaak was van to veel aanbelang, dan dat wij dezelve onopgemerkt konden laten . Het is ooze ernflige wensch,
dat dit verfchil van gevoelenstusfehentwee lkundige Hoogleeraren der Groninger' Hoogefehoof aanleiding geven moge
tot een herhaald en opzettelijk onderzoe'k ; met alle die
onpartijdigheid en geftrengheid van redenering, wtlke bet
hoog belang der zake vordert, naar de al of niet befinettelijkheid der Epidemie , welke hot ongelukkig Groningen getroffen beefs .

Beknopt herflag van de Ziekten, welke to Hoorn, zoo,
wel als to .meek , waargenomen z jn , door T . A .
j 0 it it i T S DI A, Med . et Art . Obfl. Doct . to Iloorn .
Te Amflerdam , b: A . Vink, 1827. In gr . 8vo . 46
BI. f . - Go .

O

ntvingen wij van Vele vaderlandfche Geneeskundigen
berigten wegens de laatfte zoo algemeen geheerscht hebbende Ziekten , ook de vruchtbare pen van den HoornJchen Geneesheer j o R R I T S M% bleef ons in dezen niets
fchuldig . Hij leverde ons een beknopt verilag van de
Ziekten, zoo wel to Hoorn, als to Sneek, door hem waargenomen . I-let eerfle gedeelte van dit verflag , de Ziekten
to Hoorn betreffende, vangt aan met eene beichrijvingder
Stad ; hierop volgt die der Ziekte, welke, eerst goedaardig , voor ontlastmiddelen fpoedig week , maar daarna
toenam en van karakter veranderde ; de koorts , vroeger anderendaagsch , wend nu alledaagsch, en later eene febris continua remittens . In dezen fh at der Ziekte vonden de
meesten baat bij refolventia amara, bij afwisfeling met

T.

A.
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*nercur . dulcis toegedieA Zij, die in September en Oetober fi ierven , leden meest . aan Apoplectifche toevallen ,
en waren reeds bij den eerilen aanval foporeus . Te regt
oordeelde de Schrijver , in deze Apoplectifche , foporeufe
koortfen , de fpoedige toediehing der Qitininc aangewezen ,
Ook het tweede gedeelte van dit verflag, behelzende
waarnemingen onltrent de Ziekten to Sneek, begint met
eene korte befchrijving dier Stad . In Julij begon aldaar
het getal zieken aanmerkelijk aan to groeijen . Eerst gal,Achtig, werden de koortfen daarna gecompliceerd, zinkingachtig, rheumatisch j en gingen van dsn intcrmitterenden tot den remitterenden typuc over, met groote
gevoeligheid en pljn in de lever . Plaatfelijkc bloedontL
lastingen en zachtoplosfende niiddelen waren het meest
van nut. Met de helft der maand Augustus werden da
koortfen heviger, met ijlen, ftuipachtige en foporeufe verfehijnfelen , en fpoedig Veti al van krachten . Bloedzuig:;rs
en afleidende nliddelen, gevoegd bij het inwendig gebruik van Valeriaan , Arnica , Camphora , Mofchus ,
Nether aceticus enz . voldeden wel het meest , doch Waren , bij verre na , niet toereikende , oh allen aan het
dreigend gevaar to ontrukken,
Zelf de Ziekten noch to Sneek noch to Hoorn geobferveerd hebbende , vergenoegt Recenfent zich met de
enkele aankondiging van bovengenoemd verflag ; er alleen bijvoegende, dat de Heer j o R R I T s M A in de
Ziekte to Sneek, toen zij hair toppunt bereikt had, wezeniijke befmetting meent opgemerkt to hebben, hetwelk
geen' zijner Kunstgenooteh vreemd kan voorkomen .

Ilistorifche Gedenkfchriften wegens r E R D i N A W D VII #
Boning van Spanje , en de Gebeurtenisfen onder z fne
Regering . Naar de Fransch - Engelfche Vertaling
van het Spaanfche Handfchrift . Te 4mflef darn , b Y'
j . C . van Kesteren . 1825 . In gr. 8 .1o . IV en g2 rl

bl. f 3- .

D e tcgenwoordige toeiland van Spanje that in do
LOEKBESCHI .

J8 :7 .

No .

8,

z

Go- ,

S¢6

HISTORISCHB GEDENISC7iRIFTEPI

fchiedenis der Wereld allchn . Een Land, weleer de 2atel van moed en vaderlandsliefde , riddergeest , burgerlijke
vrijheid en welvaart , federt drie Eeuwen door eene reeks
van Despoten - meestal ellendige , kleine , nietsbeduidende Despoten - en door de brandftapels der Inquifitie
tot jammerlijke nietigheid, tot verlies van welvaart, bevolking, vrijheid en burgerdeugd gedoemd, langzaamzedelijk en verftandelijk vermoord ; dit VQIk herleeft eensklaps , nu men het ook nog het laatfte , het allerlaatfte
oyerfchot van zijn beftaan - onafhankelijkheid -- wit
ontvreemdtn ; het herneemt zijnen moed , en vindt daardoor,
na wonderen van dapperheid voor zijnen bedrogen' en gevangen' Koning to hebben verrigt, zijne vrijheid, bur .
gerdeugd, en hoop op de oude welvaart en bevolking te*
rug . Vergeefs is het, dat de misleide Koning,, voor wien
dat Volk zijn bloed geftort heeft , naauwelijks den voet
in zijn Rijk zet , of hij werpt dit alles baldadig omver+
re , en wil weder hieerfchen , als F I L I P S II , zonder
cenigen teugel, die het misbruik zijner magt kan belemmeren : zes jaren druks kunnen de vcerkracht der Natie
penszins verlammen, en zij ftaat op als een eenig man,
om zich random de Confitutie to f`charen . Ook r z rt
.,
D I N A N D geeft toe ; de edele martelaars der vrijheid ,
hoezeer door de willekeurige Regering i n galeijen en gevangenhokken gekweld, wreken zich nict ; eene reeks
van weldadige befluiten doet zien , dat men Spanje weder
in den rang der befchaafde Christclijke Staten wil plaatfen (het had tot nu toe, flechts onder Christen -namen,
geheel 4frikaanfohe zeden , moordlust en geloofshaat
bezeten) . Maar de hooge 4reopagus der Christen-Vorften van Europa , voorgelicht en geleid door zich noemende Christen- Ministers, eischt, dat Spanje weder in do
duisternis, in den dood zal terugiinken, waaruit het de
Revolutionaire ftoutheid had gehad van to willen ontwaken, en zijne oude levenskracht, zonder verlof van Z .
M . den Koning en van H . H . M . M. de Vorften van
bet H . Verbond , to wilIen hernemen . Terug in uwen
r+acht ! Wat waagt g/ Act 2 zondcr once roeping to ver-
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luidt de magtfpreuk uit TVerona , en Frankr jk
wordt tot fcherpregter aangefleld , om dat vonnis ten uitVoer to brengen, en bet herlevende Spanje wedcr in den
ouden doodflaap to doen vervallen . En Frankr!7k getroost zich die eervoollc taak ! En had men zich dan nog
Ilechts vergenbegd met bet ontwaakte Spanje , a1s met
den flaf eener tooverroede , tot de oude rust der flaver .,
nij terug to brengen ! Maar neen ; de voorflahders van het<
Despotismus en der Inquijitie (bet graauw en de monniken) willen zich wreken, omdat de bloem der Natie
vermetel genoeg heeft durven zijn van to denken, dat de
Koning en de Priesters menfchen zijli van gelljkebewegingen als zij , feilbaar en den breidel behoevende, De
braaffle mannen zwerven balling 's lands, of zuchten in
ililte ; - niets dan het fchuim der Natie blijft over, ont
de licfhebbers des Vaderlands en der Vrijheid , die niet
hebben kunnen vlugten , to kweilen, met den dood to
bedreigen, op nieuw in kerkerholen to werpen, of zelf3
to vermoorden . Afgrijfelijke toefland ! Ondertusfcheri
liggen geldmiddelen, krijgsmagt to land en ter zee, binnen- en buitenlandfche welvaart en aanzien geheel en alter
neder ; en, wat het zonderlingfle is, de Koning, in plaats
van een aanzicnlijk dcel der hooge Magt to bezitten , (gelijk
hij, de Vaderlanders onderfleunende, zou hebben bekow
men) is de flaaf der monniken, der koninklijke vrijwil .
ligers en van bet graauw, die zijne bevelen openlijk in den
wind flaan , zijnen Broeder tot Koning begecren , en waar.•
van hij de eerften moet ontzien , om to kunnen beflaan ! -Ziedaar uw werk , n1 E T T E 1L N I C H, en uw vervulde
wensch, vON 11ALLEit!
Onder de Schrijvcrs , welke deze jammerlijke gebeurr,
tenisfen , immers gcdecltclijk , hebben befchreven , behoort ook de ongenoemde, waarvan wij hier bet werk uit
de derde of vierde hand (cene overzetting uit bet Spaansc/
in bet Fransch , in bet Engelsch , in bet Nederduitsch)
bekomen , en v 9 N T U R r N I 's bekende werk . Beide gaan
eehter niet verder, dan tot het herflel der Conflitritie in
183 o ; de Ilistorifche Gedenkfchriften laten zeifs de laatsti' zen I

Z2

"as

HISTORWSCHE, GEDENKSCHRIFTEN

genoemde gebeurtenis onvermeld . Beide bepalen zich
voornamelijk tot de fchildering van bet fchrikbewind, hetwelk (hoezeer in mindere mate don thans) in de zes jaren
tusfchen de eerfte omvcrwerping en de heritelling der ConJiitUtie (1814 tot 1820) in Spanje geheerscht heeft . Zekerlijk heeft dat bewind de omwenteling van 182o , in de
oogen van alien , die eenige waarde hechten aan bet geluk
des Volks, meer dan aan de onbapaalde willekeur der
Koningen , ten voile geregtvaardigd ; en ~ zoo er nog menfchen onder ons nlogten gevonden worden , die then op .
lland voor onberaden, voorbarig of onwettig konden
hquden, dozen ontbreekt bet gewis enkel aan kennis
van Spanjes gcfleldheid v66r die verandering .
De Gedenkjehriften bepalen zich meestal tot den perf``oon van F E R D I N A N D VII , zonder daarom echter
den toefland der Natie geheel uit hot oog to verliezen .
Wij vernemen dus zijne opvoeding, die regelregt ftrel to
om hem tot nieti ;heid to veroordeelen , de hooffche kabalen, den but zijner Moeder tegen hem, de toedragt
der zoogenaamde zamenzwering van 1807 , die der omwenteling van 13o$ , waarin de NVatie zich bet eerst vertoonde, om den onwaardigen gunfleling G o D 0 Y, minnaar der Koningin, to doen vallen, die den ouden Koning KA R R L IV in zijncn val met zich fleepte I N A P 0L E ON's kunstgrepen en onwaardige bedriegerijen , om
* E R D I N A N D naar Bayonne to lokken , hem en zijn
geflacht tot den affland to dwingen, en zijnen Droeder
(j o s E P H) op den zetel to piaatfen ; door welke eerlooze fchelmerii de Natie, ten top van vcrontwaardiging gedreven , den bloedigen zesjarigen worftelflrijd begon, die
eindigde in de verjaging der vreemdelingen . Het gedrag
van B U 0 N A P A R T E in dit geval toont cone zoo gemeene, verachtelijke ziel, zoo veel dubbellxartigheid en
volmaakte onverfchilligheid omtrent de middelen , indien bet
doel flechts bereikt worde , dat wij ons niet gen4eg kunnen
verwonderen over de tegenwoordig veldwinnende gunflige
beoordeeling dier verfchrikkelijke perfonaadje . Het is waar,
men vergelijkt zijne euveldaden met die der Ministers van
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hot H . Verbond, en vindd dan in den eerften nog zekere
grootheid , zekere ruiterl! kheid (indien ik zoo fpreken
mag), die gunftig affteekt bij de bekrompeiiheid en fchijn'
heiligheid der laatften . Maar, omdat s Y i. i. A een deug.
niet was, moet daarom M A R i U s etn eerlijk man heeten ? In bet onderhavige geval althans was N A P .L E 0 N
een lage bedrieger, die zich niet dan door eene opeenftaa
peling van leugens korl redden, dire zijne beftemde pr6ol
de beste woorden gaf , tot hij haar onder zijn bereik had ,
en dan haar niet nit aijne handen lieu. , F+ U R D 134 A N D
kouit ons, volgens dezen Schrijver, die gene reden had
oni den Vorst to vl1ijen , of zelfs jegens hem bijzohder
toegevend to zijn, (hij is, volgens de Voorrede, cen der
uit Spanje gewekene vrijheidsvrienden) niet in dat on.
gunftige licht voor , waarhi men hem . doorgaans befChouwt .
Hij is perfoonlijk geen kwaad mensch ; mass ongelukkig
heeft hij geen karakter, en is de fpeelbal van den eeriten
dens besten, die zijn vertrouwen weet meester to worden .,
hetwelk, daar bij geene menfchenkennis bezit , zeer ge.
mahkelijk is . Hieraau moet men dan ook de € mverwer,
ping der Con/)itiktle in X814 toefchrijven. De mannen ,
die 's Konings Qor hadden, fleepten hem in I8o8 naar
Bayonne , en anderem ,die hem op hunne beurt naar hun .,
nen wil kneedden, doemden, met zijne volkomene toe,
ftemming , de Grondwet ten ondergang, die hij misfchien
,bourbon,
Diet Pens had gelezen . Dat hi,}, de
de Neef
van L o D E W .Q K XV'I , niet de minfte erg had, hoe on,
voegzaam en fehandelijk bet was, van meermalen teftnee .
ken -om de hand eener Nicht van den Ex fakob fn
w s RuT
U s- B U 0 I A P A R T E, kan ons dan • ook niet bevreem .
din,zo minalsdathij,bedrogen,mishandel,afget
zet, zich, met een . jaargeld liet paaijen, en zelfs den on,
wettigen bezitter ;van zijnen troop, ItA P o L E o N, met
de wegfchenking van denzelven aan zijnen llrroeder j o .•
a E Y x geluk wenschte . „ Het was onmogeliik," zeidl%
NJ x „ om aaTa bet hoofd deter Natie eenen Monarch tea
,, piaatfen, wien zijne deugden gefehikt (gefchikter) maak . .
v cen em let gglui; van Spzgje to hevorderen," Ftt rs,
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voegde or bij , „ dat hij vurig verlangde , ver.

• eerd to worden met do vriendfchap van dezen Vorst,"
on fineekte Zijne Keizerlijke Majesteit, „hem dezen brief
,, mode to deelen ." N A P 0 LEO N versvaardigde zich
wel , dozen brief to beantwoorden ; „ ditflreelde den Prins
„ zeer, en hij fpaarde in zijne brieven geenszins de uitdrukkingen van bewondering , geestdrift en achting."
• drukkingen
(De klimax dougt niet ; maar , welk eon karakter ! )
Nog mecr! Den 6 Augustus I8o9 en den 21 September ISIq, terwijl hot Spaanfche Volk good, blood enle.
ven voor F E R D I N A N D ten offer bragt, en met N AP d L E ON in eenen fl:rijd was gewikkeld , waarin aan
weerszijden alles op hot fpel (l:ond, wenschte F E R D I1v A N D den ovcrweldiger zijner kroon , in de eerbiedig/le
bewoordingen,geluk „met den goeden uitflag,waalmede
~, do Voorzienigheid zijne wapenen bekroonde ; bcdankte
„ hem , als eon crkentelijk Zoon , voor do weldaden , waar„ mode hij hem had overladen ; verzekerde hem , dat zijn
„ gedrag nooit zijne gevoelens zou logenflraffen, en hij
• n ooit. do blinde gelloorzaamheid uit hot oog zou verlie• zen , die hij aan den wil en de bevelen van Zijne Majesteit
• verfchuldigd was ." (! ! !) BI . 104, en 0,5c . flukken,
bl . 317 . Hij fineckt N A P O L E O N, om tegenwoordig
to mogen zijn bij diens huwelijk met 141 A R I A L 0 U I S A ;
die wordt in den wind geflagen ; de Koning van Spanjo
bidt tocn nog cons, in do kruipendffe uitdrukkingen, om
eenc Prinfes nit hot Keizerlijke blood , ter keuze van B U 0N A P A tt T R , ten cinde , door do luisterr]Vkjle van alle
,adopticn, Fransch Frins to worden ! Iemand, die tot
zoo lets in ffaat is , kan ook beurtelings to Valencia , under den invloed der Grandes e .n Geestelijken, de Conflisutie laten omverwerpen on zijne weldoeners kerkeren , to
Jlfadrid in 1820 dezelfdc Conflitutie bezweren, in 1823 to
Cadix , nog onder den invloed der Cortes , vrije infl :ellingen
aan zijn Volk beloven , en 's anderen daags alles , wat
IiiJ bcloofd en bezworen heeft , herroepen . Zulk cone
r,wakheid is waarlijk bijkans nog erger, clan opzettclijke,
maar vaste en naar eon plan to work gaandc flccllthcid .
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Net grootfte gedeelte der Gedenkfchrifteniloopt, zoo
als reeds gezegd is, over de volflrekte Regering van
z814 tot i82o . Dezelve wordt onder vier hoofden befchouwd ; buitenlandfche en binnenlandfche betrekkingen , kerkeliJke zaken , Fisaantien , Ministerie van Oordog en Zeesvezen . In alle doze opzigten wordt de ellende, de nietigheid en hot diep verval van Spatje in vele treffende bijzonderheden ten toon gefpreid . De Rusfifche Ambasfadeur T A T I C H E F F voerde bijkans een onbepaald gezag, en verbond zich met eenige fervile Hovelingen , om alles to doen, wat hij goedvond . Zonder heir
tot vriend to hebben , kon men niets bekomen . De vervolging der Confitt.tionelen liep in het ongerijmde . „Men
• ftrafte den geen', die een' Afgevaardigde bij zich to eren
• gehad, die de galerijen van de kamer der Cortex be• zocht hadden , die de periodieke fchriften en pamphlet• ten lazen, de acteurs , die in patriottifche ftukken ge„ fpeeld, de advocates, die in hunne pleidooijen de nieu• we leer verkondigd hadden , de regters , die in hunne
uitfpraken door de beginfelen der Conflitutie geleid wa• ren geworden, die zij gezworen hadden to handhaven ,"
(bl . 147 .) E L t o , to Valencia , gaf aan geenen der Proconfuls onder het fchrikbewind van It o s E S P i E R i IS
iets toe . „ De ftad (Valencia) was bevolkt met fpior. .
• nen , wier eenig werk was flagtoffers op to fporen ,
„ en die tot dit oogmerk ecne misdadige wending wisten
„ to geven aan de onfclruldigfte daden , en misdrijven to
• vinden in de betrekkingen der vriendfchap en de uit„ boezemingen der vertrouwelijkheid . leder dag werden
„ de gevangenisfen opgevuld met cerbiedwaardi(re bur- .
,, gers, wier misdaden niemand kende,"(b1 .179, 18o .)
To midden van zoo veel ellende en finaadheid durfdc een
moedig man , cen Vrijmetfelaar , V A N H A L E N, (wit
gisfen uit den naam , dat de man een Nederlander was,
althans van afkomst , gelijk dc moedige Afgevaardigde
8 R A A M C A M P in Portugal) den Koning de waarheict
zeggen ; hij werd in een gevangenhok geworpen , dock,
otfnapte naar Rusland . De onderneminpn tot I=iie
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der Vrijheid `en der Conflitutie, door p o R L I E R in MA
I;cie , M I N A in Navarre, L A C Y in Katalonic g~jimeed , mislukten ; P o R L I E R W L A C Y boetten die=t
Jun hoofd ; doch de gedurige herhaling Bier aanilageft
toonde den geest, waarmede bet betere gedeelte der Nas
lie bezield was . Hot Krijgsvolk, 't welk PER D I N All U
in i8 T4 op don zotel der wihekeur had herfteld, geheel
verwaarloosd, letterlijk van honger vergaande, (de Ad,
3niraals en Scheepskapiteins moesten bij de feraat •eene aa1'
moe& vragen , en een 0jicier der zeefoldoten ,Jlierf van
,longer to Ferrol) word bet dwangjuk moede ; te, meet.,
toen men hetzelve naar de verpeste lucht van Zuid-4 e.
rika wilde overbrengen, en daar aan itieuwe ellenden ter
prooije geven i bet (toad op, riep x Januarij 1820 de
Conflitutie uit op bet eiland Leon, en in Mart r8ao
Inoest zelfs F E A D I N A N D aan den algemeenen wensclt
der Natie toegeven . Deze gebeurtenis ligt nogtans buiten
het beftek des Schrijvers, die zioh, zoo als gezegd ia,
meer tot den perfoon des Konings bepaald , en daarom
o k de gro te vo rval en van den o rlog der onafhank-d
jiijkheid geheel onvermeld heeftgelaten, waaromtrent v n Nx u R I N i dus yollediger is, Wij lez:en bier echter ge..
noeg, om to zien, dat, door de gedurige afwisfeling vau
Ministers, door het wogzenden (near grillige wiflekeur,
of liever op den weak der, waarlijk regeringloosheid bevorderende, heerfchende factie) van de bekwaamlle manlaqn , een' P I Z A R R A , een' C,"A R A Y , ( die de vezval
gene gekltniddelen had kunnen herfiellen) de waken zoo
verre gekomen waren , dot eene arnwersteling volflrekt on .
tzxiaLrtar svgs . Dit eerfle lijden vas S.panje duurde zes jaren, Het tweede heeft bijnR vier jaren geduurd . Zr is
4us pag hoop!

/lau de N,e4erlandfrs, k

dan kampRryd der Grieken ;

door

N . G . V A N K A M P E N. UhTGEGEVEN TEN VOORDEELE DER
pg{$gEpi, in 'rGravenhage ev to itflerdam, b j de Oe.

broeders vgrt Cleef, 1827 . VIII en 93 bt. J
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ecn' voldoenden waarborg voor de waarde en her innerlijk
gehalte van dit gefchrift. V A N K A M PEN, over de heilige zaak
der Grieken! Dit gefchrift moet nit zulk eene hand den Nederlander van harte well :om 2ijn . Hier vindt men niet zoo
zeer de bier ook niet noodige kracht der woorden, met welke
VAN KAMPEN antlers de barren zijner Lezers overmeegert.
Her zijn bier daden , die verfchrikkelijk welfprekend zijn, en
padrukkelijk de onmenfchelijke wreedheid van den geloovigen
Turk brandmerken . Reeds de eenvoudige taal is voldoende ,
om ieder fechts niet bloeddorftig hart met medelijden to vervullen jegens de onderdrukten, en tot wreak to optvlammen
over rijgers in menfchelijke gedaante .
De Grieken hebben regt , zich tegen monflers to verzetten.
De Turken zijn wreed, en blijven, war zij to voren waren,
Turken, die nu reeds zoo verfehrikkelijk tegen Christenen
woeden , en eens , met meerdere magi bekleed , a11e Christenhonden, indien dit niet djdig worde afgekeerd, nan hunne
fanatieke woede zullen opofferen .
Wie hieraan twijfelt,
leze, to zijner overtuiging , dit gefchrift van V A N K A M P E N,
en hij zal her aan faatkundige fangen overlaten, met zulke
woestaards en oncnienschten to heulen, ten nadeele van
bet Christendom,
Wij hebben geen plan , om uit dit gefchrift iers mede to
deelen . Men koope her werkje zelve ; en men offert dan reeds
lets aan de goede zaak . Onder her lezen zult gij gevoelen,
welken dank gij tan God verfchuldigd zijt voor de verlosfing
van Nederland, eerst nit den klaauw van den Spaanfchen tijger, en to onzen dage nit de harde dienstbaarheid der Franfehen. De Vrijheid is voor geen goud to koop . Doch goetl
en gold moet men veil hebben ook voor de vrijheid van Medechristenen, die met ons land zoo veel gemeen hebbel ;.
„ Alle menfchen mogen ons waard zijn, als leden der groote
menfchenmaarfchappij : maar dat de (bier door V A N K A M~, PEN) aangewezene heerlijke befiemming van twee volken,

•

hoezeer verwljderd in ligging, hen zich doe befchouwen al's

~, in nadere betrekking, als naauwere verwanten in her groot
„ gezin van her menschdom, - en dat wij alzoo deze , door

• Gods befchikking ons zoo na verwante, broederen ook
• broederl k helpen!"
Indien men nog jets tnegr behoeft, om cot den aankoop van
dit werkje to worden overgehaald, dan volge bier de Brief,
door V A N K A M P E P1 , op v erzoek , voor zijn gefchrift geplaatst,
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weaken,

door

geeerbiedigde

AaIESHOFF, DERMOUT,

namen, H O G E N D O R r,
JANSSEN enz ., de verfchul-

digde lof aan dic werkje des geleerden VAN K AM P E N, naar
verdienfle, words toegezwaaid :
„ De Centrale Commisfie, ter verzameling van een
„ Fonds tot onderfleuning der Grieken, aan den Heere
N . G . VAN K A M P E N, W Leiden .
„ Met her grootfie genoegen beeft de Commisfie de mede„ deeling ontvangen van uw zoo grondig als krachtig ge-

• fehrift, getiteld : Aan de Nederlanders, by den kampftrjd
• der Grieken. Wij wenfchen onszelven ent der zaak der
„ Grieken en ons Vaderland geluk met deze nieuwe openlijk6
„ deelneming van een' man van uwe bekwaamheid en uwe
„ verdienften. Gij doer daarbij een dubbel aangen4am en kost„ baar gefehenk aan de zaak ,

die wij to zamen voorftaan ,

• door bet voordeel, dat de uitgave van uw gefchrift kan
„ opbrengen, edelmoedig op ce offeren aan bet Ponds, dat
„ wij verzamelen . Wij twijfelen niet, of uwe warme voor• fpraak zal ingang vinden in de gemoederen onzer Land• genooten , en hen aanmoedjgen , om door veenieuwde bijdragen to blijven voorzien, zoo wel in de kosten van de
„ opvoeding, die wij ons voorflellen bier to lande to geven
„ aan eenige Criekfche jongelingen, als in de dringende behoefte zelve van dat yolk, dat alles opgeofFerd heeft voor

•

„ de vrijheid van geweten en nationale onafhankelijkheid ; en
• dat, war men her ook, in deszelfs tegenwoordigen toe„ ftand, moge kunnnen verwijten, in de Godsdienst, die her
„ belijdt, eene onvergankelijke kiem heeft van ware befchaving
„ en verlichting, en niet op nieuw moet onderworpen worden
• aan bet ljzeren dwangjuk van Mahomedanismrls en Turkfehe
,a willekeur.
„ Uic naam der centrale Commisfie voorn .

•

's Gravenhage,

„ 9 Maart 1827 .

~, G . K . VAN tr O G E N D O R P.

„ J . B O S S C R A ."

Deze Brief van zulk cene hand maakt onze verdere aanbeveling van dit werkje overbodig . Met de plaatfing van denzelven hebben wij nog een ander doel . Hun evenwel, die,
na den Brief gelezen to hebben, nog naar dit doel mogten
vragen, zijn wij ongehouden to antwoordeu .

I.

VAN LENNEP, GEVIC11TE1F .
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Gedichten van ?Vlr: J . V A N L E N N E P . Te Amflerdam , b y
P. Meijer Warnars . 18a7. In gr. 8vo. XVI en 126 hi. f 3 „ Nec dukes Camoenas
Sperne.
» HORATIU8."

N een, waarlijk, wij verachten zoo liefelijke Gedichtenniet ;
en wie zou ze gering achten, die gaarne een jeugdig Vernuft
zich ziet ontwikkelen op gene eigenaardige en van den dagelijkfchen koekkoekstoon geheel verwijderde wijze?
Achter den titel heeft men dit eenvoudig en hartelijk zes .
regelig versje , ter opdragt van het werk aan zijnen Vader :
Den nooit genoeg vereerden Vader,
Den Meester, nooit genoeg bemind,
Den trouwften Leidsman , Gids en Rader,
Den zekerften en beaten Vrind,
Wordt, door zijn Leerling, Vriend en Zoon,
Deez' bundel need'rig aangebo6n .
Nu volgt eene Voorrede , die de meest doorflaande blijken
beeft van die - hoe zal fit het zeggen? - joligheld, die de
woorden wel eens wet fpeelziek en lds daarhenen werpt,
fonder pijnlijk of, zoo men wit, gezet en ernftig op apes na
to denken en den zin to kulfchen . Wie toch zal -bet gelooven , dat de lettervruchten of voortbrengfeis der verbeelding
van zulk een jeugdig Dichter, die ze toch ook wel eens voor
den dag halen wiide, om er andei'eh van to laten proeven,
in eeii' book 'vats ftof en vochtigheid half verceeM werent
Neen, daartoe had hijzelf en anderen ze to lief . Nu, in alien
gevale doer hij refit goed, dat tiij ze tan hot licht brengt ;
bet zou toch jammer geweest zijii, dat ae Mode onder died
hoop feheurpapler geraakc waren, waarvan des Dichcers kasfen, zoo men hem gelooven wil, nu gezuiverd zijn .
Vraagt de HQert V A N L E N N E P ons , of hij niet regt heeft,
die kasfen op aft gemak nan to vullen met voortbrengfels van zijn fpeiend genie, om daarna eeris weder een' jilt.
gekzenen -bonded ons to gunnen, zoo • zeggan wij volnfondfg
ft ; maar die bBroepsbezigheden en, mra0fchappelyke plipen ,
en voorai dat lastig vallen van bet publiek met zijne werken zal toch wel maar half gemeend en nog minder zoo ftel-
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lig waar zijn ; ten minfte met zulk lastig vallen waren Svlj
wel gediend : och, waren or geen lasciger I Wie Loch zoo.
VAN LE NNE P niet dank weten, op voortbrengfels van p itgefpaarden tijd , als deze, nu on dan , ons to vergasten ? Wij
houden ook niet van dien toekomenden tijd en beloften van
dozen aard in Voorredens . Menigeen, zelfs de grootle Dichter
is or mede aangeloopen . Vrijheid blijheid! Men behoeft zich
immers over niets in hot vervoig uit to laten, tot nicts to
verbinden. Intusfchen meenen wij in doze verklaring eeu
aangenaam bewijs cc vinden, dat de Dichter van hetgeen hij
zal doen geene zeer groote en hooge gedichten heeft , hetgeen blijk zijn zou van nederigheid , beradenheid en bezadigdheid, die aan zich ontwikkelende Vernuften bijzonder
weI ftaat .
Do Schrijver zegt verder, dat hij , gedaclitig aan varietas
delectat, met opzet geene orde of verband heeft in acht
genomen , en het jaargetal der vervaardiging onder de go .
dichtcn ghfteld heeft ; dit laatfte keuren wij volkomen good,
en hot is daaruic ten duidelijkfte ons gebleken, dat hij van
zijne eeifte jeugd of een' uitftekenden en goheel oorfpronkelijken aanleg ter overbrenging der gedichten van anderen
gehad heeft, zoodanig als die zeer zelden, ja genoegz*am
nooit, jongen lieden to beurt valt ; men zie flechts hot kun,
flige en geluidnabootfende van den Orfeus op Ste . Coeciliaasdag. Minder keuren wij het gemis aan orde of verband
good . De verfcheidenheid moge al behageq, deze bugdel
is zoo groot niet , dat eenig leer over eentoonigheid zou
geklaagd hebben, al ware de orde b . v. van oorfpronkeljke
en vertaalde gedichten, en daarna die weder van den t jd der
vervaardiging bij de rangfchikking itr acht genomen . E,r is ,
onzes oordeels, altijd iets verkiesli-ks in voor den lezer, als
met de jgrgn des Dichters op to klimmen, en, bij den aanvang eener lezing, bij ieder ftuk , dadelijk to weceu , of het
tot het vertaalde of oorfpronkclijke work behoort . Maar wij
hebben reeds genoeg gezegd van de Voorrede , die toch ii%
dozen zoo cveinig of niets ter zgke doet , komende bet op
do Gedich ten zelve aan ; en, opregt gezegd, de Heer vAI
LENNEP fchijnt dit met de beroetndte Dichthrs gemeen te:
bebben, dat de regte vaste prozaftijl in vooraffpraak en voorrede niet zoo zeer doorftraalt, -- neen, eerder het losfe aan
bet dichterlijke der voortbrengfels zelve evenredig is . Intusichen heeft deze Voorrede zekere kleur van die zelfde beltagelijke
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1o'sheid , the E'en hupsch en welmeenend gemoed , een rond
en open karakter op bet zigtbaarst vertoont .
Maar nu de Gedichten zelve . Wij loopen er hoog mede.
Zullen wij ieder afzonderlijk nagaan ? Zullen wij iets uit
de vertalingen uit H O M E R U S , B I O N, POPE, Lord B YRON, WALTER SCOTT of NEELE bijbrengen? Wanheer
wij die nit bet Grieksch met bet oorfpronkelijke wilden vergelijken, vreezen wij den fchijn van geleeraheid to vertoo •
nen ; en met die uit bet Engelsch is men zoo tevreden,
dat men ze waarlijk niet beter wenfchen kan. Wij erkennen
bet ook gaarne, er is bij deze to regt vermaarde Engelfche
Dichters lets afgebrokens , dat ons op den duur niet altijd
behaagt1, in 't kort, die een Dichter regtbeoordeelen wil,dient
bet wet uit deszelfs elgen werk to doen . bit alleen mod_
ten wij toch betuigen , dat de Heer V A N LEN N E P, bij dergelijke vertalingen , als tot de ziel doordringt van den maker, en, de oorfpronkelijke dehkbeelden met al bet wezenlijke, welluidende en nabootfende der nieuwe taal verrijkende , alles herfchept tot een nieuw en proefhoudend geheel .
Nu dan-de oorfplonkelijke flukken inziende,vinden wiji
Het Studentenvaandel to Leyden, door den Baron D E N 0 S T I ;
T,
.,
in het oproer van 1642 , gered ; en : Op aekere fporen , als Duivelsklaarrwen , in den Jleenen vloer der Boekeri van de groom
Kerk to Zutphen geprent . Deze beide zijn wet aardig, 1os ett
geestig, maar, als wij bet zeggen mogen, ons niet gewigtig
genoeg ter mededeeling. De Fezstgroet, aan mine Bruid op
onzen huwel~ksrnorgen toegezongen ; De Dichter aan zone Verloofde, ten geleide van eene gouden keten ; dat Aan den Baron Mr . w . F. R 0 e L L , zijnen toen aanilaanden Sdhoonvader ;
dat Aan mynen Vriend P . L JJ N D R A J E R , hebben zeer veel
eenvoudig goeds en behagelijks , maar zijn , om zoo to fpreken ,
meet van een bijzonder dan wet algemeeu belang . Wij moeten dan kiezen nit en Eerflen Krijgstogt van Graaf F L 0 R I S ;
Aan B I L D E R D Ij It ; Op het Muiderflot , en : Ds Pdradsjsroos.
Het derde heeft veel van zijn belang verloren, doordien aan
den wensch in bet laatfle couplet van bet gedidht voldaan is .
Het tweede, Aan B I L D E R D 1J K, heeft diets aanflootelijks ;
alles is hartelijk en kiesch ; maar wij roeren de Bilderd~kfche
fnaar liefst niet aan ; ook heeft bet niet dat bijzondere en
fpelende, hetwelk in De Parad sroos, eene Legende, plants
heeft ; en deze wider heeft niet dat vaderlandfche en belangrijke voor ons, dat in de andere Legende van F L O R 18 ZOO
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leer doorllraalt . Welaan dan, kiezen wij die tot eerie nndere
ontleding .
Zij heeft tot opfchrift : Graaf F L o R 1 s eerfle Kr fgstogt,
en tot motto de woorden van V O N D E L
Het koning%k gebeente ontdeckt, den Fries getemt .
en dit is dan ook volmaakt de korte inhoud dezer waarlijk
regt verdienftelijke drie Zangen, die wij houden voor de beste van den bundel, en in den geest van n 1 L DE R D IJ K's
Elius en andere dergelijke latere historifche dichttafereelen .
Eene dadelijke verdienfle van den eer(len Zang achten wij,
dat de Dichter terflond als midden in zijn onderwerp invalt
en ons medevoert ; een kunstgreep, die meestal uicf'ekeude
uitwerking doet, omdat men terftond fchildering voor koud
Verhaal erlangende, bet oog overal nieuwsgierig als rondziet,
en bet hart warme deelneming gevoelt .
Daar ginds, van Egmonds achtbaar got, enz .
Zoo moet men wet opgewekt en deelgenoot der voorflelling worden t
Die helangflelling wordt nog verflerkt , a1s wij verder, niee
als aanfchouwers, maar als medehandelende perfonen, zelve
optreden , en vragen
„ Voor wien toch heeft die heldenfchaar
„ Den flormhoed opgezet ?" enz .
Zoo worden wij waarachtige deelgenooten in de zaak,e) bet
ganfche bedrijf wordt ons eigen . Uit den aard der zake is
men nieuwsgierig, als men zulk cen verhaal of Legende
leest. Niets nu treft beter doel dan waarheid , dat is uitdrukking van bet waarachtig denkbeeld des lezers, of do
kunst, om datgene, wat de lezer gevoelt , als met de woorden of uitvloeifels van z1jn gevoel voor to flellen . Zoodanig
lets moec wel treffen en behagen , vooral in eene inleiding .
Wat wil dat leger? Voor wien en voor wat zal er gevoch .
.
ten worden ?" Ziedaar de nacuurlijkfte vragen ! Die re doen,
de nieuwsgierigheid op to wekken, die verder op to voeren,
en tot bet antwoord , of bet nader bepalen van bet onderwerp , voor to bereiden , dit is de kunst, bier door V A N
LEN N E p uitnemend in acht genomen in verzen als deze :
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hij is een roemrijk held . Gewis, hij is op 't veld vergrijsd . --

Gewis,

en hetgeen er mede in verband ftaat .
Een fijne trek dezer kunst is , die zelfde nieuwsgierigheid
niet geheel, maar gedeeltelijk to vervullen, dat is die te rekken en daardoor to vergrooten, en toch het hoogfte ftaudpunt als to naderen .
Wat vraagt gij naar ons legerhoofd?
Ginds waait zijn veldbanier . -Gelijk voor 't welig fchoon der roos
De ganfche bloemhof wijkt,
Zoo is er Ridder, Vorst noch Ileer,
Die Hollands Graaf gelijkt .
„ Hoe? Hollands Graafl 0 coon hem mlj ." Ginds op dat fpierwit ros
Voert hij de grijze benden aan,
In blanken wapendos. -„ Wie? hij I Zou't mooglljk kunnen zijnI
„ Op 't baardeloos gelaat
„ Lees ik den trek der onfchuld nog,
„ Die 't prilst der jeugd verrnadt ." -Treed toe, gij dwaas l en lees veeleer
Op 't baardeloos gelaat
Den gloed des echten adeldoms,
Die 't Koningsbioed verraadr .
Treed toe, gij dwaas! herken veeleer
In d' opflag van zijn oog
Des tweeden Willems Vorftenblik,
Waarvoor Germanje boog .
Al fchijnt de kus der eerfte min
Te zweven op zijn mond,
Ver boven trom en krijgsrumoer
Zendt hij zijn item in 't rond .
Al fchijnc zijn blanke en poez'le hand
Voor zacht geftreel beftenid,
Aan •fahouw hoe forsch zij 't, r-os bedwingt,
En 'c flagzwaard hQUdc omklemd .
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Zijn leest ij teer en fijn gevormd 0
Zijn toefpraak ftraf noch barsch ,
Hij fchijne aan 't hof een Minnegod,
Hier toont hij zlch een Mars .
Zoo kennen wij nagenoeg den man ; en echrer de eigenlijke
naam is nag verzwegcn , en komt, welgekozen, als geheel
acliteraan . Wij zijn ook nog niet geheel voldaan ; de zaak4
de reden, waarom dat leger en die Kidder daar zijn, moeten
wij weten .
,, En om war redn, verhaal her mij,
,, Toog itij bet harnas agn ,
„ En deed zoo groot een legermagt
„ Met hem ten veldtogt gaan?"
$envoudiger, dat is meer overeenkomftig met ieders bijzondeT
gevoel , kon bet niet worden uitgedrukt : poetifCee zwier
komt dus bij zulk een' vrager, did kortaf vragen moet, om
den antwoorder of vefhaler meer ruimtd en tegenitelling to la .
ten, niet to pas ; wel bij hem , die aanwijst , befchrijft of
vethaalt .
Is de nieuwgierigheid naar den perfoon bevredigd, die omtrent de zaak mag, ja moet ook wel eenigzins gerekt worden, maar zoo long niet, omdat alsdan de ontwikkeling n-der is .
„ Vale hem, zoo jong, zijn rijksgebied
„ En erfdeel reeds to kleeaP" -Neen, 't is geen heersch- of glorieztrcht ,
Geen trek naar grooter magt,
Die F rL o R i s borst ontbranden deed De naam wordt one nu zoo zacht en ongevoelig,r als
zelve en zonder vragen, ten flotte opgegeveu, en sevens
groote en heerlijke doel .
Hij vlamt op bosch noch klaverwei ,
Hoe hour- en zuivelrijk
Her doel vat} zijn verheven togs
Is Koning Willems lijk .
De waardij van bet vaderlijk ge')eente wordt hierop its
her vereischte licht gefteld , en de k inderlij .k e vroombeid niet
vergeten,
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't Ontdekken van eens vaders lijk
Had eindloos meet Waardij
Voor Floris ouderlievend hart,
Dan heel ziju heerfchappij , enz .
Na zou men meenen , dat de e ; rfle Zang, of opvoering
van gedicht en verhaal , uit was ; maar neen , de Dichter
heeft to regt niet vergeten, dat hij den lezer niet als deelgenoot moet loslaten , en de zedelijke toepasfing niet veronachtzamen ; bet was ook eigenlijk niet uit en gefloten geweest, zoo er niet betuigd was
,, 1k dank u , hopman , voor 't berigt ;
,, Dat God de deugd gedenk'
~, Van zulk een trouwen, vromen Loon,
" En hem de zege fchenk' !"
Gods bijiland kan niet falen , neen !
Bij zulk een groocsch beflaan
Den zoon toch , die zijn' vader Bert ,
Zal 't wdl op aarde gaan .
Welk eene treffende eenvoudigheid!
Doch nu is wel de nieuwsgierigheid voldaan, maar de verwachting moet nog worden opgewekt, om bet einde van
eenen Zang nict to zeer to laten afoopen, zonder behoorlijke drift om tot den volgenden over to gaan ; niet alleen
bet belang voor den hoofdperfoon en zijne zaak moot in
werking gebragt, maar de flil gefchaarde bende als bezield worden . Ziedaar fijnheden , waaraan men de Genien
kent!
Dan, boor! daar klatert de aanvalkreet!
De Fries heeft ons verrast .
Daar rukken 's vijands benden aan
Zie, hoe hun aantal wast!
Geen nood 1 al pakt bet onwedr zaam ,
De moed behoudt bet veld
En nooit heeft 1-lollands flrijdb're Leeuw
Zijn vijanden geteld .
En hiermede is de Hollandfche lezer dan ook met bet Plot
en den ganfchen loop of hooding van dezen eerflen en uic
itekenden Zang bevredigd .
(Het overige hierna .)
norrrsrscrt . 18 .7 . No . S .
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Rees door het Koningrft der Nederlanden en het Groothertogdam Luxemburg, voar jange lieden. Door A . B . VAN M E E ItT E N, geb . S C it r L P E A 0 0 R T. IVde Dee[ Te 4mflerdam ,
bij Svhale1ratftp en van de Grampel . 1826. In gr. 8vo. 273
Bl. f z -70-

p dentelfdtn onderhoudenden en leerz2men voet, alt bid
O
de.& verige Amen, Wbodt dit reisverhaal vobrtgezet ; en viWdt
men hier niet alleen plaats . en landbefchrijving, maar ooli
words bet verbaal doorvermeldingenbefchrijvingvanfabrijken,
kunstftukken, tentoonftellingen , volkseigenbeden en zeden ,
oudheden, efchiedkundige bijzonderheden en anekdoten afgewisfeld. flier leidt Mevr. V A N M E'E R TEN hare reizende
familie door Ylaanderen ; zij bezoekt daar de voornaamfte fleden en dorpen, en zoo , gaat her op 4ntwerpen, Zeeland in,
over Bath op Zuldbevelard, voorts op l'alcheren, Noordbeveland, Schouwen en' Dulveland, van daar op Philipland en
Tholen. Her volgende deel, dat -bet loathe en reeds ter perfe is, zal de reizigers to Bergen op den Zoom vinden . Voat
cenen enkelen anachronisnaus verzoekt de fchrijffter, die bet
to doen was om zooveel mogelijk alles to geven , veronrfehul ..
diging, Icier en daar zouden wij wel op de gekozene reis- ,
route eenige aanmerldng hebben ; maar her perk is tot Seen'
reiswjzer beftemd ; en daar de waardige vrouw kennelijk niec
igdere plaats in perfoon bezocht, zoo hapert her misfchiel :
wel eens bier of daar aan naauwkeprigheid . Maar verro ajj;
bet van ons, dat wij hier zouden vitten . Het werk heefg
eene goede bedoeling, en geeft aan jonge dames, die er veel
nit leeren kudnen, een aangenaam onderhoud ; en wij twijfelen geenszins, of ook dit deel wordt met genoegen ontvangen, en her vervolg met verlangen to gemoet gezien . Men
kent her werk reeds, en odk de fchrijmer . -- .Bl . 31 lezen
wij, nopens Ostende, dat een groot gebrek War is, dat,
hoezeer vele Iiuizen goede putten hebben , niet alle daarvan
yoorzien zijn. De insvaners filer waningen moeten DIT van Brugge doen komen . Dit is, voor bet minst, niet goed uirgedrukt .
laic moet op putten flaan ; maar dan zou her die moeten zijn,

en een' put transporteert men Loch wel moeijelijk E Deze kleine onnaauwkeurigheid in de iwijze van uitdrukking moesten,
wij aanwiJzen, al ware bet flechts tot cen blijk onzer onpartijdigheid .
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Leerzame hoorbeelden , uit ware gebeurtenisfen en het jeugdige
leven van voorname perfonen ontleend, ter navolging voor de
Nederlandfche .Jeugd. hrij gevolgd naar het Hoogduitsch . Te
Zwolle, bij j. L . Zeehuizen . 1826. In kl. 8vo . 311 Bl. f 1- 25 .
ij bet deels doorbladeren , deels meer aandachtig lezen van
B
ditleesboek voor de jeugd vonden wij niets, dat ons hinderde, dan hier en daar eene drukfout . De anekdoten en verhalen zijn van onderfcheiden aard en doorgaans goed gekozen .
Als leesboek zouden wij hetzelve den kinderen niet in de
handen geven ; bet kind las dan to veel en to velerlei in
eenen adem . Maar men late bet fukswijze voorlezen ; zoo
heeft de onderwijzer eanleiding tot gefprek en nuttig onderrigt, en zoo is er dan ook minder vrees voor onnoozele naaperij en verkeerde toepasfing . Bijzonder beviel ons bet fot,
Gelijkenis (verdichtfel) genoemd. 't Is bet verhaal van een
oud mensch, die, der wanhoop ter prooije wegens zijn vorig
leven , to vergeefs zijne vroegere dagen terugwens'cht . Dan , de
jongeling had zich oud gedroomd, ontwaakte, en van dit
oogenblik dagteekende zich zijne opregte verbetering . Dit
flukic, goed verhaald , moet op bet jeugdig gemoed van blijvenden indruk zijn .
Leonard en Lotje . Dic,htfluk, door E. w . V A N D A 114 V A N I ss E L T . Ten voordeele der noodli deaden door den jongjlen
IVatersnood. Breda , b F . B . Hollingerus Pijpers . 1827 .
In gr. 8vo . 34 Bl- f : - 70 .

I

.Jit landelijk tafereeltje , in den fmaak van den Hugo van 't
Jhoud van r A1 M E R Z EEL , verdient niet alleen lof om deszelfs weldadige beflemming, maar ook om deszelfs doorgaans
welgelukte uitvoering. Het fchildert ons een minnend Geldersch paartje uit de Betuwe in al de eenvoudigheid der landelijke zeden, en heeft cene overflrooming tot ontknooping
der weinig ingewikkelde gefchiedenis ; want toen redde Leonard ziin Lotje met Karen hardvochtigen vader nit bet verfchrikkeli kst doodsgevaar, en de heldhaftige zelfopoffering,
door den redder betoond, maakte hem bet flugge hart week,
en deed hem toeftemmen in bet huwelijk der minnende jonge
lieden . De trant en uitdrukking is eenvcudig, zonder daarom ondichterlijk to zijn ; en wij betuigen gaarne, dat wij
nog niets van den Heer VAN D A n4 VAN I S S E L T gelezen
hebben, dat ons beter beviel . Zijn eanleg fchijnt meer voor
bet naive en eenvoudige berekend, dan voor den Lierzang
en hoogere dichtfoorten . leder, die finaak heeft in poezij,
vooral hij , die niet gaarne met onze jongere dichtfchool to
hoog in de lucht wil worden op- en omgevoerd, leze dit
lieve ftukje, en brenge daardoor tevens zijn penningsken bij
tot leniging van de ramp zijner landgenooten!
Aa 2
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STUDENTEN •A LMANAK •

St identen-4lmanak . 1827. Leyden, b/ .L . Herdingh en Zcon;
In kl 8vo. 141 BlI f I -30,
Behalve bet gewone, reeds uit de aankondigingen van
vroegere jaargangen bekende, voorwerk, bevat deze Leydfche Studenten - Almanak weder een aantal mengelingen in
poezij, welke, aver het algemeen genomen, die van vroegere jaren, naat ons inzien, vet overcreffen . Zoo getuigt b . v.
bet flukje aan den Ran, dat op de volgende wijs aanb .eft :
'k Heb u aanfchouwd, o zoon der Alpenkruinenl
'k Heb duizlend qp uw' loop ,gefaard,
Waar ge, eeuwig jong, door grijsbemoste puineri
En bloeijend wijngaardloover waart I (liever vart)
Ik hoorde uw item in 't zuehten van uw rotfen
En 't prachtig murmlen van uw' vliet .
Harmonisch Monk dat golvenklotfen
En flemde een flatig zegelied .
.ten
zegelied op weggewentelde eeuwen ,
Wier teelt op graauwe rotfen treurt ;
Een fomber lied, dat raaf en fteenuil fcbreeuwen,
Als 't avondgoud de golven kleurt.
Nog ftroomt gij daar ; - geflachten zijn verdwenen ,
Als dauw voor glodnden zomerbrand ;
Als rookwalm dreven volken henen,
Verilrooid door dartle kinderhand,
van eenen uitflekenden dichterlijken aanleg, welks weelde •
righeid alleen eenlge befnoeijing noodig heeft , om naders
hand de voortreffelijkfte dfehtbloefems voort to brengen . Ook
de Poez en het Studenlenvaandel hebben wezenlijke verdienflen ; terwijl de ftukjes fn den trant van H U I G E N S en
CATS zich door natvOeit en getrouwe navolging van den
aan beiden eigendommeiijken dichtftijl onderfbheiden . Maar,
ook btiiten de dichteriijke waarde der hier voorkoniende mengelingen, heeft deze verzameling nog eene hoogere verdienfte ; deze namelijk, dat zij ons bet trefl'endst bewijs oplevert van den voortreffelijken geest, die de ftuderende
jeugd aan 's lands eerfte Hoogerebool bezielt, - een
geest van verlichting en feugdigen ijvergloed voor alwat
geed, pdel en waar is . b, blijve dat heilige vuur daar onbeneveld en onbevlekt gloeijen, tot hell van hervaderland
en tot eer van deszelfs verlichting1
No. 1V. Boskbefch . bi. zqqaeregaz4 •env: lese men aidusr j, Beiden ver •
„ gisfen sieh daarin, onzes hts , fchoon V A N Dz it }'A z m (leches voor
,` seu oogenblik, dat zi) v6tgeten, dat , .eh ae eoogenomdd nsruurliike Gods„ dicust son gefebeok it hn Gods hand, ees aitviatifel Zijner eptubariag?'

BOEKBESCHOUWING .
De Kolonisten, of bifzondere leidingen der Goddel!~kC
t'oorzienighcid omtrent twee jonge Yrienden, JA't
VAN LIER efl GERRIT NOORDDUK, alt Jlich,ters eener nieu7Ve Yolkplanting op zeker Eiland in
dcn Zuider - Occaan. Uit bcider ifanteekeningen op .
gemaakt . Te dmJlerdam, b!~ A . B . Saakcs . 18261
In gr. 8vo . X en 324 bl . f 3- :
YVannccr do mensch aan zijnen fmaak alleen voldoening verichaft, en nlets meer nuttigen wil, of hct most
den ftlaak l1reeI n, dan is hij, cer hij dit nogvcrmoedt,
van bet hoofd tot de voeten geheel tong of zenuw . Dd
working der maag en do vocding des kehee1er ligchaamst
worden clan ook ligtelijk aan alles ondergcfehikt, en ccnd
Illlleijelijkc fpijsvertering is veelal bet gevolg van al die lek .
kere bcetjes . Zoo gaat hot eveneens met bet gccstelijke
voedfel der menfehen . Dc gczondile kost, ccnvoudig
opgedischt, is in onze fmaakvolle dagen de fpijze nict,
welke hot meeste begccrd en algemeed genuttigd words .
Hot komt ons voor cene ziekte tezijn, Welketcgevaar •
li jker is, naarmate men met de kwaal meer is ingenomen .
Ilet is dan ook goed , dat men die overfpanning van
den fmaak eenigzins zoekt to genezen, door, op eene
finakelijke wijze, voedfel, gezond en verflerkend voede
fel, den zenuwmensch voor to zetten . Het kleed maakt
racer dan ooit bij ons den man . Men zorge , dat er,
ook met bet kleed, de gehecle man niet wordtaengetrok •
ken en uitgetrokken ; zoo heeft men hoop , nog lets goeds
uit to regten .
Het docl van dit gcftchrift is prijzenswaardig . Wie zott
toch niet verlangen, dat, by medechrlstenen, vooral by

I ontiere mcdechristcnen, bevorderd nerd de kennis der
waarheden van het Evangelic, zoo als die op de beoql~b
EOEKBESCII . 1827 . NO . 9 .
B b
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rung yan ware God:-alrgheid en Chrlsteljke eletigd eenen
regtftrcel/chen invloed hebben , en hebben moeten ?
De vorm van dit bock heeft iets gcmeen met de Reis
yan den jongcn 4nacharfis door Griekenl :nd van den
Abt B A R T H E L E M Y, en van Ilelon's Bedewiart naar
Jeruzalem van F . S T R A u s s . In vele opzigten flaat
evenwel dit geichrift verre achter bij deze beide voortreffelijke werken . Dit ons oordeel zullen wij nu pogen
to regtvaardigen .
De twee genoemde vrienden, door den Predikant v ER I D I C U S gevormd tot bet zoogenaamde gemoedelijke
Christendom, fpreken over bet Christendom al zeer vroeg,
en naar onze gedachten meer, dan zij naar hetzelve bandelen . G X R R I T N o a R D D IJ K, na zijne beide ouders
fchielijk en op eene onizettende w1jze verloren to hebben 0,
valt als eene gemakkelijke proof in de flrikken eener niet
zeer looze verleidfler . De weinige trijd van N o o R DD i K tegen bet kwaad prijst de deugdelijkheid zijner gods
dienil:ige vorming weinig aan . Het vroeegtijdig handelen
naar de beginfelen van bet Evangelie,geeft aan godsvrucht
nieerdere flerkte , dan bet to vroeg redekavelen , hoe geuloedelijk en opwekkelijk dit ook gefchiede . Hij neemt
dienst naar de Oort-,,, en komt van daar terug. lntusfchen
werd zijn vriend under fhooden laster gebragt , die met
hem befluit naar de West dienst to nemen . Het fchip,
op hetwelk beide vrienden zich bevinden, verliest eerst
den Rapitein, daarop den Opperficuurman, en houdt
iog alleen als hoofd over een' verwaanden jongeling,
maauwelijks in Nat om bet roer to wenden . Zoo vervallen zlj op een onbekend eiland, en wordt de manfchap
met wilde eilanders cent kolonie, onder bet befluur van
G E R R I T N 0 o a n D IJ K, als Schout en wereldlijk
Opperhoofd , en van j A N V A N L i E R, als Predikant .
Zeer ingewikkeld is bet beloop van dezen Roman diet.
I)aarom kon hij wel good zijn . Evenwel zou het beter
zijn geweest, dat de beide vrienden meer in bijzondere
omffandigheden zich hadden vertoond, in welke vooral
de kracht des geloofs zich had kxinnen openbaren, enda-
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delijke beoefening van bet Christendom zich luisterrijk
vertoonen . Alles loopt bier to veel of met een vroom
praatje . Om eenige uitgediende preken en gemoe .lelijke
oefeningen aan den man to helpen, behoefden de beide
vriendcu niet zoo door dik en dun tc reizen en to trekken ; want even goed , als in de West , konden zij droogvoets , op hun dorp , in het hoekjc van den haard , allcs ,
wat hier voorkomt, befpreken . Voor het Zendelinggenootfchap heeft her geene de minfte waarde, ol'choon bet
openlijk als onmisbaar voor hetzelve wordt aangekon .
digd . Indien de Schrijver van die openlijke aankondiging
de fteller is , hebben wij een bewijs to meer,, dat hij oo3c
lets verftaat van de groote kunst van magno promisfor
hiatti .
Over den vorm van dit bock hebben wij bet onze ge .
zegd. Bij mcerdere uitvoerigheid zouden deze Kolonistert
geen behagelijker voorkomen verkrijgen . Wij zetten dins
hierbij punctum . De gcest van bet bock bevalt ons nog
bet allcrminst . De zljdclingfche aanmerkingen over Pre.
dikanten kunnen geen her minfte nut eanbrengen. Dat de
opvolger van V E R I D i c u s een flroef en onmensehkundig man genoemd wordt , bI . 56 , kan er wei door.
Doch wanneer, bl. 64 , de dienst van then Leeraar wordt
voorgefleld als geheel niet opwekkelsik , dan kijkt de cap
uit de mouw. Noch tranen noch ontftemde zenuwen leveren den juisten maatftaf to beoordeeling vane bet werk
cens Predikers . Het gaat echter alle maat to buiten,wan.
neer hij, bl . 242 , JAN VAN L I E it, den gewezen
timmerman, als Predikant voorftelt, „ in vele opzigten
• met meerdere kundigheden voorzien, dan wel eens
• fommigen , die nogtans met den titel van zeer geleer• de Heeren de Akademien verlaten ." De Schrijver, die,
Schoon op den titel niet genoemd, ons niet onbekend is,
amoest zich fchamen, dit in cene 4kademieflad to fchrijven . Of prijst hij hierme ;ie zichzelven, die ceps van de
fcholfchuit op den kanfel kwam, maar, om ook ons be .
kende redenen , denzelven aan cen ander moest inrui .
wen ? -- 11'ie op zulk cenc wijze cenen achtingwaardia
13b 2
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geh fland hoont, geeft ons vrijheid zuik eene vraag to
doen .
Het hinderde ons ook , dat wij bij herhaling lazen van
de opvoedelingen der hemelfche
sheid,
w, bl . 226 en 32d .
Het zijn creatures van den Schrijver . Men werkt der
ontucht in de hand, door ook G E R R I T N o o R D D IJ K,
na zijne zonde met M IJ N T J E VAN D 1 R V A A R T,
als zoodanig voor to ftellen . Zoo werkt hef ook de waarachtige bekeeting tegen, deze verleidfler,, welke, oti2
G S R R I T N O O A L D IJ K to fparen , eerst zoo affchtflijk was geteekend , op haar doodbed zoo fellig zalig to
fpreken , bl . 29 en 69 .
Doch bet verdriet ons , alles aan to teekenen, wat ons
in dit boek tegenftaat . Eene plaats willen wij mededeeTen ; maar eene plaats van dies aard, dat wij zelfs daaronl alleen bet gehecle boek zouclen moeten afl :euren . Hier
words bedoeld betgeen voorkoint bl . 21 3 volgg. r Ten
„ aanzfen van her godsdienftige ontdekte J A N V A N L I r R
„ b, &I-non der wilde Opperhoofden al fchietijk iets, dat
„ hen , ja , aan den cenen kant tot eenig genoegen vet„ ftrekte , maar ook , aan de andere zijde , innig bedroef„ de , to weten : blijk van eenige godsdienstkennis , maar
„ ook van -godsdi'enftige veinzerij . -- - J A N V A N
„ L I E R befpeurde nit zijne rede , dat zijne godsdienfti„ ge begrippen reeds zeer opgeklaard waren , en dit ver„ blijdde 'hem ongemeen ; maar , aan den anderen kant,
„ deed bet hem innig Teed , to moeten zien , dat met de
„ ware godsdienstkennis tevens de godsdienfligegeveinsa_
„ held zich, als ware bet, in der menfchen ziel ont„ wikkelt . Dit toch was- bier duidelijk to zien : voorheen
„ had wel zeker deze man, zoo min als iemand zijner
„ volksgenooten, nooit (ooit) op eene godsdienftige vein„ zerij gedaclit ; maar zoodra had bet licht van den wa„ ren Godsdienst niet nog flechts eenige flaauwe ftralen
„ op zijn verfland en hart laten afdalen , of to gelijk wa.
y ren met die ftralen ook de geneigdheid tot en kunst ons
„ godsdienfhig to veinzen bij hem ontwikkeld geworden
,., Uit nu is niet aan den wares Godsdienst, maar aa-
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• bet diep zedelijk bederf, dat in ons woont, toe to
• fchrijven. Z?o guft een vuil moeras, in den koud .'n
• nacht , vaak geenen flank van zieh ; maar naauwel/ks
• wordt het van de zon befchevet en verwarmd, of bet
• begint ook aar4fii,dJ to flinken ; deszelfs vuile lurht
• intusfchew ktmt tniet uit de zon , maar ttit bet n.oe• rat zelf; alleetf ht gelegenheid van de verwarmiag
• der son wordt he; openbaar , was et in heszelve is ."
Wat dunkt u, i ezer l Hebt gij in langen tijd zulk
eeae kre sfe myssiekeiJ wel ontdekt I Wij loochenen geenssias de bedorvenheU der menfchelijke natuur . Maar zulk
een moeras covet al zeer bedorven zijn, zal zelfs de Godsdienst het b©ozee ontwikkelen. Overmaat van zinnelijkheid wordt door den Godsdienst getemperd, gezuiverd,
an van al het fchadelijke gelouterd . Wij hebben nag to
veei liefde voor onze medemenfchen , am zoo moerasachMg over de zedelijkheid van medezondaren to kunnen denken. En in ons gedag hebben wij niet, zoo als misfchien dh SFhrijver, voldaende reden, am het diep zedeMk bederf to overdrijven I en , older het mom van onPuncturn!
magt, to verbergen onnatuurlfke
Tegen deze (wij zullen het maar op het zachtfte nemeti)
raaskaller# weegt rijkelijk op het getuigenis van den
Apostel P A U z u s , aangaande de kracht van den Gods .
dienst ter verbetering van menfchen , z Cor . VI : 9-J 1 .
Men had dit bock wel kunnen misfen. Voor beter
voedfel wordt gezorgd . Indien wij goed onderrigt zijn,
is er reeds van eene meer-bevoegde hand een work ter
perfe, in hetwelk beter aan de behoeften van jonge Aledechristenen zal voldaan warden, dan in deze zoo kwa,lijk uitgevallene Kolonistenhistorie gefchW is .
De Cliristelijke Menfchenvriend,in hcrhalen voor Burgers en Boeren , door Dr . J . H . j u N G , emamd
S T I L I, I N G . Uit het Hoogduitsch . Me Feel, Phelzende het 3de en 4de Stukje . Te 4riifler,,lum , bi`
J. C. Sepp en Zoon . In kl. 8vo . 294 Bl, f i-go .
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deeltje , dat to lang reeds onvermeld bleef , met een wonderbaar mengelmoes , dat ons het meeste fmaken kondo
door 's mans godvruchtige bedoclingen, aan welke ons<
hart volkomei} regt laat wedervaren .
De gefchiecfenis der Israelitifche natie als eene gefchiedenis der Goddelijke flrafgerigten behandeld , in den geese
der oude biddagspredikatien, opent bet derde fl :ulje ;
waarna, op gelijke wijze, de verovering van I(onflanfiroped en de dertigjarige oorlog eene beurt krijgen : alles
tclkens eindigende met de gevolgtrekking, dat ons nog
ergcre flrafgerigten Gods boven het hoofd zweven , en
bet oogenblik der bezoeking over den geheelen aardbodem
niet meer ver of is . Deze gevolgtrekking words gewettigd door de heerfchende weelde en pracht, het verzuim van alle godsdienflibe middelen ter opwekking, en
vcrderfelijke grondflellingen der ligtzinnighcid, ten gevolge waarvan men gerust daarheen leeft, losbandig en
ongevoelig . De goede S T I L L I N e waarfchuwt echter,
om niemand voor den mensch der zonde, met wien de flraftijd zal beginners, to houden, ten zij hij daarvan vier kenmerken in zich vereenige ; maar, hoezecr dit een goed
tegengift zij tegen zwaarmoedigc ongerustheid, do man
wil toch , dat men vasthoude, dat de voorboden van de
algemeene ftrafoefening daar zijn, hetwelk hij flaaft met
eene befchrijving van den toefland der voornaamfle rijken
van de aarde . De lezer wete echter, dat de Schrijver dit
boeksken maakte , reeds achttien jaren geleden ; en federt ,
hoeveel water is er al ten dale geloopen , en hoevele omflandigheden zijn veranderd , en hoevele berekeningen hebben gefaald! I-Jet fpreekt van zelve, dat men hier erntlig
vermaan en waarfchuwing vindt . flet vcrhuizen naar 14rnerika is het middel niet , om het verderf to ontvlieden ; maar
zulk een levensgcdrag, dat in de grootfle ongelukken doct
welgemoed zijn, en niet zelden de wondcrbaarfle blijken van
Gods troostende en reddende zorg ondervinden doet . De
verfcheidene Anekdoten , met wcike s T I L L I N G beiden
opheldert , zijn der behartiginge hoogsttvaardig , en laten
zich aangcnaam lezen . Tot de waari'chuwings-engedrags-
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regcieu , tot welke hij nu overgaat , behoort de vermaning
tcgen bet valfche eedzweren , do ongetrouwheid in hot
huisgezin , dat vooral alle dienstboden wcl tens lezen mogten, den laster en achterklap, waarbij eene beftraffing van
hot bijgcloof omtrent tooveriJen komt ; welke beftraffing
s T I L L I N G noodiger houdt, dan, menigeen zal doen , en
ernftiger aanlegt , dan velen, die hem fiat good kennen ,
van hem wachten zouden . Nog eens terugkornende op bet
befluit , dat hij hit de fteeds toenemende z onden trekt tot
Gods ilrafoefeningen , geraakt de man geheel, in profetifchen ijver , ja kondigt , zijnen ernst deftig handbavende , tegen hen , die hem op zijn woord niet zoo gaaf gelooven zullen , ftellig Gods oordcelen aan , eindigende met
herhaalde vermaningen tot boete en bekeering , en deelende eenige lesfen mede, opdat men wete, hoe men zich
ten dage der bezoeking , in oorlogstijden , to houden hebbe, zoo omtrent de oorlogvoerende Mogendheden , als
omtrent krijgslieden , en de overlasten en ellenden, die de
oorlog met zich vocrt , en dat men uit bet regte beginfel
weldadig zij in tijden van druk en kommer . Dc Recenfont meent , op grand van den Bijbel, de gefchiecteni ; on
eigene ervaring, over den zedeli,jkentoelianddermenfchen
en de bezoekingen des Allerhoogften anders to mogen oordeelen , en zoude s T I L I. I N G 's redeneringen , zijne voorftcllingen en zijne uitdrukkingen nict gaarne altijd overx emen ; maar hij cerbiedigt zijnen toeleg , erkent , dat ,
naar aanleiding van dit verhaal , door eene verftandige hand
con good en nuttig gebruik van hetzelve is to maken ,
vindt zijnc verhaal -wijze good berekend voor hen, welke
zijn gefchrift bedoelt , en uitnemend bevielen hem - ge,
lijk reeds word uangcdnid - do Anekdoten, waarmede
de vooril-elling afgewisfeld woodt, en die wel eens zeer
treffend zijn .
Van hot laatfic (lul je valt hetzelfde to zeggetl, ifetom,
komen veler menfchen , ten jare i8o6 , door de losraking
van den Spiizen-Buhl, (cone fpits van den Ruszberg in Ztiritferland) tot beoordeeling waarvan eene en
zzidere Christel~ke aanmerking gemaakt wotdt,I tq b~ .
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fchaming van zoo vele liefdelooze aanmerkingenmakera
bij de rampen van andcren , geeft aaniciding to befchouwing van fo nmige verfchijnfelen, als voorboden, of liever
als waarfchuwingen tegen groote en zware oordeelen . Wij
vonden ons bier wel voldaan over s T I I. L I N G's bezadigdheid, en ongemeen beviel ons zijnc voorflelling der
Natuur, als cen book, met levende letteren door Gods cigene hand gefchreven . Mogten alle ouders , althans in onze
geringe volksklasfe, hunnen kinderen infcherpen, wat Vader S T I L I. I N G van bet uitdelgen rscner zoodanige letter, de mishandeling namelijk van eenig fchepfel Gods,
bij deze gelegenheid fchrijft , bl . 161-16g ! Akelig is de
befchouwing van den zcdclijken en godsdienftigen toefland in bet Noordclijk gedeelte van Dsitschland, waaronder echter de twee aanteekeningen des Vertalers zeer
noodig waren . Gode zij dank ! neen , op ons Vaderland ,
op onze Protestantfche Kerk is deze fchets , zelfs bet overc1revenc, dat men cr in vinden mogt, afgerekend, op
yerre na niet toepasfelijk ; maar men zie toe tegen ligtzinnigheid, doch ook tegen poctisch of pathetiek mystija - tegen zulken , van welken P A U L U S
cisme , e.i
fpreekt, Tit. 1: 10, ii . Na dit donker tafereel (bet zict
er toch , na IS jaren , meenen wij, nict erger uit) befiraft
s T I L L I N G weder eenige heerfchende ondeugden ; en
dat, en op zoodanige wijze to doen , is , onzes oordeels ,
heel wat doelmatiger en puttiger voor burgers en boeren,
dan bun in handen to geven zulke vertaalde klagten over
bet gevaar der Kerke ezv . De bef'raffingen betreffen bet
gedrag van echtgenooten omtrent elkander : men is bier,
beurtelings, geroerd , en lacht tusfchenbeiden er ook eens
om . Mogteni alle fchijnheilige mannen eens weten, hoe
bet den oefeninghoudcr s C H BI E x i. E It ging na den dood
zijner cdele, doonhem zoo mishandelde vrouw, en alle booze
vrouwcn bier ceps lezen , hoe eene van hare foort gewiegd
werd en genezen ! Dit is op onzen bodern gebeurd . De
Schrijvcr heeft regt den flag van verhalen, en zijne verhalen to verlevendigen door tusfchengevoegde voorbeelden .
Andere waarfchuwingen, op gelijke wijze yoorgedragen,
betreffen de ontucht, vooral de zelfbevlekking, waarop
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men , helaas ! wel opmerkzamer zijn mogt . De toefland
van Duitschtand onder r e r o L F 0 N 'S zegepralen geeft
tot eenige anderfoortige opwekkingen aanleiding , welke
s T I L L I N G aandringt uitde vervulling zijner vorigevoorfpellingen . Dezelfde man , ecliier, gaat ook de profeteerziekte (want hoe ,zullen wij dat ding anders noemen ?) to
keer ; en, gehoorzaamheid predikende, echter niet onbepaald,
aan de O verheid , die ons regeert, vermaant hij, om , in
iyjle afzondering, op de teekenen der tijden to letten ,
waarvan de man bet noodzakelijke aanwijst op gronden eener
Bijbelverklaring, die hem wet niet alien zoo _gaaf zullen
toeflaan , als zij zijne waarfc$uwingpn aan alle zoodanigen, die iich aan de toepasfing van bet geheimzinnig
Openbaringsboek op onze tijden wagen, zullen lateh gelden . Hij zelf, intusfcben , is bekend voor cen' eerflen rekenaar en profeet in dit opzigt ; maar bet deed ons genoegen , to lezen , dat hij hot hier alleen vaarfchinlijk
oordeelt, dat ten jare 1836 het rijk des Heeren zal gegrondvest wezen, en dat hij niet bepalen durft, dat het .
vast en zeker zoo zijn zal , ezv . Och , wat hebben wij
er dan ook aan ? Veel gisten , doet veel misfen ; en de goede
God zal er toch wel zoo goed mede gediend zijn, dat men
den burgers en boeren flecht en regt leert , God to vree=
zen en zijne geboden to bewaren , en dan alle hunne zorgei
op Hem to wer„pen, dan dat men die menfchenln de onzekere toekomst inleidt . De Wurtembergfche dweepers en
de Separatist en in Duitschland ontvangen van s T Ii LL I N G hun befcheiden deel ; ook nog dezulken , die naar
4merika verhuisden uit religieuze beginfelen, waarover
de Schrijver reeds in bet derde flukje bet zijne had ge .
zegd,maar nu in bet breede zoo uitweidt, dat, zoo nog
iemand op eene gelegenheid zat to wachten , om even zoo
to doen , hem de lust wel vergaan zal , zoo hij Mar s T I LL i ,,• o hoort , die ons , op meer dan eene plaats , ftellig
verzekert, dat God een algemeen en beter toevlugtsoorJ
aan zijne vereerders in de groote bezoeking aanwijzen zal',
denkelijk we] in bet Oosten . Op de vraag, „ of bet niet
eindelijk wear goed zal worden?" geeft de Ziener een ant-
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woord, dat weder geheel in zijnen profetifchen geest, ci
op aijn fubjectief inzien in de Openbaring van Joannes
gegrond is , maar waarmede wij , ook omdat bet to omIlagtig is , onze lezers niet willen ophouden ; en hij ein'.
digt met eenige verhalen van Gods bewarende Voorzienigheid, ook hemzelven bejegend .
Voor allen is dit werkje niet . Dikwijls lazen wij met
groot gencegen ; nu en dan haalden wij de fchoudeq op ;
reel vonden wi , dat althaus voor onzen landaard onnoodig was, ; fomtijds vroegen wij : „ hoe komt dat to pas '1"
fle Schriftverklaring des geleerden mans behaagde ons niet ;,
allerminst kunnen wij .ons zegel hechtenaan'smans gisfi:ngen en hypothefen , hoe oQk als waarheden (tellig voorgedragen ; maar reel., zeer veel goeds , bruikbaars, heiligs
en to pas vonden wj bier, dat wij wel wenschten , waar
het wezen moet . Wij zin echter iedereen niet , en de
vrienden der Stillingiaanfchclectuur zullen hier veal voed1ef naar hunnnen fmaak vinden, dat heilzaam tan flerken, voorzigtig en matig gebruiktzijnde . Wijzijnnieuwsgierig, met hen,, naar de aangekondigde Biibelfch'e Yerfialen van den zaligen man .

Traitd fur Palunatiotl mentale et fur les hospices des
ali6nds , par j o S z P H Q U I S L A I N, Medecin i1 Gand,
Avec figures . II Tomes . Amlterdam , chez J. van
der Hey et fits et les He;tiers H. Gartman . 026.
.
pag
. II, 359 pag . f I I - Io .
8vo,. I, VIII et 4o4
it welgefchreven wer1 is cene bekroonde prijsverhan,
J)
deling, fuel kcndc ter heautwoording der vraag, welkeover dit onderwerp door de Commisfie van Geneeskundig Toevoorzigt in Noord-Holland in 1821 was uitgefchreven . Het is in dertien boeken of hoofdftukken verdceld . In de cerfte plaats maakt de Schrijver met een
woord gewag van diegenen , die over de krankzinnigheid
gellandcld hebben , en verdeelt daarop de onderfcheidene,
foorten van deze ongelleldheid in zwaarmoedigheid t of
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ytmorania, (krankzinnigheid, die op Une enkele bepaalde reeks van denkbeelden betrekking heeft, en waar
toe ook
hypehondrk of verflan'dsverbijstering der kigebeelde ziektn behoort) , in dolheid (mania) , in fimpelheid (ame4tib), en in kdibtiiiiwi, of aangeborene fimpelheid. De dolheid- kan met i.1ing gepaard gaan, of zonder dezelve beftaan, volgens di onderfcheiding van PlIUer L (manic a ec et fans ddlire) ; d . i. de razendehandelt volgens het taeval, en alit verbaitd tusfchen de Nitwendige voorwerpen en zijne vooritellingeil is omgekeen4,
of hij handelt door een' inwendigen aandrang, hoezeer tiij
rich bewust is van zijnen toef d. -- Gelijk bet, even
wel overal her geval is met verdeelingen , zij vinden gee
ne fcherpe grenzen in de toepasfing . Zoo is bet ook
bier, en de eerie foort_ van kiapkzianigheid gaat in de
ndere over, zonder dat het mogelijk is, in elk bijzonder geval de foort van -krankzn!ftigbid met die juistheid
to bepalen, wellee lleclfts dd vrn It is van de afgetrok
kene befpiegelingen onzes veifands .
Het twee& boek handelt ever den card en de zitplaats
der lrrankziiinigheid . De S--hq4jver noemt bet, met befcheidenheid , eene proeve . I proeve , echter , plaatst
dns op het ftandpune onzer tegenwoordige kennis aenpand'e dit aangelegen onderwerp , en verdient derhalve
bet aandachtig onderzoekvan elken menf'ehenvriend en Getieesheer ; en tvie was ooit in nadruk Geneesheer, the
diet tevens een waar vriend zijner medemenfchen was?
Welke ziekte is daarbij meer onze belangftelling waardig,
dan die , waardoor de mensch juist in datgene lijdt, hetgeen hem tot mensch maakt ; en wdlke floornis in de levensverrigtingen is to vergelijken met de verwarring der
geestvermogen5? Hoe veel is er in ons vaderland nict to
ddoen , en hoe onbegrijpelijk is bet verzuim aangaande
deze jammerlijke kranken ! Wij moeten dus de achtingwaa.rdige o igevers d'er vraag • danken voor hunne zorg, om op
zulk een belanglk onderwerp de aandacht van ons publiek
to vestigen . Ons be(tek gedoogt geene uitvoerige uiteer .setting van alle de bijzonderheden, in dit hoofdftuk ver-
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vat , en , daar, wij bet hock zelvc in veler handen wenfchen, is dit ook minder noodig . Kortelijk flechts zij gezegd, dat de Schrijver de herfenen voor de eenige zitplaats
van de kra nl:zinnigheid houdt ; hij beweert hiermede echter niet, dat hare oorzaak . niet elders zou kunnen lig,
gen . Deze kan zeer wel in verichillende andere organen
gelegen zijn , wier ontflemde verrigting op de herfenen terugwerkt . In dit geval noemt hij de krankzinnigheid fj•rnpatisch . Ilij onderzoekt achtereenvolgens de veranderingen en ziekelijke afwijkingen , die het ontleedkundig onderzoek , bij de lijken der krankzinnigen , in de herfenen
en de onderfcheidene deelen, door de borst- en buikholte ingefloten, heeft aangewezen . Somtijds zijn zij oorzaak , fomtijds gevolg van de krankzinnigheid ; fomtijds
hangen zij met de krankzinnigheid nit to zamen, of kunnen , gelijk veeltijds het geval is , met geenc voldoende
zekerheid als oorzaak of gevolg der zielsongefteldheid
befchouwd worden . Het zijn in verre de meeste gevallen
tzorele oorzaken , waaraan de krankzinnigheid haren oorfprong to wijten beeft . Hoe fterk de morele indrukken
op het ligchaam werken , blijkt hovenal uit de bclangrijke
gevallen van heimweo (nostalgic) , welke , volgens hetgeen de ontleedkundige nafporingen geleerd hebben, in
flaat is , oin de hevigfte ontfleking in de herfenen , of in
de longen , of in het darmkanaal, en fomtijds in alle deze declen tevens to weeg to brengen . Aan den anderen
kant , echter , dwalen zij , die (zoo als x n i r R o T H C11
G E o R G E T) in bet algenfeen alle krankzinnigheid als
ten gevolg van zedelijke oorzaken befchouwen . Maar
over het geheel blijft het waar , dat hevige driften en eene
ten koste der rede ontwikkelde verbeelding, die ongere- •
geld werkt, de hoofdbron der krankzinnigheid zijn ; vandaar is zij aan de wilden van Jimerikd bijna onhekend,
en nergens algemeener dan in groote fteden, waar de beichaving tot ovverbefchaving, tot verwijdering van de natuur, van het ware en goc e en van 's menfchen wczenlijke bellernming zoo dikwijls overflaat , en waar het fchittcrcnd kiced der weelde zoo vaak cen affchuweliik beeld
van mci :fchclijke ellende bedckt .
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Het derde boek handelt over de zedelijke geneeswijs der
krankzinnigheid . Na eenige woorden over de verflandsverrigtingen, waarbij de Schriiver echter meer met -de
Franfche litteratuur dan met de Duit.fche wijsgeerige fchriftell toont bekend to zijn , befchorlwt hij de veribandsvertnogens affpnderlijk, in zoo verre zij bijdragen tot de geneeswijs• der ziekten van deer geese . In de eerfle pliats
handelt hij over zinnelljke gewaarwordingen en aandaeht. De verkeerdheid, der gewaarwordingen maakt
een der kenmetReh uit in het grootfte aanta1 der ziekten
van den geest. Het verfland oordetlt dan vol1ens vaRche
betrekkingen ; nraar bet ontbreekt nog aan 4Eellige bew1
Zen , of plaatfeiijke gebreken van een of nteer zlr ttligeh itt
ftaat zijn de krtnkzinnigheiti to veroorzaken . Hoaezeer
eenige voorbeelden hiervoor fchijnen to pleiten , moeten
wij echter aannemen 2 dat de ongefteldheden der zintuigen
flechts zelden eene oorzaak van krankzinnigheid uit naken, en dart in bet verfland zelve de werkelijke zitplaats
der 1loofis gelegen is . Bij den itiiet zijn' alhe de uitwcndige zintlen vetzwakt. Wat de aandacht betreft , welke
in eefte door den wil verhoogde en verflerkte gewaarwording beflaat , zij is in alle de ziekten van den geese in
meerdere of mindere mate gekrenkt . In de nionozaanie is
zij to hoog geftemd, en uitfluitend tot eene enkele rij van
afzonderlijke gedachten beperkt ; zij moot dus hier worden
afgeleid op een at4der, van die gedachten geheel vreentd,
onderwerp . Bij de razerij zonder ijling is de aandacht niet
of weinig aangedaan ; maar bij de razernij met ijlibg verbonden is zij ten hoogfle bewegelijk, en met de tegettwoordige gewaarwordingen, de denkbeelden en herinneringen flecbts tlaauwelijk verbonden . Hier behoort mert
dan to beproeven, of plotfelitige mdrukken de aandacht
hart den zieke hinden kunnen . In de fimpeiheiti is de aandacht zeer verzwakt . Sterke en aanhoudende ripwekkende middelen, die op de zintuigen werken , behooren dus
tot bet geneesplan deter ziekte . Bfj bet idiotismuf is de
aandacht dermate verzwakt, dat zij als vernietigd . fchijnt ;
.t' to vergeeefa zou bet de Geneesheer beproeven dit •- -"
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vermogen tilt zijnen eeuwigen fluimer op to wekken . iet
vermogen van vergelijkcn , bet oordeel en de redenering
zijn mede in de ondcrfchcidene zielsongcfleldhedcn meer of
min gckrenkt . Bij de fimpelheid en bet idiotismus zijn deze vermogens zeer verzwakt of uitgebluscht . Bij de ove,rige foorten van krankzinnighcid zijn zij verkeerd gewijzigd, en, als dezelven tot den normalen ftaatkunnen worden teruggebragt, maakt men aanmerkelijke vorderingen tot
de genezing . Men zal hierin echter niet flagen , zonder vooraf op de gewaarwordingen even als op de aandacht to werken . De krankzinnigg behoort eerst over de uitwendige
gewaarwordingen to oordeclen , vbbr men hens kan doen
redeneren . - Hierop volgen befchouwingen over bet geheugen en de aaneenfcbakeling der denkbeelden . De Schrijver maakt onderfcheid tusfchen me&noire, fouvenir en reminiscence . Recenfent waagt bet niet, to bepalen, of
dit onderfcheid werkelijke gronden in bet Fransch taaleigen
beeft ; maar betzelve komt hem to fijn uitgeplozen voor,
om in de toepasfing van nut to zijn , en opmerkelijk is
bet, dat de Schrijver zelf, op bl . 2zi van bet ecrfte decl ,
bet woord reminiscence bezigt in cene beteekenis , waar,
volgens zijne verklaring , fouvenir had moeten ftaan . In
de monomania is bet geheugen gewoonlijk zeer fterk, in
de mania fomtijds flerk , fomtijds zeer zwak, gelijk altijd
bet geval is in de fimpelheid en bet idiotismus . filet hoofddenkbeeld, dat men zich vormen moet van de geneeswijs ,
welke van dit vermogen der ziel ontleend is , beftaat in bet
verwijderen van alles , mat de oorzaak van zijne krankziunigheid in bet geheugen van den zieke kan terugroepen,
en zijne herinneringen op andere gedachten , die met zijne
ziekte nict verbonden zijn , to brengen . In de monomanie
zal men de herinnering van den zieke met bet meeste nut
kunnen inroepen, om bij hem duurzame , belangwekker.de en herhaalde voorftellingen op to wekken , die tot de
denkbeelden der razcrnij in geene hctrckking ftaan . De
verbeeldin skracht, wcl' .e in de fim)elheidis uitgedoofd,
en in bet idi9tismus nooit beflaan hceft, is in de mania
en monomania to hoog gefpannen , en daarbij in de eerst.
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genoemde ziekte ten hodgfle bewegelijk . Men kan op
haar is de monomanie met vrucht werken , door oordeelkundig uitgedachte verftrooijingen en afleidingen aan den
geest to verfchaflen . - Eenige befchouwingen over den
wil en de zucht tot navolging maken den overgang tot de
behandeling der driften . Deze zijn , om hare hevige werking
op den geheelen mensch , in de morele genceswijs , hetgeen
de fterkstwerkende vergiften in bet phyfifche zijn ; d. i .
net de hoogfte omzigtigheid behooren zij to worden aangewend, om in de genezing der krankzinnigheid van nut
to kunnen wezen .
Hierna gnat de Schrijver over tot de befchoutving
der zedelijke geneesmiddelen . Hiertoe brengt hij, in
de eerfle plaats , de verftrooijingen of afleidingen . Onder dezen rangfchikt hij ook de Iigcha,melijke oefeningen, welke hij als zedelijke en niet als ligchamelijke
middelen befchouwt, omdat de afleiding hoofdzaak is in
derzelver genezende werking . Bij de fimpelen enidioien,
waar zij zonder bewustheid worden uitgevoerd, zijn deze ligchaamsoefeningen flechts gezondheidsmiddelen . (On.
der de ligchaamsoefeningen van de badreizen fprekcnde,
vermeldt de Schrijver ten onregte Bade als in Zwitferiand
gelegen , terwijl bet , gelijk bekend is , in bet Groothertogdom van then naam gelegen is .) -- 'Pot de zedelijke
geneesmiddelen behooren, in de tweede plants , de middelen, die op de verbeelding werken, en den krankzinnige
in zijne razernij bevestigen . floe vrecmd dit laatfte ook
luiden moge, er zijn echter gevallen genoeg, waardiegenccswijs goede gevolgen heeft gehad . Derzelver aanwending is echter beperkt tot fommige foorten van monornanie .
De Schrijjver haalt bier , onder andere gevallen , een aan , 't
welk wij , om de zonderlingheid, hier willen mededeeien .
Jen krankzinnige geloofde niet meer to kunnen urineren,
zonder de aarde aan bet gevaar van eenen nieuwen Zondvloed
bloot to flellen . Men kon hem niet tot de waterlozing bewegen , dan door bet verhaal , dat de geheele flad in brand
llond, en alles de prooi der vlanmen zou worden , zoo
3iij het niet voorl wam . - Belangrijker en uitvoeriger is het
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geval , 't welk r R A N n verhaalt (Pray . med. unlverf
prac. P . 2 . Vol . 1.), en to regt prijst de Schrijver, volgens bet vuorfchrift van c r_

L

s

U s , „ faepius adfen-

deze geneeswijs bij treurige krankzinnigen, die men beleedigen zou, door hunno.
fmarten gering to achten, en met1 vrolijke en Widruchtiae
gehoegens to willen verdrijven . Men tnaelttehet vertrouwen van deze zieken to winnela, en leide hen, zonder
dat zfj bet bemerken. Wij laz€n onlenp In de Geneeskwrdige 4dragen, Ilde Stuk, her4e1iiaal-eenergelukkig
op deze wijze bewerkflelligde genezin f-door den )?leer
P C II R O E D E R V A X D E It , K c) L a.- In dederde-plaats
komen de middelen in aanmerking, die, blijkbaar op de
en bet oordeelverkende, den krankzlnhlfge van zijne
zittienn
dwalihg overtuigen ; en eindelijk, in M viefdepliats , die ,
welke van de hartstogten onteend zljn . Ono Schrijver
teltt de volgende eangename hartstogfen op : 'dertroostin-

tiendum , quam repugnarldum ,"

ge,r, vrlendfchap , hoop , b!~/land Van derr Godsdienst .

Wij dnthouden ons in deze optelling van aanmerkingen ,
die anders wel zouden re' maken zijn . In de behandeling
van den bijftand van den Godsdienst, b . w , heersche,
bnzAs inziens, acne onzekerheid , Welke wein'ig bevredii
gends oplevert. De Schrijver fchijnt ; uit bnderfcheidene
opgaven , den Protestanrfchen Go4isdienst voor eene vtuththaarder bron van krankzinnigheid dare den Katholieken -te
houden. Wij willen zulks wel aannemen . De reden is
echter daarin , dunkt ons , alleen to zoeken , dat de Room•
fche Godsdienst op deszelfs belijders overhet'geheel minder werkt, daar de uiterlijke plegtrghederi fechts cen deel
van, de dagelijkfche bezigheden deS Ietrens bij de theeste
Katholieken uitniaken, waarbij hoofd en hart b4ten fpel
kunnen blijven . De Schrijver fchijnt van bet Protestannsmus geen regt begrip to hebben ; hoe'durft hij anders
feh>rijven : „ Quels Jecours un inforland ddvord par les
remords de fa confcience peat-il attendre de la religion
reformde ?" Wij zeggen gerustelijk, aile hulp ; en al

wat de Roomschkatholieke buitendien voor hulp uit zij.nen Godsdienst moge ondervinden , zij al zeker Wet ulk
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'h et Christendom, en niet uit God of den Hemel, maar
uit menfchelijke uitvinding en uit de aarde zijn . En welke
onredelijke denkbeelden van den Godsdienst vooronderfelt
de volgende uitfpraak , bij welker lezing wij onze oogen
naauwelijks verrrouwen zouden , hadden wij ze niet meermalen van Katholieken, die zich boven godsdienfiige bekrompenheid meenen to verhefFen, vernomen : „ Celui,
qui echange fa religion cvntre une aEtre, doit etre un
esprit faible, et gui porte plus vu moins en lui le benme de la folie ."? (Ifle D. bl . 3IO .)--- Hierop volgt de
behandeling der onaangename hartstogten , wier invloed op
de genezing der krankzinnigheid met vele belaingrijke gevallen gef}aafd wordt . Vooral oefent de fchrik dikwerf
eene hei'lzame werking uit ; hoezeer wij den raad van
It E I L , door den Sehrijver aangehaald , om den krankzinnige aan koorden op to hanged , hem met gloeijende 1jzers
re bedreigen, als wilde men hem verbranden , en om vuurwerken rondom hem of to fleken , waarli jk niet gaarne zouden zien aangenomen !
Het vierde boek hantlclt over t1e middelen , die op de
herfenen gerigt zijn ; de opium (vooral heilzaam in het
delirium tremens) , de hyosciamus , de kamfer (waarmede
de Sehrijver zelf eenige pro even, doch zonder gewenschten uitllag, genomen heeft) , de mofchus , de digitalis , de
firamonium , de belladonna en eenige anderen . Hetgeen
Itierop over de werking van eiectriciteit, galvanismus en
dierlijk magnetismus wordt hijgebragt , is zeer oppervlakkig . Met meer uitvoerigheid zijn de draaimachines
(appareils rotatoires) behandeld. De Schrijver gebruikt
in het Krankzinnigenhuis to Gent den verbeterden ftoel
van c o x. Van dertien proeven , die hij genomen heeft ,
waren er drie, die door eene geheele genezing achtervolgd
werden ; twee, waarin de aanvallen van razernij ophielden ; in de overigen hielp het draaijen 6f in het geheel
niet, 6f werkte flechts als dw4ngmiddei ; in een geval
zelfs was die geneeswijs nadeelig . Het middel fchijnt
vooral nuttig v66r de losbarfting der vlagen van razernij
en in de periodifche dollieid ; maar is daarentegen onnutBOEKBESCI3 . 1827 . NO 9 .
C c
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tig in cle krankzinnigheid, welke een organisch gebrek
tot oorzaak heeft, en die met groote ongevoeligheid vereenigd is .
Het vijfde boek is toegewijd aan de befchouwing der
middelen , die vooral op bet darmkanaal werken , als geneesmiddelen der krankzinnigheid befchouwd . Van de
zoo geprezene Ekelcur der Duitfchers, of de braakmiddelen refracta doff , heeft de Schrijver geene gewenschte gevolgen waargenomen .
Het zesde boek handelt over de middelen, die op de
huid werken . De Schrijver fpreekt bij deze gelegenheid
uitvoerig over bet unguentum van A U T E N R I E T H,
en brengt uit zijne praktijk onderfcheidene gevallen bij,
waarin hij daarvan met vrucht gebruik heeft gemaakt ; in
vele andere , daarentegen, zag hij er geene goede werking
van . Uit zijne waarnemingen meent hij bet befluit to
moeten opmaken , dat dit middel bijzonder in eene pas
ontftane krankzinnigheid van dienst is, en wel vooral,
als deze bet gevolg eener vcrdrevene huidzickte is .
In bet zevende boek befchouwt de Schrijver de bloedontlastingen , als geneesmiddelen , der krankzinnigheid .
Wanneer de oorzaak dezer ongefteldheid oorfpronkelijk in
bet vjaatftelfel gelegen is , bij onderdrukking van hamorrhoides enz . , wanneer zij in eene ontfteking is to zoeken
van een der borst- of buikingewanden, die fympatisch de
herfenen aandoet , of wanneer de zielsongefteldheid veroorzaakt is door uitwendige beleedigingen , zullen deze
bloedontlastingen nuttig zijn ; terwijl men, over bet geheel, derzelver aanwending to algemeen en onoordeelkundig heeft aangeprezen .
Het achtfte bock handelt over bet gebruik der prikkelende middelen en der tonica in de ziekten van den geest.
Het is er verre af, dat elke foort van krankzinnigheid,,
gelijk M A j o gewild heeft, in eene ontftekingachtige aandoening der herfenen zoude gelegen zijn . Er beftaat eene
asthenifche krankzinnigheid . De Schrijver zag, nog Student zijnde , eene genezing door Prof. V A N R 0 T T E RD A AI met een decoctum C . P . , waarin de ferpentaria
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geinfun leerd was, bewerkftelligen , tcrwijl men to voren
door aderlatingen en bloedzuigers de kwaal flechts verergerd had . Men vindt in dit hoofdf'uk eene uitgebreide
aanteekening over de moeijelijkheid, om met zekerheid to
bepalen, of begane gewelddadige handelingen en misdrijven bij vrije wilsbepaling gefchied zijn , dan aan periodii'che krankzinnigheid moeten worden toegefehreven ; een
teeder en belangrijk vraagfl :uk in de Geregtelijke Gcneeskunde .
Onderfcheidene aangeprezene fpecifica worden in her
negende bock opgenoemd . De kwik wordt door Engelfche Artfen als zoodanig aangeprezen ; onze Schrijver
heeft er geene goede uitwerking van gezien .
Her tiende boek handelt over de wijze van voeding ,
die men bij de krankzinnigheid behoort in acht tenemen .
De hongerkuur kan bier niet dan fchadelijk zijn . Goede,
voedzame , niet zwaar to verteren fpijzen worden door
onzen Schrijver aangeprezen . Koud water is in vela gevallen de beste drank ; fommigen zelfs namen waar , dat
her , in groote hoeveelheid gedronken , in de melancholia
en bij neiging tot zelfmoord zeer heilzaam was . - In
zwakke geflellen en in de fimpelheid, gclijk ook bij reeonvalescenten , is de wijn zeer aangeprezen , als een tonicum door zijn zamentrckkend gedeelte, en als flimulus
door de daarin vervAtte alcohol.
Her elfde bock handelt over her klimaat en deszelfs
werking op her morele . Her klimaat , de leefwijs , zeden
€n de burgerlijke inflellingen maken , dat elk land zijne
eigene foort van krankzinnigen heeft . Belangrijk zijn de
opmerkingen van C A S P E R dienaangaande , welke bet
groote verfchil tusfchen de krankzinnigen betreffen in
Franfche en Engelfche Gekkenhuizen . In de noordelijkc
provincien van ons Rijk gelooft de Schrijver, dat, onder
her groot aantal van zedelijke oorzaken , die de krankzinnigheid to weeg brengen , vooral die in aanmerking komen , welke op zeereizen en op winst en verlies in den
handel betrekking hebben .
Het twaalfde boek is aan de befchouwing der Inftituten
Cc
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voor krankzinnigen toegewijd . De Schrijver fchetst bier
een bedroevend, maar waarachtig tafereel van de Nederlandfche Gekkenhuizen, welke, om de uitdrukking van
eenen vaderlandfchen Geneesheer to bezigen , veeltijds flechts
Gekkenmagazz neh zijn . Hij geeft ons een belangrijk overzigt van vele dezer inrigtingen , bet getal zieken, bet gemiddelde getal van genezing en lterfte . Van fommige Inflituten was bet hen) onmogelijk, zulk een verflag tevervaardigen , omdat men de gevraagde inlichtingen niet wilde
of konde geven . Ware ons verflag niet reeds lang gerekt,
wij deelden gaarne hieromtrent nog lets aan onze lezers
mede . Evenmin kunnen, wij in bijzonderheden treden omtrent de onderfcheidene plannen van Gekkenhuizen, door
den Schrijver medegedeeld . Wat de inrigting van doze
Inftituten aanbelangt, de Schrijver begeert to regt, dat
de Geneesheer, die tot zulk een Inftituut ailcen beperkt
moet wczen , bet hoofd van hetzelve zijn zal , en dat de
Directeur, welken wij daarom liever Administrateur zouden noemen, aan hem ondergefchikt zoude zijn .
Het dertiende boek handelt over den invloed der ziekten op de krankzinnigheid, en wederkeerig van de krankzinnigheid op de ziekten . Vele waarnemingen bewijzen,
dat de krankzinnigen dikwerf min gevoelig voor uitwendige indrukken zijn , en aanmerkelijke veranderingen van
temperatuur zonder nadecl verdragen , hoezeer zulks ook
aan eenige uitzonderingen onderworpen is . Ziekten brengen fomt1jds eene gunftige verandering in de geestongefteldheid voort ; opmerkelijk vooral is de dikwerfwaargenomene afwisfeling tusfchen phthifis en krankzinnigheid,
zoodat de voortgang der eerfte door bet ontftaan der laarfte
niet zelden wordt belet . Groot is de wederkeerige invloed van longen en herfenen . Bekend is de helderhefd
van geest en juistheid van oordeel, die vele teringathtigen in hunne laatfte levensdagen bezitten ; zij ijlen echter
omtrent een punt, en vleijen zich met herRel tot bet oogenblik van fterven toe .
WtI hebben zoo kort mogelijk den inhoud van bet
voor ons liggend werk opgegeven . In hetzelve ftraalt
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eene lofwaardige belezenheid overal door ; bet- had ecbter .,
onzes inziens , bij meerdere beknoptheid niet verloren . Wij
wenfchen, dat bet dienstbaar moge zijn, om de geneeswijs der krankzinnigen in ons vaderland to verbeteren .
De weluitgevoerde platen f'ellen draaimachines, drupbaden , plannen van Krankzinnigenhuizen enz . voor . Druk
en papier zijn goed . I-iet zQude alleen to wenfchen zijn
geweest, dat er minder drukfouten van verfchillenden aard
in waren overgebleven , die niet allen door de lijst der
.errata verbeterd zijn .
ALE .XAND E R I, Keizer van Rusland, of eene Schets

van zijn Leven en van de belangr%jkfle Gebeurtenisfen zt7ner Regering, door 11 . E . LLOYD, Esq . Uit
het Engelsch vertaald, door J. G . S. Te Dordrecht,
bij Blusff en van Braam, 1826 . In gr. 8vo, XI en
351 bl. f 3 - 6o .
Under de Vorften, wier Regering op de gebeurtenisfen
onzer dagen den meesten en onmiddellijkften invloed ge.oefend heeft , behQort, na N A P 0 L E 0 N , gewiS A L'E xA N D E R van Rusland in de eerfte plaats to worden genoemd ; hij , eerst de vijand , daarna- de Bondgenoot , en
eindelijk op nieuw de beftrijder van .B V o N A P A R T E,die door alle deze verfcheidene betrekkingen zijn Rijk wist
to vergrooten , en tot de Bothnifche golf , de nabuurfchap van den Oder, den Donau -en den 4raxes uit to
breiden, - die een einde maakte aan . Frankrijks ATereldheerfchappij , en toch Frankrijk zoo grootmoedig, zoo
overgrootmoedig, gelijk naderhand de Turken zoo vredelievend , zoo overvredelievend behandelde , - de hoofdbewerker van en hoofdperfoon in bet Heilige Ferbond, die aan de fchim van zijnen vermoorden dienaar x o rZ E B UE drie geheele Volken , de Napolitanen , Spanfaarden en Grieken , ten offer bragt , - maar die, in
weerwil der ftaatkundige misftappen,die men hem of zijnen Staatsdienaren, vooral in de zes laatf c jareu zijucr
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Regering, zou kun en verwijten , aktijd eels edel hart en
menschlieve4e gezindheid vertooride, --- die zijn uitge.
breide Rijk tot een' Vader verftrekte, etc aart hetzelve,
in eene vierentwintigjarige Regering, onnoemelijk velc
weldadert heeft gefcltonken : ziedaar A L E X A N D E R,
Keizer van Rusland, wiens Regeringsgefehiedenis sevens
de Gef;hiedenis van Europa in het belangrijkfie gedeelte
van ons tijdperk is.
Van deze Regeriing nu wordt ous bier eene fchets in
een deel van 35o bladzijden aanggboden . Men begrijpt
terftond , dat dezelve onmogelijk eenigzins voldoende kaa
zijn ; to meer, daar wij 4it de LrngeUche tijdfchriften,
van welke men uittrekfels voor bet werk heeft geplaatst,
en door den Vertaler zelven vernemen, dat bet zoo fpoedig gefchreven is, dat A L $ X A N D E a, 's lijk , om zoo
to fpreken , nog boven aarde ftond , toen bet werk reeds
in de Engelfche en Franfche dagbladen werd aangekondigd. Wanneer men die haast in aanmerking neemt, is
zekerlijk deze fchets vrij gefchikt, om de onmiddellijke
nieuwsgierigheid to voldoen ; doch volledigheid moet men
daarin geenszins verwachten . Niets is gebrekkiger en oppervlakkiger behandeld, dan de buitenlandfche betrekkingen van Rusland under A L E X AND E EL 's Regering . Het
is waar, de veldtogten van 1.8U-184 ziju algemeen
bekend ; maar een Gefchiedfchrijver van A L E X A N D E R.
anoest, ook zonder tot een verhaal der zoo menigmaal
nerrheld,
voorgeftelde krijgsgebeurtenisf n to vervallen , z,
de verandering in deszelfs denkwijs omtrent N A p o L E 0 N,
zijne ftaatkunde in bet voeren des Oorlogs, bet weigeren
van den Veede , en naderhand in bet opzetten van Europa
tegen Frankr!~k , door middel van den thans zoo verachten
hef boom der publieke opine en der belofte van yr jheid ,
perfoonlJk hebben doen uitkomelt . En wat vernemen
wij nu , ini pleats van dit alles ? De veldtogt van 18 12 ,
mgt alles , wat daartoe behoort, wordt in achttien bladzijden afgedaan , en , tot vergoeding daarvoor , ontvangen
wij bet belangrijke berigt van A L E X A N D E R 's verheffing
tot Bidder van den Koufenband (bl . 2 I I-2I3) , en elf
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bladzijden (242-253) worden er befteed aan 's Keizers
verblijf in Engeland, dat nict meer dan een beleefdheidsbezoek was . Zoo ftaan er vele min belangrijke ftukken
vvrmeld, terwijl de eigenlijke geese der Gefchiedenis en der
Rusfifche ftaatkunde uit het oog is verloren . In 't aTgemeen hebben de Engeifche Recenfenten reeds met refit aangemerkt, dat de Schrijver meer Lofredenaar dan onzijdig Gefchiedfchrijver is , en dat hij de groote en voor
Europa zoo beflisfende verandering in 's Keizers beginfelen, denk- en handelwijze, door de inboezemingen van
MET TERNICH en NE SSELRODE, opverrenaniet
genoeg heeft doen uitkomen . Het is, zoo als hij zegt,
om dit gebrek to vergelpen , dat de Vertaler uit de European Magazine een allerhevigst Artikel heeft geplaatst ,
waarinALEXANDERmCtLODEWIJK DENXIOfFERD I N A,N D den Meineedigen (Katholifken) vergeleken , een
belijder van de ftaatkunde der ,jezuiten genoemd , de Perzianen tegen hem volmaakt in 't gelijk gefteld, en de ontrooving van Noorwegen aan Deenemarken, om Finland
to behotulen , (waaraan toch ook Engeland deel had)
eene goddelooze en duivelfche daad wordt geheeten . De
Schrijvers mogten wel bedenken , dat dit zelfde Deenemarken eene nog goddeloozer en duivelfcher daad moest
betreuren , -- de roof der vloot en de brandftichting van
Koppenhagen , to midden van den Vrede vcrrast ; do zij
weten ook wel , dat deze daad niet van A L E X A N D E R
is . Over 't algemeen is dit Artik el nog veel partijdiger
tegen , dan L L O Y D Poor A L E X A N D E R, en legt blijkbaar eene verbittering aan den dag, die voor historifche
waarheid doodelijk is ; terwijl er niets gezegd wordt van
deszelfs binnenlandfche inrigtingen, die de fchoonfte loover in zijne eerkroon vlcchten .
Dit gedeelte van A L E X A N D E R 's Regering nu komt bij
L L o Y D bijzonder goed uit . Hoewel zijn beftek hem uitvoerigheid en naauwkeurigheid verbood, zoo heeft hij echter omtrent het binnenlandfche befcuur van ALE X A N D E it
eenige min bekende bijzonderheden medegedeeld, hetwelk
geenszins ziju geval ten aanziender uitwendige betrekkingen
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is ; en ook omtrent bet goedaardig en menschlievend karakter van A L E X .A N D E R vinderl wij hier eenige Anekdoten, die den man van eene hoogstbeminnelijke zijde,
als den TI'rvs zijner Eeuwe, doen kennen . De moord,
aan zijnen Vader gepleegd , en waardoor hij zekerlijk aan
de Regering kwam, had plaats buiten zijn toedoen ; hot
was alleen z!n oogmerk, den man, die door grilligheid
en drift werkelijk tot op de grenzen der krankzinnigheid
was weggefleept, en reeds de vrijheid zijner Echtgenoote
en Zonen bedreigde, van bet gebied to doen afzien en
in verzekerde bewaring to nemen . Of nu de m cord ten
gevolge van P A U L'S onverwachte tegenweer, dan wel
met voorbedachten rade door de zamenzweer .ders gepleegd
is, daarover zijn verfchillende berigten in omlov, die
de Schrljver racer of min uitvoer . mededeelt ; maar mer.,
gens karat A LIE X A N D E R voar als medepligtige in den
moord zijns Vaders, hoewel fommigen zullen vinden,
dat de 9noordenaars to zacht gefIraft zjn ; bet tegendeel
was echter in • A L E X A N D E R's bijzonder geval ook
zeer moeijelijk . Maar van hier of begint eene reeks van
weldadige verrigtingen, die vier jaren onafgebrokeu voortduren , en ALEX A N D E R 's naamn reeds in BEur*a hadden doen zegenen , cer hij voor 't eerst, tot beveiliging
van bet evenwigt en de onafhankelijkheid van ons Werelddeel, bet zwaard uit de fcbeede trok tcgen NAP oL E 0 N (z8o5). De herflelling van den Vrede met 5ngeland en Frankrt k ; de regeling der fch3vergoedingcn
in Duitscoaland voor de op den linker Rajn-oever beroofde Voril •en, gelijkelijk met Frankr#k ; de vreedzame
inlijving van Oeorgie : dit alles fpreiddeA L E X A N D E R'S
vredelievend karakter aan de eene, maar ook de magi en
invloed zijns Rijks aan do andere zijde ten toon . Binnenslands word de affchaffrng der lijfeigenfchap op eene
langzarne, doch daarom to veiliger en zekerder wijze .
begonnen en voortgezct . Hot geven van meerderen invloed aan weldadige Collegicn, zoo als den befiurenden
Senaat on cene foort van Staatsraad , en affchaffing van
zulke, die eene Staats-Inquifitie hadden kunnen wordeu ;
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krachtdadige bevordering der volksverlichting en Bijbelverfpreiding ; de oprigting van zes nieuwe bij de drie beflaande
Hoogefcholen ; de uitbreiding der beflaande, en aanknooping
van nieuwe handelsbetrekkingen ; de fchepping der nieuwe,
thans reeds zoo bloeijende haven Odesfa (voor Neerlands
graanbandel in de Middellandfche Zee en Spanje zekerlijk
hoogstnoodlottig) ; de befcherming der nijverheid ; de verbetering van bet binnenlandfche befluur en den toeftand der
boeren ; bet doorzetten van een nieuw Wetboek, onder RAT II A R I N A II flechts begonnen ; de verkorting der Regtsgedingen ; de affchafflng der pijnbank en de verbeurdverklaring der goederen ; de regeling der Colonifatie in bet zuidelijk Rusland : ziedaar ALEXANDER'S bezigheden tot op
bet uitbreken van den Oorlog, die door de veldflagen van
-lusterlitz, Eylau en Friedland gekenmerkt, en to Tilfit geeindigd word, alwaar ALEXANDER de onedelmoedigheid
had, een fink lands, aan zijnen Vriend en Bondgenoot, den
Koning van Pruisfen, ontroofd, van NAPOLEON aan to
nemen . Men weet, dat , in de daarop gevolgde vriendfchapsbetrekkingen met N A P 0 L E o N, bet gedrag van KeizerA L E XA N D E R weder reden tot berisping heeft opgeleverd , door de
ontrooving van Finland aan zijnen Vriend en Schoonbroeder,
Koning G U S T A A F van Ziveden , en wel om de Engelfchen
voor de brandflichting van Koppenhagen to firaffen ! De gelijktijdig met Turk je gevoerde Oorlog wordt bier zeer onnaauwkeurig , ter loops on verward voorgefleld , en men
kan zich daarvan , volgens de bier en daar verflrooide korte
bcrigten van de .t--.ven , geen denkbeeid maken . Zoo vernemen wij b . v . flechts in een pair regels, dat de Rusffche
Admiraal S I N I A V I N (bier verkeerdeiijk S E N I A v I N genoemd)
in 1807 de Turk;che vloot bij Tenedos en Lemnos vernield
heeft, zonder de noodzakelijke bijvoeging, dat deze Admiraal dus , op bet voetfpoor van 0 It L 0 W , de flraat van Gibraltar en de Aliddellandfche Zee door, tot in den Archipel
en in de nabuurfchap van Konfcantinopel gekomen is ; iets ,
't welk allezins opmerking verdient, daar immers de overwinning bij Tchesmd in 1770 in aller monden leeft, en die
van Tenedos en Lemnos naauwelijks bekend zijn . Doch deze
Oorlog , zoo wel als die van Pcrzie, waren flechts beuzelingen , in vergclijking met de vrccsfelijke worfleling tegen
Frankrijk, die con oogenbiik hot Rijk met volflagen' ondetgaug dreigde , daar de brand van lllosko ;v , Snsolensk en zoo

370

H . E . LLOYD

vele andere plaatfen, reeds al het goede, door A LE X A NDE R
in alle die jaren gefticht, fcheen to zullen vernietigen . Wij
hebben reeds gezien, hoe oppervlakkig onze Schrijver dat
gedenkwaardige tijdftip, bet keerpunt in ALEXANDER'S
en Europa's Gefchiedenis, behandelt . Even min voldoende
zijn de berigten nopens de veldtogten van 1813 en 1814, die
Loch ALE X AND E R in perfoon bijgewoond heeft. (Men vindt
daarin zelfs de onnaauwkeurigheid , dat de toenmalige Kroonprins , thans Koning van Zweden zieh in April of Mei 1813 , dus
vbbr den wapenftilftand , naar bet leger zou hebben begeven ;
dit gefehiedde eerst in Augustus.) Een weinig langer ftaat de
Schrijver itil bij zijn gedrag tijdens de eerfte inneming van Paris . Maar, zoo als gezegd is, de latere verandering in's Keizers ftaatkunde wordt niet genoeg in her licht gefteld , en
zelfs fchijnt LLOYD die to willen verdedigen (bl . 314,
315), ja bet good to keuren, dat ALEXANDER de Grieken
aan hun lot overliet .„Zeker is her," zegt bij, bi . 29, ,dat
• bet gedrag des Rusfsfchen Kabinets , ten opzigte derGrieken ,
• den vollen nederlaag gaf aan de verwachtingen en de Hoeddorflige wenfchen dergenen, die overtuigd waren, dat , zoo
„
• zulks den opftand niet aangemoedigd, althans (dien) zekerlijk
• onderfteund zoude hebben ." Bi . 293 : „De Criekfche natie is
„ de bloedige offerande , welke, uit vrecs voor onlusten , op
„ her altaar des Turkfchen regts geofferd words ; en dus heeft
• A L E X A N D E R, nit vredelievendlseid en eerbied poor het in
• Europa algemeen aangenomen flaatkundig /ystema,zichzelven
• meeten onthouden, om van de gelegenheid gebruik to ma„ ken, om bet Turkfche Rijk op den Eurep :/chen grond uit
• to roeijen," enz . Ann den anderen kant moeten wij den
Schrijver bet regr doen , dat hij , hoezeer ingenomen met bet
werk van zijnen held, her Heilige Verbond echter, met alle
weldenkenden , als een vreesfelijk wapen tot algemeene verdrukking der Volken befchouwt, (bl . 27o .) De Schrijver
vermeldt nu verder de befchikkingen des Keizers nopens bet
inwendige befluur in de laatfte jaren van zijn leven, doch overal van de gunftigfte zijde , en eindigt met een uitvoerig verflag van zijn laatfte verblijf to Tagarrog bij de Azoffche Zee,
en zijn overlijden aldaar ; voorts met eenige aanteekeningen .
Hij heeft bier en daar wel iets van den kronijkftiji ; men zie
b . v. bl . 218 .
De Vertaliug in gewone fabrijkwaar . Onder anderen wordt
gebied, heer/chapp9, zoo als die van Rusland of Praaisfen,

ALEXANDER

I.

371

altijd dameinen genoemd, hetwelk cen geheel verkeerd denkbeeld daarvan doet opvatten ; b . v . in de volgende piaats,
die tevens een flaaltje van den flijl mag opleveren (bl . 125)
• Daarna floegen zij (ALEXANDER en NAPOLEON) hun• ne hoofdkwartieren op in de flad van Tilfit, alwaar zij
• de vredesonderhandelingen vervaardigden, welke op den 7
• Julij met Rusland, en op den 9 met Pruisfen onderteekend
„ werden . De Koning van Pruisfen had de herflelling op zij• nen nen troon aan de ernilige tusfchenkomst van A L 1t x A N D E It
„ to danken, offchoon met een verlies van de helft zijner do• meinen, behoudende hij de andere helft op zulke bezwaar• lijke voorwaarden, dat bet bijna onmogelijk was, on; de• zelve na to komen ." Esthland, L (land en Litthauwen worden Esthonie, Livonie en Lithuania genoemd . A L E X A N D E R
zou Finland (bl . 153) als eenen Vader beminnen . Op bl . 290
opent Mr . M I N Z I A C K Y, Rusfisch Zaakgelastigde to Konflantinopel, z~n kantoor . (Moet dit de vertaling van bureaux
zijn?) ,, Sedert 18-3 oefende de politic deeds geflrengere
• maatregelen uit tegen al wat onzedig (dit zal wet onzedel~k
,~ moeten zijn), ongodsdienflig en oproerig kon genoemd wor„ den ." De Keizer gemagtigde voor magtigde , enz . Mogten
onze Vertalers zich Loch een weinig meer toeleggen, om een'
dragelijken Hollandfchen flijl en zuiverder taal to leeren fchrijven!

Cedichten van Mr . j . V A N L E N N E P .
Meijer Warnars . 1827 . In gr. 8yo.

Te 4nrflerdam , by P .

(Vervolg en Plot van bl . 34 1 -)
e tweede of middel - Zang, hoe verdienflelijk, kan, naar
D
ons gevoelen, tegen den eerflen, in losheid van wending en
afwisfelingvan belangwekkende tusfchenfpraak en tafereel , met
cdn woord, in houding en zamenalemming, niet opwegen .
Dit is nu wet niet vreemd voor hem, die menfchen en dus
ook Dichters kent ; men denke flechts aan de meeste tusfchenbedrijven der Treurfpelen ; maar wij willen bet toch melden ,
niet zoo zeer om de verdienflen ook van dezen Zang to verdonkeren, als wet om die van den eerflen Zang, boven de
beide anderen fchitterende , des to meer in het licht to ftellen .
Wij willen bet zoo zeer niet wraken, dat aan onze verwachting, om iets van den flrijd zelven to vernemen, net
werd voldaan , fchoon die verwachting , na bet gezigt en bet
epgewekte van al lien krijgsdos in den vorigen Zang, ni-
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tuurlijk was ; wij willen ons dan met de uitkomst van den
ftrijd vergenoegen, waarmede de tweede Zang begint .
De Leeuw van Holland overwon,
En Friesland ligt in band ;
Gewroken is de nederlaag ,
En uitgewischt de fchand' .
Nu juichen land en yolk, en alles is vol vreugd ; alleen
Graaf Floris neemt daaraan geen deel .
War baat hem nitgeftrekter magt?
Vermeerd'ring van gebied ? Der Friezen ftraf, hoe ftreng en fel,
Heeft Floris niet voldaan
Om 's vaders lijk , en niet om wraak,
Schoot hij de rusting aan .
Her denkbeeld aan dat Koningslijk
Zweeft altijd voor zijn' geest,
Ontrust en plaagt hem dag en nacht
Op jagtpartij en feest .
Te vergeefs doorzoekt een trouwe ftoet Westfriesland en
Friesland ; en echter
's vaders fchim
Vergunt hem rust noch vre~ ,
Maar toont zich in her flapensuur
Aan 's Graven legerftee .
Bebloed, misvormd en aak'lig bleek, enz .
Eene der meestgegronde aanmerkingen tegen dezen Tang vonden wij in de gerekte verfchijning en nog langer toefpraak
der fchim aan Floris to Alkmaar . Of de verfchijning van de
fchim de pieteit, om zoo to fpreken , van Floris niet verzwakt, laten wij anderen ter beflisfing over ; zeker moeten
fchimmen flechts eventjes komen kijken, met een enkel woord
veel zeggen, en geene lange redenatien houden . Ware her
ook beter geweest , vroegen wij bij onszelven , dat aan Floris ,
over her vergeefs zoeken der plants , waar zijn vader vermoord was, en deszelfs overfchot en de moordenaar zich beyond, des nachts mijmerende, op eens en voor een oogenblik
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de geest zijns vaders verfchenen was, fchrijvende of fluisterende : Hoogwoude ? Dan kwam daarop meet plotfeling en
treffende :
. Verbijsterd en ontiteld
Is Floris uit de bange koets ,
De flaapzaal uitgefneld .

• Waakt op, mijn vlugge paadjes! op!
(Dus words zijn item gehoord)
„ Mijn paadjes ! knapen ! op ! waakt op !
• Wat fammelt gij i? maakt voort !

• Brengt mij den ligtften wapendos ,
„ En langt mij 't oorlogszwaard ;
,, Mijn ruiters ! op ! wij gaan ter jagt !
• Men zadel' 't fnelfte paard ."
Des Graven last is naauw verflaan ,
Of dadelijk vervuld ;
De klepper flampvoet aan de poort,
En briescht van ongeduld .
Waarlijk uitnemend fchilderac :,tig, natuurlijk, en den besten I9ichter waardig!
De Graaf ftijgt dan ook op, rent en ij1t .
Vergeefs jaagt hem de hofftoet na ,
Verlegen en ontiteld ;
De Graaf is, hoe men fpocden moog',
Aan alley oog ontfneld .
En hiermede eindigt de tweede of middelfte Zang, die, gelijk men ziet, mede zijne verdienften heeft .
De derde Zang wint bet, naar ons oordeel, in houding
van den tweeden, en begint :
Naauw bragt de blonde dageraad
De morgenfcheerri ring aan ;
Nog was uit Flevoos waterplas
De zon niet opgegaan
Wanneer des Graven arendsoog
In 't uitgeftrekt verfchiet
Door uchtenddamp en nevel been
I-ioogwoudes toren ziet .
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Zijn boezem fcho'kt op dat gezigt, en allernatuurlijkst is
de toefpraak tot zijn paard

• Kom ! fpoed u 1 (zegt hij) wakker dier !
• Uw arbeid wordt beloond .
• Een dubbel voeder wacht op u ,
,, Zoo 't eind mijn opzet kroont ."
Deze toefpraak van Hollands Graaf aan zijn paard is zoo
naif, dat wij bij onszelven zeiden : Uit zulke trekken kent
men den meescer . -- Het dier wordt overjaagd ;
bet kan niet meer :
,let wankelt, ftruikelt, fuizebolt,
En zinkt admechtig veer.
Dit toeval, zoo bet fchijnt, geeft eene aangename wending
en verrasfing ; bet frappeerr , en dit doet altijd eene goede wer .
king. Men heeft Hoogwoudes toren, den Graaf voorthol .
lende gezien ; men verwacht zijne komst to ioogwoude
Neen, lezer! de Dichter wrocht voor u eene teleurflelling,
om u des to meer to verrasfen ; en bet toeval van bet vallen
van bet paard, en de lieve gedienfligheid des meesters, om
bet to laven en to helpen , words de ontwikkeling van bet
geheele bedrijf,
Floris ziet, terwijl bij naar een' put of foot vergeefs
zoekt, eene oude flulp met rieten dak .
Hij fpoedt er been, klopt aan, en roept,
Van ongeduld verteerd,
Dat op den weg een flervend ros
Een waterdronk begeert.
„ Ga, vreemd'ling! (klinkt een ruwe (tam :)
• Verwacht geen hulp van mij .
„ Geen deernis huist in deze hut ;
„ Ga, vreemd'ling, ga voorbij !
„ 'k Heb nooit op 't bloedig oorlogsveld
• Meewarig mij getoond ;
„ Bij plond'ring heb ik vrouw noch kind
• Noch ouderdom verfchoond .
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„ Eens bad me een held om lijfsgenf ;
„ Zijn flem was juist uw item .
„ Hij bond mij geld en adeldom .
• Mijn hand ontzielde hem .

• Wat ik aan menfchen heb ontzegd,
• Bewijs ik aan geen dier.
• Dus , vreemd'ling , wie gij wezen moogt,
„ Verwijder u van bier!"
De vinding is waarlijk geestig en verrasfend . De Fries klaagt
zich als zelf aan . Nu is de ontwikkeling natuurlijk, en daaroin
zouden wij al bet volgende weder meer ineengedrongen verlangd hebben . Men voorziet nu alles zoo gemakkelijk ; bet is
bier niet als bij de opleiding of eerfle inkleeding ; daar mag
men de verbeelding fpannen ; maar, als alles helder is, moot
de Dichter den lezer niet lang meer ophouden . Ook de
bloedvlekh adden wij liever bier en in den vorigen Zang gemist .
Al wat to zwaar kleurt benadeelt de zachte harmonic van
bet geheel. Een Dichter als VAN LE N N E P heeft geene
bloedvlekken, fchimmen , donders of afgronden van noode,
Zulke fterke uitdrukkingen,zijn ze niet voiftrektnoodig,doen
ons bij onszelven zeggen : „ Neen, dat is to fterk ; dat is
„ niet waar l" en dit moot men vermijden, omdat kunst ons
als in den dut of bedriegerij der waarheid brengen en houden moet. - V A N L E N N E P wijdt echter vervolgens (wi}
moeten hem dit regt doen) uitftekend in de bijzonderhedeu
uit. De befchrijving van
.-- den ongetemden Fries ,
Wien 't rosfe hoofdhaar, grof als vlas ,
Tot langs de fchoud'ren vies
Een ruige baard bedekt zijn borst ;
Zijn blik is fcheel en norsch ;
Zijn zware en fchier ontbloote lees
Zijn grof gefpierd en forscb .
is niet ongelukkig. Min gelukkig is bet volgende , waar de
huisman, met een' zwaren goeden dag, (een woord, veel to
plat, en als wapen bier to onpas) met Floris aan bet vechten raakt : dat vechten toch en die overwinning kon Floris
geene eer geven ; daar moest de Dichter zich kort afgemaakt
hebben . Beter, ja doeltreffend vonden wij :
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„ 't Is Wiliems geest !" this gilt de Fries,

Met doodverw op 't gelaat. De moorder waande in Hollands Graaf,
In majesteit van leest,
In ftem zijn' vader zoo gelijk,
To aanfchouwen 's Konings geest.
Dit alles, hoe wdl gedacht en good uitgedrukt, had echter
korter kunnen zijn, en de betuiging der gelijkenis in tnajesteit , ftem en leest ware eigenaardiger in den mond van den
Fries geweest, tot zijne eigene verzwaring wegens den
gruwzamen moord, en de verheffing van Willem en Floris .
Mocijelijk was het, om nu de aanwijzing van bet graf to
erlangen ; en de Dichter heeft zich hieruit niet ongelukkig gored, door den Fries to laten vlugten.
Hij naakt in 't eind eene open fed ,
Een naar en week moeras ,
Waar niet dan vorsch en paddeftoel,
Geen bloom to vinden was .
Daar houdt de Fries op eenmaal nil , door onwedrftaanbaar
gevoel en doodfchen fchrik bevangen, en daar verflaat hem
dan ook Floris . Wij hadden de ruige vlechten en hot ondier,
misfchien ook den helvorst en de wormen weggelaten ; de laatften tocb ontkomen ook zij niet, die in heilige aarde rusten .
Hot is wat fterk , dat Floris met zijn zwaard 's vaders rif
(waarom niet liever l?) ontbloot en bovenfpit ; maar treffend is bet, dat
Een tranenvloed van fmart en vreugd
Vliet langs z jn kaken nedr ;
Hij drukt bet kil geraamte aan 't hart,
En kust hot keer op keer .
Nu komt zijn ftoet , die, hot ftervend paard vindende, bet
fpoor van den meester erlangc .
--- Floris toont hun 't vorftenlijk,
Terwijl zijn blijde mond
1- lute 's Hemels eeuwig wijs beftuur
En 's moorders ftraf verkondt .
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En Floris vouwt de handen zaam
En knielt aenbiddend neer,
En al de hoffoet knielt met hem
En looft den Hemelheer .
Nu voert men, met gepasten tred
En ongedekte kruin,
Het overfchot des braven Helds
Naar Alkmaars zandig duin .
Men fpoelt bet of met heilig nit
Van alle onreine fmet ,
En ttelt bet voor elks oog ten toon
op 't vorst'lijk ftaatfiebed.
De mis, tot rust van 's Konings ziel,
Klinkt dag aan dag in 't koor .
pe boetpfalm ftijgt near hooger trans,
En knalt de heem'len door,
En, na de vaste en plegtighe n,
Verzelt men 't 1lkgebeent'
Naar Middelburgs vermaarde vest,
En rigt hem 't grafgefteent' .
Vet daar den loop en de houding van en gedicht, dat wij
op prijs ftelleq , niet alleen om bet geheel , door ons nangewezen , maar ook om vele fchoonheden van detatSh Alles is
mar tijd en onderwerp volkamen gewijzlgd, en beeft de ware kleur, die bet hebben moet . De woorden Baroen, Baanderheer, banderol en dergelijke, w8l gel ;ozen en goed geplaatst , doen eene uitnemende werking . Vooral in den eerflen Zang is een rijkdom van ridderbijke woorden en voorftelling, waarin men den Zoon en Leerling erkent van eenen
Vader, die ons onlangs getoond heeft, wat hij in dat vak
vermag. De verfificatie is zeer gelukkig, en de fchikking
van woord en versbouw laat, als VAN LEN N E P voorbeeft iets bijzonder na to bootten, hier niets to wenfchen over. Dan , wjj hebben de lezers van dit Tijdfchrift
reeds to Lang met dit enkeje werk bezig gehouden . Nu, bet
is beter , weinige en goede werken , of liever een enkel dichtfluk nit dezelve, eens in den zamenhang to bekijken, dan et
veel en als in 't wilde om been to praten .
aor, aasCa . 1827 . NO . 9 .
1) d
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Of de Dichter Yijfl woord houden zal , van in lang niet
weder iets uit to geven , weten wij Wet ; wij hopen her tegendeel ; inaar d?t durven wij onze geachte lezers beloven,
dat wij althans hen voereerst met tinge reeenften over v A N
LEN N E e niet wedr lastig zullen vallen .

Cefchiedenis der Biechtvaders van Xeizers, Koningen en andere
Yorfien , door m. G R E G O I R E , Oud Bisfckop van Blois, enz .
11 Deelen . Uit Art Fransch. Te Groningen, bf W . Wouterg.
18 .26. In gr. 8vo . Te zamen X, 486 bl, f 4 hebben dit bbek met weinig vermaak en
20ji
niet veel
sneer nut gelezen . Wat er de luchtige voorredenaar en aaninerkingmaker, zoo wel als vertaler ook van zeggen, her Protestantsch publiek onzer Nederlanden (en van de Katholieken, die her le%ell, kiezen zeker de meesten her oorfpronkelijke) heeft er niet veel aan . Nefporingen, niet omtrent de
gefchledenis van de bieeht , maar van de biechtvaders aan de
hoven, hunnen oorfprong, waardigheid enz .,dlkwijson
ker, en Wet veel meer dan fchaars bekende namen , van weinig beduidende wezens , opleverende , met eene,kenbare kleur
van Katholicismus en, wij molten er bijvoegen, Gallicismus
overtogen ; Me Zal dat v'oor een zeer belangrijk onderhoud
onzer leesgezelfchappen en andere gewone lezers van dusdaitige vertalipgen houden ? De Abt G R R G 0 I R E fehrljft zoo
Veel : molten wij dac alles juist ook in her Hollandsch lezen?
WiJ ontkennen geenszins , dat er belangrijke berigten in vddtkotnen, vooral tit den lateren tijd , diets der Jezuiteti . Maat
dat kon ons een uittrekfel of eene verkorting zeer wel hebben
tern kennen, w¢ardoor tevens hij , die meer van de zaak
wenschte to weten, naar bet werk zelve verwezen en daarop
oplettend kon gemaakt worden . Hij kon hierbij , onzes oordeels, niec antlers dan winnen : want , gelijk wij reeds to kentwn geven, de l!ranfche afkomst van bet werk is op veteplaatfen zigtbaar, tot onverflaanbaarheid toe ; zoodat men een'
Volzin wel eens tweemaal moet lezen, eer men hem begrijpt,
eu nog bij flat tlechts gisfen kan , war de meenitrg is ; - en
teat de eanteekeningen betreft, die hebben ook niet veel om
bet lijI, noch zijn vail then aard, dat de bedaarder onderzoe .
ker der gefchiedenis er ligt fmaak in vinden zal . Find onze
landgenoot liever aangevuld, war hier en daar to veel voor-
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onderfleld wordt bekend to zijn, opgehelderd, wat flechts met
een woord genoemd words, voorzeker was zulks nuttiger gewgest, dan uitweidingen over bet voorregt der Protestanten
enz . enz . , die ligt meer opgeblazen maken dan flichten , en
verbitteren dan verbeteren .
Hot is met weerzin, dat wij dit ongunilig oordeel vellen,
en wij geven bet gaarne om een beter ; maar overtuiging en
gevoel fchrijven bet voor. I-fet komt ons voor geen van die
werken to zijn , welke met voordeel in onze taal kunnen
worden overgebragt - to droog voor gewone lezers - re
weinig belangrijk, om op elke mogelijke wijze ter kennisfe
van gelptterden gebragt to worden . Zoo de uitgever geene
reden vindt om zich over zijne onderneming to beklagen ,
dan zullen bet, vreezen wij , de meeste• koopers doen . Wij
althans hadden meer verwacht, en beklaagden ons . . . . ja ,
fomtijds over den tijd . Als bij .drage tot de kerkelijke gefchicdenis laten wij hot boek in zijne waarde ; men kent den geleerden en liberalen Exbisfchop genoeg nit zijne overige
fchriften ; maar, nog eons , daartoe was bet genoeg in bet
Fransch gefchreven to zijn, en, ten baste genotnen , bij uittrekfel of verllag bekend gemaakt to worden .
De volgende regels kwamen ons niet ongcfchikt voor , om
overgenomen to worden
„ L o 1) E w IJ R XVI was opregtelijk vroom , maar weinig
• bedreven in zaken van godsdienst, gelijk zulks zijn testa„ meat, dat jaarlijks op den ai Januarij gelezen wordt, be„ wijst, waarin gezegd wordt, dat de perk hare magt van
• den H. PET R U s , bij gevolg van zijne opvolgers, ontleent.
„ De onnoozellle Godgeleerde weet, dat zij hare magt van
• j E z u s C H R I S T U S ontleent . Dit is de leer van bet Evan• gelie , openlijk afgekondigd door Paus St . C 1` L 11 s T I N U S ,
• door bet Concilie van Chalcedon , door dat van Con„ Plans dadelijk na deszclfs ecrfle zitting, aangenomen door
• de vergadering der Frirnfcbc Geestelijkheid in 1655 ; deze
„ leer is beftendig door dc Gallicaanfche Kerk verkondigd ,
• v66r dat dezelve overweldigd word door de domheid en
• hot Ultramontanismus, welke op dit oogenblik zamenfpan• nen, om de hierocratie to vestigen en al de bronnen van
• bet openbaar onderwijs to vergiftigen . Deze leer wordt op
• cone voortreffelijke wijze ontwikkeld door B o S SUET , in
• den navolgenden tekst : Heeft PET x U s of J E z u s CHRIST„ u s de Apostelen, u'ier opvolgers de BisJiboppen zijn, aanD d s

g80

•
•
•
•

M . G R F. G O I RE , GEgCH1EDENIS DER BIECHTVAl7ERS .

gefleld P Heeft P E T R u s of j E z u s c n R I s T u s hun gezegd : „ Gaat henen, onderwyst, predlkt, doopt, ontvangt
den H. Geest ; geljk to n Pader m f gezonden heeft, zoo
zende ik , op geljj/ke wjze , ulieden 1"'

Reis door een gedeelte van de Nederlandfche $ezittingen in
Oost - India, door j . C . B A A N E. Waarb gevoegd is een
Verflag van de Expeditie , door 's Lands Eskader , oader bevel van de?. Kapitein ter Zee j . P. V A N B R A A M, volvoerd
tegen de Yorflen van Malakka, Swlangoor en Riouw . Met
Platen . Te Am/lerdam, by G . 1. A. Beijerinek. 1826. b
gr . 83'o . 338 BI. f 5 - go .

D

e krijgsbedrijven onzer dapperen, in dit reisverhaal vermefd, zjjn nagenoeg verfonden door de veie gewigtige voorvallen, v66r en finds door ons beleefd ; zij verdienen echter
in aandenken to blijven , en zijn merkwaardig genoeg . Zoo
begreep het ook onze geeerbiedigde Koning, die aan B AA NE,
den 16 Mei 1816, een jaarlijksch penfloen van duizend gul-

dens en den rang van Kapitein Luitenant ter Zee vergund
heeft . Niet lang had de held intusfchen genot van dit hem
vereerend gunstbewijs , als zijnde reeds in 1823 overladen .
Her reisverhaal loopt van 1780 tot 1786 . Nogmaajs bezocht
E A A N E onz a Oost - Indifche • bezittingen , van 1 79 1-1,8 02 ;
maar die reis leverde niets bijzonder merkwaardigs op . En
eindelijk deed hij nog, in 1794, eene reis tot konvool van
her ongewapende fehip de Erfprins tot in de Chinefche zee .
op dezen Iaatfen togs gaf hij nieuw bewijs van zijnen heldenmoed , niet alleen door her gelukkig volbrengen van zijnen
last, maar ook door her hernemen van hot door de Fran/chen

de Houtlust, met eene rijke aiding van Malakka naar Batavia befemd.
genomen fchip

Her is alleen van de eerfte refs , op den titel gemeld, dat
B A A N E uitvoerige en bruikbare aanteekenlngen had gemaakt,
on wel eons nan zijne vrienden lesen liet ; maar men kon
hem tot de uitgave niet bewegen,en eerst na aijnen doodgaf
do weduwe, als pok haar tweede echtgenoot, daar vergun,
ning roe . poor dare uitgave gefchiedt waarlijk genoegen aan
hhet vaderlandsch publiek . Tijdens de verovering van Malakka, en de tednderbrenging der drie magtige Vorfen, had men
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het in 't moederland met Yrijkorpfen en Schutter jen zoo
druk, dat men aan hetgeen in zoo ver of gelegene bezittingen
verrigt werd minder belang kon hechten . De Nieuwe Nederlandfche .Taarboeken geven, op 1785, van dien Maleifchen
oorlog flechts korte berigten . Offchoon nu B A A N F toen nog
jong, en flechts nog Dek-officier was op een Compagniea
koopvaardijfchip, zijn echter, bij zulk eene armoede aan berigten, ook de zijne Beer fchatbaar, daar hij lean de zijde
van 's Lands Marine met gelijks dapperheid flreed, en met eigene hand twee der vjjandel/ke flandaards hielp veroveren . Belangrijke en niehwe bijzonderheden voor Nacuur- of Aardrijkskunde vindt men bier niet ; trouwens hij deed geene ontdekkingsreis . H ;j befchrijft ook eenvoudig hetgeen hem overkwam en hetgeen hij heeft bijgewoond ; maar deze eenvoudigheid draagt den tempel der waarheid ; zijne lotgevallen,
hoewel dan niet zoo geheel vreemd en zonderling voor eetr
zeeman en bij oorlog, bcezemen echter belangilelling in, en
hij merkte meet dan eens de befchermende band der goede
Voorzienigheid over hem zigtbaar op . De tegenwoordige
Schout - bij - nacht R U Y s c u , die, toen als Luitenant op het
commanderende Landsfchip Utrecht, dien togt heeft bijgawoond en een volledig Journaal hield, gaf verlof, om zijn
Journaal bij dit Reisverhaal van a A A N E to voegen . Van
een twintigtal teekeningen , bij bet handfchrift van B A A N a
voorhanden, zijn er v jf, behalve bet titelvignet, bij dit werk
gevoegd, en verfieren hetzelve . Zij vertoonen de binnenbaai
van Trinconomale ; de Tamelgamfche baai ; Riouw , zoo als hey
van de reede gezien words ; de landing der troepen op het eiland Marsch ; en Cheribon, van de reede to zien .
Als een onderhoudend leesboek , voor de gebeurtenisfen
in onzen leeftijd belangrijk, en voor onze vaderlandfche zeehelden vereerend, durven wij dit werk gerustelijk aanprijzen .
Gedenkfchriften van R 0 B E R T G U I L L E M A R D . Of de Levensgevallen van eenen gewezen Serjant , in Franfchen dienst ;
bevattende z jne Yeldtogten in Duitschland, Zweden ; ItalP,
Spanje en Rusl4nd, alsmede z jne Krjgsgevangenfchap in
Fngeland, op Cabrera en in Siberie . Yerrijkt met eenige
gefchiedkundige Ophelderingen , meerendeels weinig bekend
11 Deelen . Naar het Fransch . Te Amflerdam, bij J . C .
van Kesteren . i$^_6 . In gr . 8vo . 650 Bl. f 6- :
ten Fransch foldaat heeft nog al was gezien en bijge-
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woond, dat hij, na geeindigden krijg, zijnen dorp- of fxadgenooten verhalen kan . Wij bopen echter niet, dat ieder foldaat of onderofficier .oodanige verhalen zal in bet licht ge .
ven . Zulk een perfoon van gemeenen rang overziet nimmer
het geheel, en weet wel bet best van zichzelven, of van zijnen nevenman op bet flagveld , of ten hoogfe van zijne compagnie of regement, iets to verhalen . Zeer bijzondere lotgevallen kunnen echter zoo iets nog al belangrijk maken ,
vooral voor den vriend van ware of verzierde gefchiedenitfen ; en gaarne maken wij ten opzigte van dezen ferjant eene
uitzondering, daar hij fchrijft en verhaalt, zoo als niet ieder
foldaat dat kan .
Uit den goeden burgerkring , werd de jongeling in zijne vrolijke uitzigten door de confcriptfe geftoord, en moest zich aan
zijn lot onderwerpen . Hij verliet zijne ouders , zijn meisje,
zijne geboorteplaats, om, na verloop van twintig jaren, overdekt met likteekens, behoeftig en van alles beroofd, in zijn
dorp terug to keeren . Met troepen to Cadix ingefcheept,
woonde hij den zeeflag van Trafalgar bij ; en hij was bet,
die den Admiraal Nelfon den kogel gaf. Hij hield deze daad
echter voor zich, werd krijgsgevangen, en de Viceadmiraal
Villeneuve gebruikte hem tot fchrijfwerk . Hij bleef bij dezen,
ook toen die, op zijn woond van eer, naar Frankrijkterugging .
Villeneuve werd to Rennes vermoord, en onze verhaler moest
naar bet depot van zijn regement to Parijs . Hier werd hij voor
den Keizer geroepen , en moest hergeen hij van then moord
wist verhalen . Zijne hoop op bevordering bedroog hem echter. - Hij woonde bet beleg en de vermeestering van Straalfond bij ; nu werd Mij korporaal . In bet Mecklenburgfche
bragt hij zeer aangename dagen door ; maar die Brie maanden
vlogen om . In 18o9 kreeg onze man zijne beftemming naar
Spanje ; deze veranderde echter ; men zou eenen nieuwen
veldtogt tegen Oostenrijk beginnen ; hij woonde den flag bij
Wagram bij . Kort daarop werd hij zwaar gewond . Toen hij
genezen was, moest hij nu toch op Spanje ; doch hij werd
door Guerilla's gevangen , en op Cabrera , een klein eiland ,
bewaard . Danr was bet vooral niet nangenaam ; evenwel een
Franschman kan zich overal vermaken . Men fpeelde er komedie, - in een' regenbak! waarin 30o toefchouwers plaats
vonden , voor den dub'oeltje de plaats . Zijn rampzalig verblijf aldaar dtmrde acht maanden ; toen gelukte de vlngt .
Weidra vond hij bet corps , dat Tortofa belegerde ; hij maakte
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in perfoon eenen Engeifchen en twee Spaanfche officieren
gevangen . Hij viel nu in eene ziekte, kreeg, nog niet
herlleld, de decoratie , en werd ferjant ; wie was gelukkiger
dan hij, bij zulke vooruitzigten? dan , bet was de hoogite
trap, dien hij ooit in den dienst beklom . Hij bekwam, wegens overgeblevene zwakheid, voor zes maanden verlof, en
kwam weldra to Toulon ; hier vierde men toen juist de geboorte van den Koning van Rome . Over de Akademie aldaar vinden wij bier aanmerkingen, zoo als men die van een
gewoon militair Met verwachten zou . Hij bezocht nu zijne
flimilie, en vond zijne beminde reeds getrouwd en moeder.
Aardig is de dnekdote nopens zeker werk van eeneti Gaveau ;
de opdragt van hetzelve aan Napoleon, die bij Alexander den
Grooten vergeleken werd, was ter perfe, toen Napoleon
naar Elba moest ; nu werd de opdragt aan Lodewijk den
XVIII gerigt ; maar gelukkig zag dezelve nog bet licht niet,
toen Napoleon terugkwam, om Frankrijk to redden ; bet
fpreekt van zelve, dat dit verandering vorderde ; maar, eer
bet werk nu uitkwam , donderde bet gefchut van Waterloo
dien redder van Frankrijk wear w eg ; zoo kwam dan de tweede
opdragt aan Lodewijk nu in bet licht , met verzekering van Gaveau's onwankelbare getrouwheid aan den Koning, en de-man
werd deswege met een goed ambt beloond ! - Hier ontmoet
onze zwerver zijnen oom , eenen zeeuffrcier, die zijne krijgsge_
vangenfchap op Maltha gelukkig ontvlugt was ; hij doer berigt
van de woede, waarmede men hem en zijne medevrijmetfelaars op dat eiland had behandeld ; met dezen , die bet bevel
over eene kanonneerboot verkreeg ,

bezocht hij bet eskader

van Toulon . Bij bet einde van zijn verlof zocht hij zijn regement op, dat nu to Infpruck, in bet Duitfche Tyrol, was .
Het kwam in Junij aan den Weichfel, en maakte een g edeel .
t o nit van bet vierde corps van bet groote leger, order Prins
Eugenius, Zoo trok men op Rusland , en dit corps ontinoette ,
bet eerst van alle de Franfchen , Kozakken, lazen die wilde
horden, met hunne groote baarden, lange pieken en ellendige
paarden , eeps duchtig de les , en onze Franfche held onder .
fcheidde zich in den flag van de Moskowa . Ik heb u meer
gezien, ferjant! zeide Napoleon .
„ 0 ja, Sire!" was bet
antwoord ; „ na den dood van den Admiraal Villeneuve ." Ja , ik herinner rnij dit. Waar hebt g de orde gekregen T -„ Voor Tortofa, waar ik drie vijandelijke offrcieren heb
krijgsgevar}gen gemaakt ." - 11ij -is itfveede lultenant, fprak
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Napoleon tegen den kolonel . De kolonel zeide hem in 't voorbtgaan : „ Nog dozen avond , luitenant! zult gij in uwen rang
erkend worden ." Maar lien zelfden dag frog fncuvelde de
kolonel , en onze maac werd krijgsgevangen, kwam, bijna
naakt to Moskou, en moest toen verder Rusland in . De
mede gevangene kolonel Laplane trok zich zijns bijzonder
aan, en zoo had hij bet den winter to Nishei-Taquil vrij dragelijk . Hij deelt bier bet een en antler over de zeden en
gewoonten mede . Eene Siberifche anekdote van zekere
Wasfili en Daria , nan bet flot van bet eerfle deel , is waarlijk roerend . - Na den vrede keert onze held, met gepoeanden kolonel, naar Frankrijk terug . Verbaasd vond hij, die
twee jaren afwezig was geweest , en niets vernam finds den
terugtogt der armee uit Rusland, bier alles veranderd . Reeds
op reis had hij de ondervinding, dat de welwillendheid je .
gens den Franfehen foldaat zeer was afgenomen. H if ping
zich nu bij zijn vorig regement vervoegen ; dan , daar hij
geen brevet als luitenant toonen kon, kreeg hij als eenvou .
dig ferjant eene feuille de route. Ook bij zijn regemenr was
sues veranderd ; men erkende hem in geenen hoogeren rmig ;
hij requesteerde aan de Minister, doch zonder gevolg . Weldra was Napoleon geland ; maar in de honderd dagen kon
onze man niets voor hem doen , en zijn regt tot de epaulette
dus ook niet bewijzen . De tooneelen van woede to Nismes,
die hij bijwoonde, zijn akelig . Te Toulon werd hij door
eenen hoogen officier gevonden, en gebruikt om Murat in
veiligheid to brengen . Indien wii op deze berigten of kunnen, dan zijn deze van geheel bet werk de belangrijkfe .
Murat bevestigt hem niet alleen als luitenant, maar maakt
hem zelfa kapitein. Men bereikte Corfika . Van da-ar beproefde de Exkoning van Napels de herwinning zijner kroon ;
maar men weet, dat men hem al heel fpoedig zijn proces
maakte . Onze ferjant (alhoewel kapitein in belofte!) was
niet mede geland, maar moest nan boord blijven, om , zoo
e-r een ongeluk gebeurde , papieren aan de familie over to
brengen . Hij moest zijn gedrag verdedigen, en beriep zich,
gehandeld to hebben op last van eenen generaal - officier,
wien hij gehoorzamen moest , enz . Met eene meerderheid
van drie femmen werd hij onfohuldig verklaard . - Eindelijk
woonde onze held nog den oorlog in Spanje bij, werd krijgsgevangen, brak echter uit, en redde zich bij bet leger van het
geloof. Voor Barcelona eindigde hij zijne krijgskundige loop-
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baan ; want bier ontving hij , ongevraagd en onverwacht ,
zijn ontflag . Met zekere burgerfamilie , met welke hij in kennis geraakt was , en waaraan de lieve dochter Louife hem
vooral boeide, kwam hij nu in de Cevennes . Weldra was bier
een gelukzoeker, die eene tegenomwenteling in bet hoofd
had , zonder bepaald oogmerk en zonder eenige middelen . De
zaak liep ook fpoedig op niet uit ; maar bier leerde onze
krijgsman zijne Louife als eene geestdrijffter en dweepziek
meisje kennen, en bet kostte hem dus geene fmart, haar to
verlaten . Nu ging hij zich in zijne geboorteplaats nederzetten . Hier vond hij alles vervallen en veranderd, en ook de
menfchen niet meer dezelfde ; hij is niet gelukkig. ,, Wanneer ik minder gehecht ware," dus eindigt hij zijn verhaal,
„ aan datgene, wat niet meer bettaat, en vat ook niet to
veranderen is , dan zou ik veelligt gelukkiger kunnen zijn ;
dan zou ik mij veelligt niet bekrennen over hetgeen er buiten mij omgaat, en ik zoude mij vergenoegen in mijn lot ;
maar bet vast moeijelijk , oude gewoonten of to leggen ."
Indien bet verhaal werkelijk door zoodanig een militair, als
de titel zegt, gefchreven is, en waarbeid bevat, is bet geene
onbelanb ijke bijdrage tot de gefchiedenis van onzen leeftijd ;
maar, ook dit daargelaten en grootendeels als verzierd verhaal
befchouwd , durven wij bet toch den vele leesgezelfchappen
wel aanprijzen . - Met een enkel woord moeten wij nog
van de bijgevoegde gef'chiedkundige ophelderingen me'ding
doen . Zij zijn lezenswaardig . De eerfte betreft den kolonel
japquemet , een dapper krijgsman . De volgende is een nittrekfel uit l'Ilistoire des Societds fecretes de l'i1rmee. Eenc
derde is niet vereerend voor de Engelfchen , ten aanzien der
behandeling van krijgsgevangenen . Eene vierde bevat cene
befchrijving van de godsdienftige plegtigheden der Rusfen bij
den krijg ; waarop eene aanfpraak van Kutufofaan zijne troepen volgt . Eene andere is eene vrij uitvoerige aanteekening
wegens den Rusfifchen veldtogt . Voorts, na een kort voorafgaand overzigt, de authentieke, hoewel weinig bekende, gezroffene overeenkomst tusfchen den Generaal Gilly en den Baron
de Damas, in 1815, to Pont St . Esprit ; - de wapen/iilJland
tusfchen het Oostenrijkfche leger van Italie en bet Franfche leger der 4lpcns, in 1814. Lindelijk , eenige flukken en berigten wegens Murat, den Exkoning van Napels . Deze aantee
keningen zijn Wet van den ferjant .
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Nagelaten Gedichten en Verhandelinget van Mr . J . C. C . D a n
B E ER h 0 OR TUG A E L. 's Gravenhage ; kij J . Immerzeei,
Jun . i8 4. In gr. 8vo . soo BI. f 3 - 6o .

Onder de Dichters, to vroeg voor bet Vader1j ndwiensen na-de

Kunst ge(torven, behoort ontegenfprekelijk ook hij
gelatene lettervruchten oh s bier door den Beer € M M E R Z E-E L
worms aangelsoden. Ben etht dichterlijke aanieg, niisfahien
al t fpnedtg ontloken Cap zijn zeventiende js!r nervaardigde
hij reeds seen Leerdirht in dale zangen, ale Deugd getiteld,
dat ooh in druk is uitgegasn) om zich mWerhstid tot vane
kracht re ontwikkelen, gelijk de vroegfte bloefems zelden tot
de fapri}'lt.fte vruchten rupee , paarde ziah b° he= aan de
gloeijead1e geestdrift voor Vaderland, Viijfieid en Verlir'bting, welke hem zeker in dg dagen onzer verdeeldheden wet
eens tot uiterften deed over(iamt,maar tocb in harm aard en
oorfprt5pg eere en 1o .. waardig was . Hoe vurig, hoe kraebtdg zctuden dan niet zijne zangen de wedergebcaorte ouzer onafhankelijkheid begroet hebhen, indien bet hem had mogen
gebenren, dezelve to annfchouwenl - hem, die in i8io,
aan zijue vroegere beginfeleu getrouw, onzen toemmaligen
Koning dus in een gedrukt diehtfluk, bij gelegenbeid van de
landing der Engelfchen, durfde aanfpreken ;
't Is wear - waa€om 't , o Vorst I niet ongeveinsd beleden 1
Met we6rzin zag ik U ten hoogen zetel treden .
De hoed op de esfchenfpeer was in mijn oog meet fchoon ,
Dan 't glinftrende esmarout der koninklijke kroon .
Ik zag, met diep gevoel van ons gedaald vetmogen ,
Een' Vreemd9ing tot den rang van Opperheer verhoogen ;
Een' erfelijken troop , op Hollands weeken grand,
De plaats vervangen, waar 't altaar der Vrijheid ftond .
Ik voelde mij bet blood van fchaamte in de oogen fpatten,
Toen 'k van de f}aatshulk 't roer U zag in harden vatten ;
Mij £martte 't, dat mijn wieg ftond onder NoIrlands vlag,
Toen 'k Neerland aan den voet eens Vreemdlings knielen zag,
Strekten deze vrije en hooghartige diciitregels den Zanger
rot eer, die ze den ironing durfde aanbieden, niet minder
getuigt bet voor onzen toenmaligen goeden , loch zwakken
en opgedrongen Belreerfcher, dat hij ze niet alleen gunilig
opnam , maar zelfs door eenen brief van zijnen Grootkamerbeer den Dichter deed betuigen, dat hij regt liet wederva-
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ran, niet llechts can zijne talenten , maar ook aan zijne gevoelens .
Maar bet mogt t) it N s E E R evenmin als onzen H- L M,E R s
to beurt vallen, am de altijd gedenkwaardige Slagtmaand van
1823 to heleven , en het Vaderland en de Kunst naisfea door
dit ontijdig affterven zeker de heerlijklte zangetl, welke de
geestdrift aan deze beide ware Patriotten zoude hebben ingeboezemd .
Van daze kleine uitweiding , were eehter niet ongepast
zal geoordeeld warden, dear zij ons D E N BEER van zulk
eene Ale *ljde doer ke=en , tot den voor ons liggenden
bundel tent ~.keereude , geven Wfj aan denzelven, fchoott bijna
geheel ult Celegenhelds- en Famiiiegedichten beftunde, gaaTne den verdienden lof, dat men overal f}ixanken van eokt
dlchtvuur zict fonkelen, en dat, zoo al nergene de hpoge
vlugt des Liartan~s to vindeh zij, de diehterlijke uitdl'uKking
steeds gekischt e4t tevens kracistig is, terwijl de befcbxijtende (deftsipr ;vi) patrijen diksvijls treffend, ja fchilderachtfg
zijn. Vooral tnogen wij eene bijzonderhei , Welke wij tot
nag toe bijna bij geenen onzer Dichters opmerkten, Met ver
zwljgen ; de gelegenheidsverzen viii D E N B E E R bevallen
ons beter, dan de andere hier voorkomende dichtftukken ; in
de laatfte, b . v . in het uitgebreider ituk, de Verlichting, bemerkt men dlkwljls de moeite , die de zamenftelling gekese
beeft, mist men geleidelijke overgangen , en hoot men op
eenzelvige herhalingen ; terwijl de eerfteu ass van zelve fchijnen voortgevloeld uit een hart, dat zijne natuurlijke warmte
in betrekkingen vah bloedverwantfchap en vriendfchap verhoogd heeft door den gloed der ales bezielende poezij . Hoe
heerlijk , als dichtftuk , is b . v . de Vei jaargroet aan m~*Ae
Zuster S C Ii U R I N G geb . WAS S E N B E R G H! Hoort fleehts
den aanhef.
De Wijnmaand fchudt de laatfte blaadren
Uit baar' verwelkten wijngaardkrans ;
De nachtdauw ftolt tot ijs ; de storm ruischt om de raadren
Derkar, wgaropwe, in'tgraauw,denWinter onsziennaadren ;
De Schutter fpant alreeds zijn' bong aan 's Heme!s trans ;
De zon verguldt de bruine blaadren ,
En fpreidt op 't neevlig kleed der fcheppingflaauwenglans .
Of deze irefPende befpiegeling
,, Wat ademt, moet vergaan!" De tijd words voorrgedreven
Gelijk een fnelle ftroom , die vaai de rotten fiort .
De nacht vervangt den dig ; de dood omhelst het leven ;
De rocs ontluikt, verwelkt en dort .
Ha wieg- en lijkkleed wordt op de eigen fpoel gecveven ;
Het kind, zoodra't geboren wordt,
Start op de monfterrol des deods reeds ingefchreven ;
De ruimte tusfchen wieg en graf is kort .
Zoo beviel ons ook bij uitftek bet flukje : Mass mina: jossgflers Zoon , op zi,nen elfden Verjaardag .
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Wij oordeelen genoeg gezegd to hebben tot aanprijzing der
Gedich ten ; thans nog een enkel woord over dedrie bier voorkomende Verhandelingen, welke wij liever met dell naam van
Redevoeringen zouden beftempelen , dear zo dam Ibjl en plan
sneer op eene oratorifche uitwerklng berekend fbhijnen, en
zeifs dikwerf met geileele brokflukken van gedichten doorweven zijn. Zij hebben tot onderwerpen : de ware Grootheid ;
het nuttige en genoegeiyle van de beoefening der Wetenfchap pen , en het Gtluk. Men vindt hier ovecal gezonde denk-

beelden en edele beginfelen , welke zoo wel des Dichters veritand als zijn hart eere aandoen, maar moet echter in dezelve
geene diep wijsgeerige inzi g ten, geene door nieuwheid verrasfende opmerkingen of gedachten zoeken, De ftijl, voor bet
gewone proza des Redenaars misfchien wat ril 'te dicbterlijk
in uitdrnkkingen en wendingen, it vloeijend en gekuischt, en
houdt de belangftelling gaande . Dus twijfelen w4 g eonszins ,
of den Verhandelingen zullen, zoo wel als de Gedichten,
algemeen bevallen, en bet publiek zal den Here i AI at E Ra E E L dankweten voor de nette, doch niet zeer eorrecte,
uitgave van deze nagelatene gefchrlften eens verdienftelijjken
mans, wiens naam met eere in ante Letterkundige Gefchiedenis behoort vermeld to btijven .

Theoretisc't - practisch Rerigt over de Klankmethode ; briefswyze
medegedeeld door t . J . Z Z L L I N G , to Eexta. Met rene
earlp r zende VVoorrede van 14. J . A D R I A N I, SchoolspzIener
in /set vi/fde District der Provincie Groningen . Te Wln/ehoten, b# 1-I, V. Huifingh . In gr . 8vo, 48 Bl, (Met cane
Tafel van Werkwamheden,) f : - 6o,

et leeren lezen naar de klankmethode, of zonder fpellen,
IH
Is zoo zeer bij de proef goed bevonden, en woodt in de van
Rijkswege gevestigde kweekfcholen voor onderwijzers met
zulk een goed gevoig behartigd, dat bet zeker to verwonde .
rl n is , dat deze leerwijze van den Heer P R I N s E N (die
N I E U W o L D'S leerwijze trader ontwikkelde en wijzigde, en
dezelve met de manier van P E S T A L 0 Z Z I verbond) nu
lands onlangs wedr tegenfpraak vindt . De kundige A D R I A N I
oordeelde to regt , dat dit kort berigt uitneniend gefchikt is ,
om vooroordcel en bedenkingen weg to nemen , en nog niet
genoegzaam met deze leerwijze bekende Schoolmeesters to
onderrigten en op den weg to helpen . Het kleine ilukje is
duidelijk gefchreven, De Heer A D R I A N I kon het alzoo (en
hierin volgen wij hem gaarne) van goeder harte aanprijzen .
No . VII . Boekbefch . bi . 282 env. ziln abufivelijk de Heeren C L A R I S S E en T Y D E Si A N als Uitgevers van o c E E Rs C's nagelatene Redevoeringen genomd,iftvanersg
melden alleen.

BOEKBESCHOUWING .
on . R O Y A A R D S, Oratio , de theologia historica, cum Sacri Codicis exegef rite conjuncta, nostris potisfimum remporibus in 13elgio excolenda . Traj .
ad Rhen . apud J. Altheer . 1827 . 8vo . 42 pagg.
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og nooit zijn xvij , bij bet ontvangen van een fiuk,
ons ter recenfie toegezonnden , in grootere verlegenheid
geweest, dan bij bet onderhavige . Afkeerig van vitten ,
jaa van ftreng beoordeelen , vooral wanneer wij con werk
van een jong mensch in handen kregen , loch tevens ten
ferkfe bezield met de zucht om hulde to doen aan betgeen wij voor waarheid hielden , namen wij deze redevoering op met een allcrgunfigst vooroordeel voor derzelver
jeugdigen en loffelijk bekenden opfeller ; en wij werden
daarin gefterkt door bet lezen van do aandoenlijke inleiding, waarin de fchrijver , op de meest gepaste wijze ,
aan zijnen overledenen, onvergetelijken en r; aardigen Vader en Voorganger gedenkt . Dan , tot bet onderwerp der
redevoering zelve gekomen , begon bet ons , als 't ware,
voor de oogen to fchemercn ; en, hoezeer wij in bet geheele fukje , met bet grootfe genoegen , blijken opmerk.
ten van ongemeene kunde, fmaak, levendigen fijl ell
ware liberaliteit, konden wij echter bezwaarlijk cenigen
leiddraad vinden , om tot des fchrijvers denkbeelden to
geraken, en denzelven, ten einde toe, op bet voetfpoor
to volgen . Herhaalde reizen lazen wij bet fukje met de
noodige aandacht door , dock telkens met denzelfden ongelukkigen en voor ons alleronaangenaamfen uitflag . --Reeds de titel der redevoering was ons niet du idelijk ; on ,
daar wij onszelven afvroegen , wat toch de Hoogleeraar
bad willen zeggen, door de gefchiedkundige Godgeleerdheid voor to dragen, als in een gepast verband met de
uitlegging der 11. S. , en , vooral in onze dagen, in ons
J3OEK BL: $CH,

1827*
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land, der beoefeninge waardig, hoopten wij, dat de

ontwikkeling der flof het duistere van den titel zou ophelderen . Dan , to vergeefs ! Wij vonden zeer vole goede
zaken in eenen vlocijenden ftijl voorgedragen ; maar logifche orde , en eene juiste ontwikkeling der denkbeelden ,
konden wij , wat moeite wij ook deden , niet vinden .
Ook meenen wij vernomen to hebben, (tat fommigender
kundigfte en verlichtfte manren , die de redevoering hoorden , reeds over het duistere en onbepaalde , zoo wel van
den titel , als van de ontwikkeling en behandeling der flof,
geklaagd hebben ; en , bij het lezen, konden wij, in gemoede , deze hoorders geen ongelijk geven . Waarom
toch , zeiden wij meermalen bij onszelven , niet beter bepaald , wat men door gefchiedkundige Godgeleerdheid to
verftaan hebbe ? Waarom de Godsdienstleer, welke alleen uit de 11 . S . gehaald moet worden , verward met de
Godgeleerdheid ? Waarom de verfchillende vakken , welke
men in onze dagen tot de Godgeleerdheid brengt , niet
duidelijk en uitdrukkelijk vooraf opgegeven ? Wilde de
Heer R 0 Y A A R D s bij alle de vakken der Godgeleerdheid
eene gefchiedkundige behandeling aanprijzen, zoo als wij
toch vermoeden, dat hij gewild heeft, waarom dan die
duistere benaming op den titel geplaatst , en in de redevoering gedurig herhaald ? - In eene noot op b1 . 33-36
heeft de redenaar die benaming, als reeds overlang gebezigd , z66 zoeken to handhaven , alsof bovengemelde
klagten hem ter oore gekomen waren ; maar in die zeifde noot bekent hij , dat die uitdrukking door alle de oudere Godgeleerden niet op dezelfde wijze is opgenomen ,
en dat hij de vrijheid had, om dezelve in then ruimen
zin op to vatten, welken hij in zijne redevoering daaraan
gegeven heeft . Goed ! Maar dat had hij dan reeds in het
begin van de redevoering zelve moeten zeggen, en bepaald zijne meening aan zijne hoorders opgeven . - Het
doet ons feed , geene gunfliger aankondiging van deze gedrukte redevoering , in derzelver geheel befchouwd , to kunnen geven . Wilden wij in bijzonderheden treden, en
onze eigene gedachten ontwikkelen , wij zouden, voorae-
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ker, veel to breedvoerig worden . Doch voor den op ,
merkzamen en anpartijdigen lezer hebben wij genoey
gezegd .

De Jezuiten en bun gedrag jegens geeslelrjke en wereld•
ljke Regenten , uit hunne eigene werken en die der
geloofvaardigjle Gefchiedfchrjyvers opge ;uaakt ; naar
het Hoogduitseh van E R N S T F R I E D AI A N N j Geheim - fecretaris to B * * * . Te Amjlerdarn , bij J . C .
van Kesteren . 1826 . In gr . 8vo . XVI eye 486 hl.
f 3-90 .

D e ,jezruiten doen wederom veel van zich fpreken . Het
is dan ook geen wonder, dat de gefchiedenis deter si .
fchuwelijke broederfchap op velerlei wijzcn in het voile
daglicht geplaatst wordt . Ken G A N G A N E L L I, die
deze trawanten der Hel niet behoefde , omdat hij geen
geestelijk dwingeland verkoos to wezen , hicld het be(taalt
der Jezuiten voor onnoodig . Uit de pen van eenen Paur
blijven altijd nag doze woorden merkwaardig : „ De Kerk
zal, wanneer de Jezuiten er zullen geweest zijn, dezelfde waarheden leeren , als eer zij er waren ; de Kerk
zal beltaan ; en j I Z u s C H R I S T U s zal eerder uit de
fteeren A B R A H A M kinderen verwekken, om zijn work
ftaande to houden , dan zijn geestelijk ligchaam zonder
hulp of fteunfel laten." Geen geestelijk Janitjaren-korps
had hij noodig ; omdat hij to Rome geen Sultan wilde
wezen . Toen dit waardig Opperhoofd der Roomfche
Kerk, in het jaar 1773 , de Janitjaren van Rome uit dent
dienst ontfloeg , bewees hij , wat hij , in zijn oordeel
over LAMBERTINI (PauS BENEDICTUS XIV),
bedoelde met de woorden : „ Men moet onverfchrokken
zijn, wanneer men goed wil doen, en vooral,, wanneer
men het hoofd der Kerk is ." Hij wist , dat hij , bij het
teekenen der bulle : Dominus ac Rcdemptor noster, zijn
eigen doodvonnis onderfchreef . Van Janitjaren moet Inm
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altijd bet ergfte vrcezen , oni het even of zij den Vade :
der Geloovigen to Rome, of to Konflantinopel, als opgedrongene lijfwacht , dienen . De knoop werd toch doorgehakt , niet losgemaakt . Indien G A N G A N E L L I toen
met nog meer vaste hand had doorgetast, dan zouden
wij thans niet dit helsch complot tegen Godsdienst en zedelijkheid alom zich zien uitbreiden . G A N G A N E L L I
hieuw van den verderfelijken boom flechts de zigtbare
takken af, zonder den wortel to ontblooten, laat ftaan
uit to roeijen . Reeds in de bulle van c L E M E N S XIV
lag de kiem ter herleving voor de altijd verderfelijke Jezuiten . Misfchien was bet de goedhartigheid van G A NC A N E L L I , dat hij in zijne bulle niet heeft opgenoemd
hunne geheime en openlijke fchelmftukken en gruwelen ,
als eenige en voldoende redenen ter ontbinding der Jezuiten . De monfters verdienden niet , dat hij hen fpaarde . De dood tan den goeden Paus, oogenfcllijnlijk bun
werk , maakt ten opzigte van hen alle zachtmoedigheid
overbodig, ja ongeraden . Hij had jegens de geheele menschheld zachtmoedig en liefdet`ijk gehandeld , door allen de
oogen to openen . Reeds v66r de hcrftelling der Jezuiten zag men , dat , hoeveel G A N G A N E L L I ook gedaan had , er nog to weinig tegen lien was uitgevoerd .
En had c I. E DI E N s maar alles bij den re-ten naam genoeind , Paus P i u s VII zou niet het gekrenkte paufeIijk gezag , dat , vooral door zijne reize in den winter
naar Pariyr , ter krooning van eenen troonsoverweldiger ,
zoo veel geleden had , tcruggezocht hebben door het
herf'el van eene orde, welke niet blootelijk befchuldigd,
maar volkomen overtuigd was geworden van de verfchrikkelijkfte gruwelen en misdaden .
Hetgeen nu aan de bulle van Paus C L E MEN S ontbreekt, wordt aangevuld door dit belangrijk gefchrift van
Ongelukkig komt dit book niet overal
F R I E D M A N N.
in de regte handen , en , na de herftelling dier orde, komt
bet, in zeker opzigt, to laat. Doch wij zullen eerst den
inhoud opgeven, v66r dat wij den aard en bet doel van
dit gefchrift beoordeelen . De Inleiding bevat een kort
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overzigt van den ooriprong der Jezuiten - orde ; eene
aanwijzing van derzelver inflelling en hoofdzakelij_ke verordeningen ; bl . 1-32 . Hierop levert de Schr{jver,, in
eenige Afdeelingen, I . fMrdeelvellingen (hoogstongur.Rige) van Vorflen, Petusfen, Staatslieden, ena . over
de Jezuiten en hunne orde ; bl . 33-76 . II. De Jeeariten z!~n (door hum boos gediag) vroeger of later uit
eenige landen verdrewn ; hi. 77-io4 . III . Gedrag (optoerig) der* Jezuiten jegens onderfcheidene Vorlien ; bl.
io5-i64 . IV. Gedrag (flecht) derx
jezuk-en jegens de
Geesteljkheid ; bi. i 65-229 . V. Gedrag (verraderlijk)
der Jezuiten jegens Staatslieden ; bl . 230-24©. VI. De
Jezuiten flichtten onlusten , zamenzwertngen en oproer ;
bl. 241-298 . VII . De Jezuiten leerden en predikten
de regzmatigheid van den Koningsmoard ; bl . a99-319VIII . De Jezuiten veraorzaakten VorJlennsoorden, of
hebben zsoh daarvan hoogst verdachtgenaaakt ; bl . 320--378 . IX. Vervoig van het zondenregister der Jezuiten ;
bl . 379 -465. X. port betoog, dat de herfelling der
Jezuiten algemeen nadeelig zijn moet ; bl . 466-486. Deze zijn de hoofdzaken, welke ons F R I E D N A N N
duidelijk, en voor do klaarblijkelijkheid van de misdaden
der Jezuiten voldoende, heeft geleverd in dit, nu vooral hoogstgewigtig, gefebrift. In alles kan Been leek de
Iluwheid der Jezuiten peilen : want om de boosheid des
Duivels to kennen, tnoet men zelve Duivel zijn . De flangenaard van den Jezuit maakt wet eens den onderzoeker
bunner daden het fpoor bijster. Onder Heidenen Heiden ,
onder Atheisten Atheist , onder Joden Jood , onder Protestantoa Protestant , onder alien alles , of niets , ontleebt
hij van alien het masker, waarackter hij als Jezuit aleh
listig verbergt . Zulke kameleons zijn moeijtlijk to betrappen op misdaden ; en evenwel heeft F R I E S b1 A x N bier
hunne misdaden en velerlei gruwelen uia de gefchiedenia
getrouw opgezameld , en den waarheidlievenden lezer me,
degedeeld . „Over hotgeheel genomen (bl . 26r , v&g.) was
en bleef het moeijelijk , om met zekerheid to weten , waar
de Jczuiten het ergfte de handen in het fpel hadden ;
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want, als hunne hoogstingewijde ordebroeders, die der
vierde gelofte namelijk , ergens een gevaarlijk plan wilden
doordrijven, waren die der mindere graders, als zijnde
onbekend met de eigenlijke geheime bedoelingen der orde,
daarvan dikwerf ten e(uiemale onkundig : en alzoo gebeurde bet zeer ligt , dat de laatften de eerflen regtftreeks te .
genwerkten , en genen bet yolk zochten to benadeelen .
Vanhier dan ook , dat zij , bij de befchuldiging van deel
genomen to hebben aan deze of gene zamenzwering, altij-I in flaat waren zich to redden. - Indien men de rangen niet behoorlijk onderfcheidt , en men onzeker is , tot
wells cenen graad de handelende perform behoort , dan
tast men altijd rond in bet duister, en acht de orde dikwijls geheel onfehuldig aan bet plegen eener wandaad,
wanneer zij daaraan veelligt bet meeste fchuld heeft, "
Het is geene aangename lektuur, bij welke men ontwaar words de verfchrikkelijkfle misdaden , ook bij bet
heiligfle gepleegd . Maar nuttig is bet toch, to vernemen,
hoe zij , die zich vaderen des geloofs noemen , in waarheid alleen moordenaars zljn van Godsdienst en goede ze .
den . Den Jezuiten wijte men bet , dat ieder onpartijdig
Gefchiedfchrijver, die hunne daden en bekende bedoelingen verhaalt , niets anders kan levercn , dan eene chronique fcandaleufe . tVij achten bet onnoodig, iets meer
to zeggen ter aanprijzing van dit gefchrift . Het is cen
nuttig huis- en handboek voor alien, die de verdienflen
der, Jezuiten hoog hooren opvijzelen, en bier kunnen
zien , hoe dikwerf deze flangen , die door de bulle van
weldoeners met
C L E M E N s niet gebeterd zijn , zelfs
giftige beten beloond, en bet plegtig gegeven woord als
Duivele i gefchonden hebben .
Wij laten bet voor rekeaing van den Franfchen Afge.
vaardigde 13 I G N 0 N , dat hij ook het ontilaan van bet
H. dlcrbond aan den invloed der Jezuitcn tocfchrijft . Aan
de vruchten leert men den boom kennen . Slechts de nakomclingfchap kan, en zal dan ook tens zekerlijk, hierover oordeelen . Hoedanig dit oordeel zal zijn, zal niet
de naam , (ook bet moorderrot, de Itrguifitic, noemde
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zich heilig) maar nog iets anders moeten beflisfen . De
xijdgenoot is geen bevoegd regter over dit verdrag , dat
ons to veel herinnert bet parturiunt montes cet . , om
onpartijdig to vonnisfen . Indien evenwel het H Verbond
ooit kwam onder bet beftuur der Jezuiten, en er dan
Been tegenwigt beftond tegen hunne allesverniclende dwingelandij , ras zou het met alle menfchelijke vrijheid gedaan
zijn . Als ex -Jezuiten verloochenden zij nooit hunnen
boozen aard . Als herftelde, maar nog niet algemeen toegelatene, broederfchap azen zij op het dierbaarfte der
menschheid . Maar fchaden kunnen zij niet, zoo lang
men niet aan booswichten , onbezonnen, alles ter prooije
overlaat . Indien flechts ieder fterveling op zijne hoede
is , (en wie zou zich niet aan het ongelukkige Spanje
fpiegelen ?) dan blijft de door den Paus her/lelde Jezuit
cen Jezuit , zonder dat men hem behoeft to vreezen .
Reeds in 1814 herfteld, durven zij zich nog nergens als
.Jezuiten openlijk noemen , en in 1827 fluipen zij nog als
flangen dat land rond , in hetwelk zij op onderfteuning
en bijval rekenen mogen .
De Jezuit , wiens val ten jare 1773 aan alien den
wankelen grond ontdekte, op welken hij ecnmaal ftond,
is niet meer zoo gevaarlijk als weleer. Hij kan thans
niets meer uitregten , dan anderen - toelaten . Hetgeen
ieder yolk van zijne vrijheid behouden wit, kan de Jezuit nict meer rooven . Nnlrlands Boning geeft hier het
voorbeeld . Als cen eenparig man volge het ons geheele
vaderland ! Die zich voor de Jezuiten wacht, zorgt bet
meest voor zichzelven . Wij eindigen met het volgende r
dat nog iets nicer is , dan woordfpeling
Si itis, cutn Tefu itis, non cum .Tef'uitis ;
Si itis corn Jefuitis, non cum Jefu iris,
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lets over eenige Protestantfche Zendelinggenootfoht ..
pM, en derzelver verrigtingen tot uitbreiding en
inJlandhouding van het Christendom . Te Utrecht, b!`
J. van Schoonhoven . 1826. Ingr. 8vo- 77 Bl- f : - 50.
ran dit lets willen wij maar jets zeggen. Het beftaat
eigenlijk uit• twee ftukken : 1° . lets over eenige Protestantfehe Zendelinggenootfchappen , met dit onderfchrift
„ Dc uitbreiding des Evangelies onder onverlichte volken wordt door God bevolen, is de wcnsch van ieder
Christen , en kan niet nagelaten worden zooder ondankbaarheid , ongevoeligheid , en verachting van alle zedetundige
verpligCing, om tot dit groote doel mede tewerkeU ;" 4 ° .
Berigten en aanmerkingen betreffende eenige der Genootfchappen tot uitbreiding van bet Christendom , opgeteekend
ter onderrigting van die gehen , welke met derzelver doel ,
werkzaamheden en vorderingen minder molten (?) bekend
zijn .
Wat bier geleverd wordt , is onnoodig ; en , ware bet
dit al niet, bet is to weinig en to veel, en alzoo is bet
lets, daar men mats aan heeft .
Het is ennoodig . Men heeft maar Odne , of alle pre,
ken, die op de jaarlijkfche algemeene Vergadering van bet
Nederlandfche Zendelinggenootfchap gedaan zijn , to lezen ,
en men zal hetzelfde , maar veel , zeer veel beter , en vooral
vollediger , gezegd vinden , dat hier onder No . 1 voorkomt . In plaatf van hetgeen order No . 2 gelezen words,
bezitten we ook een' voorraad van veel meer voldoende
berigten, bij welke niemand, of hij moest bet volftrekt
willen, een vreemdeling wezen kan in her tegenwoordige
nieuws van bet Koningrijk der Hehe1en . Men vindt hier,
in alien gevalle, to weinig. Waarlijk, wanneer op 16
bladzijden de zaak van bet Zendelinggenootfchap als heilige en algemeene pligt afgedaan wordt, blijft er nog wet
wat to vragen over voor hen, voor wie dat gefchreven
wordt ; en bet andere gedeelte van dit boekje is ook to
ti kin , om een meer dan bektompen of een ander dan ver .
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ward begrip to geven van de gefchiedenis der Evangelie .
verbreiding . Hot geeft van hier en daar een brok , en
niet eens een algemeen overzigt der historic , voor hen ,
die bet behoeven . Te wenfchen ware het, dat , vooral
ten volksgebruike , door een der zake kundig en onzijdig
Christen, nit den grooten voorraad van bouwftoffen, die
er toe voorhanden is , eene historic der Zendeling-en Bijbel- en Traktaatgenootfchappen wierd zamengefteld. -Er is bier , in een ander opzigt , ook to veel. Bij zulken , die met de bier behandelde zaak niet zeer bekend
zijn, (zij mogen bet intusfchen niet zijn, hoewel wij dit
icier lezen) worden kundigheden vooronderfteld, die zij
niet hebben ; en , bij gebrek van dezelve, is alles voor lien
onverftaanbaar, wat zij bier van de verrigtingen eeniger
Zendelinggenootfc happen vermeld vinden . Er behoort nog
al wat Geographifche en Kerkelijke Historic-kennis toe,
om aan hetgeen de onbekende Schrijver bier geeft, en ge .
makkelijk geven konde , iets to hebben . Wierd daardoor
misfchien bet werkje to uitvoerig , men had dan liever
viets moeten geven , dan bet noodige to onthouden .
Ook hebben wij onze aanmerlringen op de zaken zelve,
die de Schrijver voordraagt . Om iets , en voorwaar gevne
kleinigheid, to noemen : met ontzetting lazen wij , op
bl . 9 : „ Bchthonderd nillioenen - fnellen eene eeuwigheid to gemoet , tivelke alleen de gelukzaligheid biedt
aan hen , die door bet geloof in den Zoon van God geregtvaardigd zi n ." \Vij hebben andere denkbeelden van
de regtvaardigheid, wijsheid en liefde van den Vader der
Geesten ; hetgeen Paulus, Romeinen II : 12 , fchrijft ,
noodzaakt tot geheel andere redenering ; en, hoe wij ook
bidden, dat bet Christendom , ten zegen der menschheid, uitgebreid worde , en gaarne het onze daartoe doen
zouden, zouden wij niet gaarne trachten, iemand tot
deelneming to bewegen door de verzekering : „ Achthonderd millioenen gaan verloren, als zij niet geloofd
hebben , wat zij niet gehoord hebben ." Met andere woorden : „ De Heer zal maaijen , daar Hij flier gezaaid heeft ."
Eer de Schrijver weder iets uit zijne pen geefr, legge
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3lij zich toe op beteren ftijl , en op de taal , waarvan hij
zich bedient. Men leze b . v . nog eens , war wij als onderfchrift van No . z overfchreven . War ftaat daar eigenlijk anders , dan : „ De uitb,reiding des Evangelies is
een pligt , die niet kan nagelaten worden, zonder then
pligt to verzuimen" ? En op bl . 14 lezen wij : „ Geen
geloof is beftaanbaar, dan die, welke" ezv . Nog iets :
Matth . XI: 6. zijn blinden, kreupelen, melaat/chen,
dooden (dooven vinden we overgeflagen) en armen de .
zelfde geestelijk ellendigen , en her gezegde : „ de kreupelen wandelen ," beteekent : „ zij doorseizen de to voren bij naam niet bekende landen, om de zalf, die hen
genezen heeft, aan anderen mede to deelen," -- De Lezer begeert immers Wets meer

NI .

c x c .E it o N i s Paradoxa ad M . B R
Recenfuit et animadverfionibus inftruxit x .
R S . Lugd . et Noviom . 1826 .

T U L L I I

v

Dr .
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.!V en allerliefst boekje , hetwelk ons den Heer n o R c .E R s
van eene gunftige zijde leert kennen . Het is eigenlijk eene
zoogenaamde Disicrtatie , door welker verdediging de Schrij .
ver her Doctoraat in de Befpiegelende Wijsbegeerte en Letteren aan de Hoogefchool to Leyden heeft bekomen , zeker met geen' lagen graad (of gebruikte men then Barometer toen nog niet ?) War men van een jong mensch
verwachten kan , vinden wij hier in overvloed , en er ilraalt
overal ecne juistheid, bedaardheid, en bedrevenheid in
c z c E R o door, welke on s van den Schrijver lets goeds
doen verwachten . Wij hopen, dat dit werkje de eer
eener vermelding in de Bibliotheca Critica der Leydenaren zal to beurt vallen , en zeggen er daarom flechts dit
ziog van : B o I: G E It s was als Candidaat van de Hoogefchool vertrokken , en bekleedt den post van Praeceptor
pan de Lad,jnfche Scholen to Nijmegen . Hij heeft dus aan
zndcren , die zich in ten dergelijk „ eval bevinden t eel ;
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voorbeeld gegeven , hoe men zich noch door do verwijdering van eene Hoogefchool , noch door het gemis van
oogenblikkelijk gebruik der noodige boeken , nosh door
ambtsbo4gheden moet later aflehrikken, om het eens begonnen werk rustig tv voltooijen .
Een woord aan de jongere Vriefche Geneetkumsdfgen,
over de behandeling der thans in deze Provincie heerfchende Ziekte, van j . VITItINGA COULON,
Prefsdent der provinciale Geneeskundige Commisfic in
hrieslard, Te Leeuwarden, bij M . van den Bosch .
182 . Itz gr . 8vo . 13 BI . f : - 20 .
Het woot •d aan de jongere Vriefche Geneeskundigen,
enz . onderzocht en als bi7drage tpt de Gefchiedenis
dezer Ziekte aangeboden , door G . L . R I D D a t . ,
Med. Dr, , 0/cier van Gezoudheid der tweede, met
den graad van eerfle klasfe, bsj het korps rydende
drtillerie. Te Breda, b-ij F. B . Hollingerus Pijpcrs .
1827 . In gr, 8vo . So £1. f : - 6o.
.LJ aar

beide ilukken bij elkander behooren , hehhen wi3
ze oak bij ell ander gevoegd . No. 2 is eene foort van
Receniiie op No. x , door een ijverig voorftander der
nieuwe leer van s It 0 U S S A I s gefteld. Dat aan zulk
eenen de mecr ouderwetfche wijze van genezen van Doctor v I T It I N G A C O U L o N niet behaagt, kan niemand
bevreemdgn . Wij willen dezen , en zijnen beoordeelaar ,
die hem van woord tot woord nagaat en gedurig op de
vingers tikt , volgen. Hoewel de Heer tt I D D E It fchijnt
to vtrwachten, dat aan hem geen meestertoon zal wor.
den toegefchreven , zoo heeft zijn gefchrijf , en de ganfche
tmanier, waarop hij met den Heer a 0 U L o N omfpringt ,
toch meer van den toon eens fehoolmeesters , dan van then
eeas leerlings ; althans zeer befcheiden is die toon niet ,
waarop toch wel de erkende verdienfleu van den Heer
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C ou L 0 N en zijne meerdere jaren aanfpraak fchenen to
mogen hebben . Het is die zelfde toon, welken vbbr
weinige jaren de aanklevers der leere van B a o W N voerden, en waaraan men feeds alle Systematici getmakkelijk herkende . Reeds de gezwollen ftijl bij den aanbef
deed ons bij onszelven denken

quid dignum tanto feret hie promisfor hiatu .
Last op$ zien, of bet fumus of fulgur zijn zal,

De Heer C 0 U L 0 N had gezegd, in zijne zevenendertigjarige praktijk geene Epidemie to hebben zien heerfehen ,
welke grootere omzigtigheid, meer prakiisch oordeel en
ondervinding bij bet ziekbed vereischte, dam de tegenwoordige . Hierop antwoordt de Heer R I D D E a : ,, Wij
„ echter moeten rondborflig erkennen , nooit eerie ziekte
• bljgewoond to hebben , waarbij bet ontfl;ekingskarak• ter zich meer helder vertoonde ;" en voegt er bij
„ Bij niet erkenning hiervan gelooven wlj gaarne aan het
„ gewigtige van groote omzigtigheid, praktiseh oordeel
„ en ondervinding bij bet ziekbed ." --- Als dit geen
meestertoon is , wat zal bet dan zijn ?
De Heer C 0 u L 0 N had gefproken van eenc foort van
ontfieklpg, Hierop hervat zijn Recenfent : ,, Er moet
„ ontiteking, of geen ontfteking aanwezig zijn ; en waar,
„ om dan niet, indien bet eerfle piaats vindt, zonder
• fchroomvallig to zijn, voor de zaak uitgekomen?"
Met uw verlof , Mijnheer R I D D E R ! die fchroomvalligheid verdiende uwe berisping niet, Het is voor een'
Practicus niet altijd zoo gemakkelijk , den aard der ziekten #iellig to bepalen , omdat meermajen de ziekten zich
niet zuiver vertoondn . Of hebt gij nimmer van eene infammatio impura , eriJypelatofa booren fpreken ? WaarIijk , die foort is zoo ligt niet to herkennen voor hem,
die de ziekten in haren onderfcbeiden aard tracht op to
fporen, en niet reeds zijne diagnofis a priori bepaald
heeft . In die foort van ontiteking zoude men met de
enkele antiphlogistifche geneeswijs dikwijls verkeerd uif .
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komen, en daarom vordert zij zulke groote omzigtigheid
en praktisch oordvel .
De Heer eb u L o N had van Tamarinden gefproken ;
deze worden verworpen, en wijnfleenzuur aangeraden . Is
dit laatfle dan zoo veel zachter, en kan in eene ware
gastritis wel iets, dat zuur is, verdragen worden ; en
hoe rijmt met bet denkbeeld eener maagontfleking de Sulphas Chininae , welke door den Heer R I D D E R wordt
aangeprezen ? En zoo pat hij voort met zoo wel de
geneeswijze , als de door zijnen leerling e o U L o N voorgedragene geneesmiddelen to laken ; niet altijd evenwel
(de onpartijdigheid gebiedt ons billijk to zijn) geheel zonder grond ; zoo als b . v . bladz . 24 , waar een voorfchrift, beflaande uit Tamarind . , Rad. Airnicae, met
Rheum en Sp . Minder . , met regt gegispt wordt , hetgeen voorzeker eene vreemde en zonderlinge vereeniging
van heterogene zaken is . Intusfchen ftraalt toch overal de
bevooroordeelde vooringenomenheid met bet geliefkoosde
fystema door ; maar nergens flerker , dan in de flotfonnnen ,
waarmede de Heer R I D D E R zijn onderzo€k eindigt , en
waarin hij vastfl~lt : dat de ziekte begint met eene tustchenpoozende koorts , van eene neuralgia cerebro - fpi ; ialis afhangende ; dat zij van 't begin of aan in den gastrifchen toefland overgaat, den galachtigen norm aanneemt,
en , door verhef ing en verdere uitbreiding dcr ontfieking ,
in febris adynamica , of wel nervofa , overgaat ; dat zij
ten laatl{e tot den oorfpronkelijken ziektevorm (typrts intermittens) terugkeert , maar alsdan met eene nog overgeblevene chronifche ontfleking van de inwendige maagvlakte verbonden is ; dat de oorzaak dezer ziekte moet
worden toegefchreven aan den fchadelijken invloed van
rniasmatgI op de herfenen en het ruggemerg ; dat deze
miasmata , naar alle waarfchijnlijkheid , hunnen oorfprong
ontleend hebben uit de gevolgen der bekendc overflrooming , flilflaande bedorvene wateren , verrotting van dierlijke en plantaardige zelfflandigheden ; dat de hooge warmtegraad van den verleden zomer daaraan een groot aandeel
genomen heeft ; en dat , eindelijk , de ziekte Vliet befmettelijk is,
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In den, loop van dit gefchrift beroept zich R rn D E R
meermalen op lijkopeningen , om zijne ontftekingsleer to
bevestigen,
Geenszins ontkennen wij , dat niet zelden veranderingen gevonden worden , welke tot het denkbeeld eener
voorafgegane inflammatie aanleiding zouden kunnen geven . Maar niet alles is inflammatie, wat zich als zoodanig voordoet. Gelijk er onder de huid s na den dood,
infltraties , ecchymofcs gevonden worden , zoo vindt men
dit ook onder de fli.jmvliezen , en men zou zeer verkeerd
doen, daaruit tot ecu' vroegeren Nat van ontiteking to
befluiten . Zelfs in bet laatfle , doo ief ijk tijdperk eener
ziekte, ja kort vdbr den dood, kan er hier of daar congestie ontflaan ; en bij werkeiijke ontfteking zelve komt
bet er op aan , den tijd to bepalen , in welken dezelve
zich vormde . Immers eene ziekte, die eerst van alle ontfleking vrij was , kan in haar laatfle tijdperk , door eene
roosachtige outfteking der ingewanden , doodelijk worden .
Welk onpartijdig beoordeelaar zal zulk eene ziekte inflammatoir heeten?
Dat men in het maken van gevolgtrekkingen uit lijkopeningen zeer omzigtig behoort to zijn , leeren ons ,
om van zoo vele andere voorbeeldcn to zwijgen, de poiypi cordie , die zoo dikwijls ftrb agone gevormd worden , zonder dat van dezelve het minfte teeken aanwezig
was . 1-Iet is waarlijk niet genoeg, lijken to openen, om
daaruit tot de natuur eener ziekte to befluiten ; er worden
hiertoe meer dan gewone kundigheden, fcherpzinnigheid
en oordeel gevorderd , en bet is op verre na niet voldoende, zich bij het laatfle materieel produkt der ziekte
to bepalen , om over derzelver oorzaken en geheel beloop
uitfpraak to doen . Die grove wijze van befchouwen is
reeds dikwerf de oorfprong geweest van velerlei dwaling .
Om den phlogistifchen aard der diarrhoea to bewijzen ,
haalt de Schrijver de phyfaologifche wet aan : ubi flimuJus, ibi fuxus ; maar gaat her dan ook door : ubi fuxus, ibi inflammatio 2 Is elke vermeerderde aficheiding
van zweet , elke tranenvloed een bewijs van oog- of huid°
ontfteking ?
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Daar de I-leer C 0 V L o N tegen de leer van n R 0 u ss A i s had gewaarfchuwd , merkt zijn Recenfent hierop
aan : „ dat niet door eene enkele penneftreek jonge Ge~, neeskundigen van de leer deter altoos verdienltelijken en
„ kundigen Hoogleeraar behooren afgefchrikt to worden ;
„ en ," voegt hij er bij , „ dit ten minUe is zeker, dat
„ zijne Geneeskunde meer dan Empirie, meer dan eene
„ medicina fymptomatologica is ." Gereedelijk ftemmen•
wij toe , dat de Geneeskunde van den Hoogleeraar Z R o u s$ A i s geene Empirie , noch ook eene medicina fymptomatologica is , en gelooven ook niet , dat zij daarvoor
gehouden wordt, ja wij achten haar verre van alle Empirie verwijderd ; en zoo wij haar eenen naam -geven
moesten , dan zouden wij haar eene medicina fystematic4
noemen . Anderen mogen beflisfen, welke foort van Geneeskunde beter zij .
Elders hooren wij den Heer R i D D E R van bet hedendaagfche flandpunt der wetenfchap fpreken , waardoor
waarfchijnlijk de ontdekkingen der nieuwere School bedoeld worden . Maar , is dan bet ftandpunt onzer wetenfchap wezenlijk zoo veel veranderd ? Wij kunnen bet niet
gelooven , en herinneren hem alleenlijk , ten fl otte , aan
zijne eigene w9orden : „Jammerlijk lijdt hij fchipbreuk,
„ die bij uitfluiting idne theorie omhelst, door den bril
„ allacn van deze ziet , naar deze a11CCn zijne ontdekkin„ gen doet , en op deze a11CCn bet waargenomene bij het
„ ziekbed terugbrengt." - . Een iegelijk deuke aan de
brillen , en wachte zich voor fchade 1

Uitgewerkte 0plosftngen van de CCL Vraagflukken ,
viorkomende in de allereer fle Gronden der Stelkunst ,
ten dienfle der Latifnfche Scholen en andere Kollegien, door JACOB D E G E L D E R, Hoogleeraar to
Leyden . 's Gravenhage en flmflerdam, bij de Gebr .
van Cleef. i826 . In gr . 8vo . 64 en 32o Bl . f 3-60 .
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levers hier, als 't ware, een bijvoegfel tot zijne Xlcra
De nuttigheid van dergelijke uitgewerkte oplosfingen voor den onderwijzer heft
geen betoog noodig, en een werk van dezen aard behoeft
in dit Tijdfchrift flechts cene aankondiging , als onontbeerlijk voor diegenen, welke bij hun onderwijs van bet
genoemde werkje gebruik maken . In de vaorrede geeft
de Schrijver verffag van de wijzc, waarop het genoemde
leerboekje is ingerigt, en waarop het behoort gebruikt to
worden . Hij bevordere nog fang . door mond en pen,
het heritel en den bloei der wiskundige wetenfchappen in
ons vaderland !
eerjie Gronden der Stelkunst .

Beknopte Gefchiedenis der Nederlandfche Letterkunde,
door M . S I E G E N B E E K .

ven F. I3olin . 1826 .

Te Haarlem , bij de Er-

In gr. 8vo, 366 Bl.

f

2-go .
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e Hoogleeraar s I E G E IV B F E It verpligt ons Publiek
ongemeen met dit Handboek . Het is een beknopt , maar
zaakrijk overzigt onzer Letterkunde, of van de voornaamlle Nederlandfche Dichters en Prozafchrijvers, van
de vroegfte tijden of tot het erode der achttiende Eeuw
want nog levende , of zelfs onlangs gef orvene Schrijvers, die men als onze tijdgenooten befchouwen mag,
zoo als F E 1 T 11 , ja den in 1813 overledenen H E L M E R s,
vermeldt de Schrijver geheel Diet, of flechts met een enkel woord . Hij volgt daarbij die orde, dat hij , na eene
inleiding, die den ilaat der Duitfche taal en letteren in 't
algemeen v66r de dertiende Eeuw doet befchouwen , de
.Dichters, Prozafchrj'vers en Taalkenners, elk afzondetlijk , in drie tijdperken behandelt , van de dertiende
tot het einde der zestiende, gedurende de zeventiende,

en in de achttiende Eeuw. Het eerll:e tijdperk wordt weder in tvveeen gefmnaldeeld, vddr en na de Bourgondifche
qden . Beknoptheid, welke vooral aan de achtingwaardige
klasfe der onderwijzers op de lagere fchol .n, die gene
gelegenheid hebben, zicll meer uitgebreide werken over
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de vaderlandfche Letterkunde aan to fchaffen , to gemoet wild
de komen , heeft overal de pen van den Hoogleeraar belluurcl,
$ij gaat echter met zaakrijkheid gepaard ; en , zoo verre wij
hebben kunnen nagaan, is niet can Schrijver van beiang
door den Hoogleeraar vergeten . Aan niemand was ook gewis eerie fchets van then aard beter tocvertrouwd , danaan
den man , die federt dbrtig jaren met roem den icerlloel va!1

Nedcrlandfehe Taalkunde, tiVeli`prekendheid en L tte kllnde bekleedt ; die, door zijne If`edevoermgen over

xo

0 P T , 09 't ware het ijs gebroken heeft voor de hero

leving der zucht voor de oude vaderfa4dfche Letteren,
welke in tlet laatst der vorige Eetiw zoo diep ter neer
lag ; aan wieil onze taal eene fpeiling verfchujdigd is,
die, hoezeer onvalmaakt, gehjk alle nienfchenwerk, LIt
geens2ifis boven bedenkingLIn verheven , nogtans , over 't
algemeen ,

zeer gefchikt is tot bevordering van eenpari]

held in dat vak, en als zoodanig ook veel nut gedaan
hecft, wanneer zij niet door ongefchikte navolgers veriiiinkt of misvdrmd werd . (De rekwest-, tewaliteit- en
kvantiteit-mannen, enz . enz .) De reeds genoemde beknoptheid, die de Hoogleeraar zich ter taak had gUteld,
belette hem, am een meet algemeen overzigt vaii de ond"Crrcheidene tijdperken der Letterkunde to geven, anders
dan op d6ne of twee bladzijdeir aan het begin van ieder
tijdperk . Doch de oplettende Lezer zal ook die overzigten wet zelf tut den iiihoud van ieder tijd~' erk kunnen opmaken . lie Schrijvers zijn naar de tijdsorde, dat is, naar
het jaar hunner gebootte, niet naat de ohderfcheidene vakken, gelijk de Drritfchers doorgaans doen, gcrangfchikt .
Natuurlijk kan de geaclfte Schrijver over elk derzelven
ilachts zeer kort zijn ,

(dus beflaat V o N D .9 1
. niet sneer

dan zes , en H o o F T naauwelijks vier bladzijden) en dit helot wel eens de lndividue'le , bijzondere kenfchetfing van den
span en hetkarakter zijner gefchriften , temeet, daar de nobdige kortheid dok het mededehlen van proeven belet heeft .
Men heeft dus hier (en meer bedoelde de Hoogleeraae Ook
niet) flechts eene handleiding tot, en eene voorafgaande
kennismaking met onze uitftekende vernuften, ten einde
BozKBESCII . 1827 . NO .
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den Lezer tot derzelver eigene bcoefening uit to lokken .
In de Voorrede zegt de Heer s i L G E N rB r r K, dat fommigen meenen zullen, dat hij meldenswaardige Dichters
heeft overgeflagen ; anderen, dat hij er wat to velen ge
noemd heeft. Wij zouden ons wet onder de laatfte klasfe
rangfchikken : bij de beknoptheid, die zich de Hoogleeraar tot wet heeft gefteld , kon hij , onzes inziens , gerustelijk van vele middelmatige Dichters der achttieipde, en
ook wel van een' enkelen der zeventiende Eeuw hebben
gezwegen, die op de Letterkunde hoegenaamd geenen
invlocd hebben gehad, en die niets dan berijuid proza
leverden . De zucht, die in het beminnelijk karakter des
Hoogleeraars ligt , am alles van de beste zijde to befchouwen, heeft op zijn oordeel , zouden wi,j zeggen , wet
eens invloed gehad ; en fommige uitdrukkingen van of
keuring , ten aanzien van vermelde Dichters gebezigd ,
zouden wij wel eens wat flerker verlangen . Doch, zoo
dit een gebrek mag zijn, is het althans duizendmial meet
to verfehoonen, en welt althans uit eene oneindig zuiverder bron op , dan bet tegenovergeftelde , hetwelk thans ,
helaas ! op den Nederlandfchen Parnas gansch niet vreemd
is ; gelijk onlangs door fchendige uitvallen op den achtingwaardigen Schrijver van dit werk, die niemand onteeren
dan den aanvaller , genocgzaam gebleken is .
Wij eindigen met den hartelijken wensch , dat ditwetkje
vooral bij die perfonen , voor welke het voornamelijk beftemd is , het door den geeerden Schrijver bedoelde nut
fichten, en aldus de kennis onzer buitenslands geheel
niet gewaardeerde en toch zoo belangrijke Letterkunde,
zoo wel bij Belgen als Bataven, moge doen aankweeken

Verhaal van eene Ontdekkingreis, ondernomen in 1816,
onder het opperbevel van Rapt . J . Ft . T U C KEY ,
naar de Zaire , gewoonlijk genoemd de Congo , eene RiTier in Zuid - ilfrika , gevolgd van het Journaal van
Prof s m i r x, en eenige algemeene danmerkingen
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wegens de Inwoners en de Natuurljke Histo ; ie ray*
h et gedeelte des Ifonirlgt fks Congo , dat door de Zaire be/proeid wordl . Ilde Deel. Te Rotterdam , blf
Arbon en Krap . In gr . 8vo. 355 B14 B fvoegfels ,
193 blM f 7 - 80 .

W ij zijn zekerlijk bij de aankdndigingLetteroef.
ban bet tweed
1823 f

feel dezer Reis (zie wegens bet varige
No . 1o) wat langzaam geweest ; dcch wij moeten tevens
bekennen, Ant onze uitzigten , in het verflag des eerften
Deels : „ wij verwachten meer van het tweede Deel, in
„ bet Journaal van Prof. S rd I T It , en de algemeene
,, aanmerkingen, op den titel vermeld," althans ten aano
rim van bet eerfte geenszins bevredigd iijn, en dat dd
f''hraalhcid, ja, wij zouden bijkans zeggen, nietsbedui+
detidheid der berigten van dat journal, 't welk het
grootfte gedeelte van dit Deel beflaat j ons de voltaoijing
van de begonnen doorlezing telkens deed uittellen, Ook
de beri bgten van T U c K E Y zelven worden in het laattle
gedeelte geenszins belangrijker, hetwelk zekerlijk door
;s mans toenemende verzwakking veroorzaakt is . Het land
zelve is, volgens de eigene bekentenis der ReizigerS„
(bl . 9.64) , ,, niet zeer belangrijk, zoo nun wegens des •
,, zelfs algemeen uiterlijk voorkotnett en natuurlijke Voortt
„ brengfels-, als wegens den that der Maatftchappij en
„ den toef'and van deszelfs bewoners ." Voeg hicrbij
dat men in bet ,journaal van Prof, s of t T a gedurig dezelfde voorwerpen ontmoet, die men reeds vroeger (en
beter) door T v c K E Y tely' had leeren kennen ; dat de
.aanteekeningen van den Profesfor op eene zeer onachtzo
me wijze, blijkbaar allcen voor hemzelven en in afwach •
ting eener nadere Redactie , zijn ten papiere gef€eld , en.!
zelfs met vele gapingen door bet onleesbare handfehrift #
hier raauwelijk aan den lezer worden medegedeeld ; hebe
tiende nu weinig of niets, (behalve eenige, nag zeer vlugw
tig daarheen geworpene , natuurhistorifche bijzonderhe+
ddn) hetwelk de eandacht op den duur kan leyendig hoaas
F f 2
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den. - Daarentegen is , warineer men dit dagboek if
doorgeworfteld , bet flot des werks , de algemeene aannzerkingen omtrent de Zaire, de inboorlingen en de natdurlijke historie des lands , zeer belangrijk , en ook korgvuldig en onderhoudend gefchreven . Hieromtrent is onze
verwachting geenszins to leur gefteld . Zelfs durven wij
zeggen, dat doze aanmerkingen (volgens bet Ifte Deel ;
bl . 148 , grootendeels bet werk der I leeren H A W K E Y ,
FITZ MAUItICE en MAC KErwoia)hetpitenmerg
des geheelen werks Iiitmaken , daar zij alle onderwerpen ,
waardver de reis handelt ; in eene geleidelijke orde, met
beknoptheid, en poor den algemeenen lezer gewis meer
voldoende, zoo wel als meer onderhoudend behafldelen,
dan de beide dagboeken .
Het ongelukkige lot van velen der Reizigers (waaron4
der de Kapitein en Prof . S M I 'r H zelf) is nit fret eerfte
Deel bekend . Hetgeen wij in ons vetflag enkel als gis .,
fing voordroegcn e words hier bevestigd : de mare ver •
nioeijenis , door bet to voet gaan en bet heklinnnen ded
feile totfen in dit brandende klimaat veroorzaakt , deed
den Kapitein en velen zilner rrtiakkers bezwijken , to mcer t
diar men niet of naauwelijks dragers bekomenkon, en dus>
de genen , die reeds ziek waren, zelve vervoeren moest .
Het was, zegt T U C K E Y, bl . 73, een verfchrikkeliyke
toast , nog rampfpoediger dan de terugtogt van Moskou .
De fterfte op het fchip de Congo werd , volgens do

(bl . 269L) daatdoor veroorzaakt , dat dit fehip ten anker lag in eene baai , die door
rotfen omringd was ; terwijl de weinige zeewind , die tot
daar kon doordringen, over een laag en moerasfr ,g eiland
meest waaijen ; bet transportfchip , de Dorothea , lag lager in den vloed en had genot van den zeewind, en vandaar, dxt de fehepelingen aldaar doorgaans gezond bleven s
gplijk bet luchtsgeftel zelve, volgens onze Reizigers,
geenszins tot de meest ongezonde der heete luchtftreek
behoort ; alleen de omftandigheden waren oorzaak der
noodlottige fterfte .
Deelen wij. than eenige bijzonderheden mede,, rn rena(gemeene aanmerkingen,
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adeels ult do algemeene aanmerkingen , en voor een zedr
Vein, gedeelte nit het dagboek van Prof. S M I T H ontleend, ten einde onzen lezeren nog eenig nader denkbeeld
van deze fchaarsbezochte ftreken to geven . Het Prinfer.ciland bij de Ifrikaanfthe kust heeft eene zonderlinge
gedaante ; fleil1, regtftandige rotfen van 2 A 3000 voet
iioog, zoo wit als kalk en van bazalt . Dlt kan Met doer
de ultwerpfelen van zeevogels veroorzaakt zijn . De pick
6 . Anna op bet eiland St, Thomas, daarentegen, die
Met minder dan 3ooo voet hoog is, vertoont zich geheel
tot den top met boomen be :i'ekt . Op de kust van 'lfritea zijn ook drjvencI eillanden. Een Mafook , of ftaatsambtenaar , to Malambo noenide den Boning van Engeland den Duiwel , omdat hij den flavenhandbl belette . Een
bomsclrkatholdjk (Neger-) priester aan den morid der
Zaire, wettig door Kapucijnen geordend, had vi'f vrotr,wen , en kon niets fchAjven , dan zijnen naam en then van,
Si . 4ntonius . Zijne rozekranfen , reliquien en kruifen
waren met Fetichen en Huisgoden gemengd (de eene afgoderij met de andere) . No, zoo 't beet, koomfche kustbewoners zijn juist de. wralgelifkfie en morfigfle van aloe
1Vegers diet. oorden . (Ziedaar de bekeerlingeti van bet
£atlmlicisme! Men vergelijke daarmededebefchaving,deft
landbouw, de zedelijkheid, die de Protestantfche'Zendel n en, vooral de Maravifche Broeders, overal invoeTen .) Even als bij ooze Voorouders, (men denke nog
aan den Upfialsboom en aan den eik Iran L o n E w tj K
LX) worden de algetneene zaken bij de 1 regers dikwijts
under hooge,geheiligde boomen behandeld ; fommige dezer boomen (Adanf nia's) zijn tweeenveertig `vet in deli
omtrek dik . De fleliers der algerneene aainmerkMgenn
liouden het nog fteeds voor waarfchijnlijk , dal de Zaire
gene voortzetting is van den Niger of de Joliba van Nt. u i''c o i A R K , die zich in een binnenlandsch meer of moe- .
ras (dat van Wangara) zoo ftorten , en , van daar zuid
waarts uitloopende, de Zaire vormcnn . De ontdekkingea
van D E N H A bi en C L A r r E R T o N hebben thans de=
&ypothefe vernietigd, agar men nu weet , dat de riviez
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$'hary van het ,widen in bet meer Tfad (hetwelk d*tt

van Wangara moet vervangen) inflroomt, en de NiA
pr dus onmogelijk eenen weg

naar het Zuiden , en

wel door bet Kong -gebergte heen, kkan nemen . (Of hi
ten Qowten geenen uitweg naar de Witte Rivier, of
den Westelijken 1V jl, heeft, is nog zoo aeker nlet.)
Al hetgeen onze Reizigers dus wegens den langzamep
aanwas des waters van de Zaire, ook buiten den regentjjd, zeggen , kan , hoe vernuftig ook, niet als be,
wijs hunner (telling gelden, -De Zaire wordt (in harep
benedenf}en loop althans) door bergen gezoomd ., die
a5oo ii 2000 voet hoog en geheol kaal zijn ; doch a m
den mond der rivier vindt men vele bankers, en in dezelve eene menigte eilanden, die een onafgebroken bosch
van altijd groene boomen vertoonen , onder apderen-wiloto
runboomcn . (Wat zijn dat? Schrijver of Vertaler had Pr
den Lat Jnfchen, naam wel mogen bijvoegen) . Op de
toppen der rotfen zijn ook hooge vlakten , voor bouw,,
grond gefbhikt, althans in den regentfjd . Doch wannepr
men deze bergketen, door welke do ftroom, to Tellala,
moet heenbreken , en daardoor meer dan ddnen waterval
vorwt, eenmaal to boven is, zoo begint de Zaire zich
to verbreeden ; het land wardt vruchtbaarder, en veel
beter bevolkt en bebouwd ; alles duidt aan, dat bet be.
langrijker wordt ; en bier -- aan den ingang des beterett
lands - begaven den onderzoekeren de krachten, door
de bergitreken to veel uitgeput 1 T u c lip E y moest tee,
rug, tot zijn leedwezen , ep vooral met grooten tegenzip,
van den kruidkundigen s M i T H , dle thans vooral eeu'
fijken oogst yerwachtte. -+- De voornaamfte eetbare plan..
ten zijn door de Portugezen aangebragt, en bettaan is
rnaniok of casfave, ignamen, mais, aardappelen, bana=
then, oraWsappelen, limoenen en ananasfen . De voor,
paamfte drank der inboorlingen is palmwijn . De inwcc,"
ners hebben wel huis-, maar geene lastdieren, Zij zijn
to traag , om wilde dieren to jagen ; er zijn nogtans oil .
finten, leeuwen, buffels, antilopen, hazen, enz . Er
gijn vele bijen t doch fchadelijke infekten R anders zog
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veelvuldig onder de keerkringen , vindt men er niet , ble .
halve zwarte mieren . De rivier is uitnemend vischrijk,
en heeft rivierpaarden en krokodillen . De menfchen, allien van bet Neger - ras , (fommigen hebben echter meet
dlrabifche wezenstrekken) zijn , gehlk alle Negers , goedaardig, zaehtmoedig, rnenschlievend en gastvrij 4 fober en
blijgeestig, (dans en cent ruwe muzijkvindt men allerwegen)
doch ook gew~ldig traag , morfig , diep bijgeloovig , en
can de willekeur bunner bedriegel .ike priesters (Gamgams)
en erfelijke opperhoofden (Chenous) onderworpen . Het
gedeelte, 't welk de Reizigers tot aan de verbreeding der
rivier doortrokken, was zeer fchraal bevolkt ; doch de
volksmenigte nam achter de hoogere bergen merkelijk toe .
Echter zijn de berigten der oude ParttIgerche Reiziger's
,omtrent legers van 8 a 900,000 man , die door eene hand*
vol Europeirs met behulp van M A R I A zouden op de
rvlugt geflagen zijn, blijkbaar verdicht, even als bet menfeheneten der Negers , eene gruweldaad , waarvan zij geettl
minderen afkeer hebben dan wij , gelijk reeds D E GR AN Dr R $ bewezen heeft. De huisfelijke flavernij is niet cjrtik6
kend ; men heeft niet vele haven , en verkoapt ze niet
dan om misdaden ; doch de Europefehe ilaveaihandelaa5s
ebben door brandewijn dit volt geprikkeld, om krijgsgevangenen to maker , of menfchen to rooven, en die tot de
Westindifche favenlij , dat is tot de Hel, to verkoopen.
'loch bet karakter der Negers wordt onteerd door de
diepe vernedering, waartoe de vrouwen veroordeeld zijn,
Niet alleen moeten zij al bet werk doen, terwijl de lu1je
echtgenoot op zijne mat koralen rijgt of flaapt , maar deze
biedt haar ook dadelijk , als een blijk van beleefdheid ,
(omtrent zoo als wij eene pijp) aan zijne Europejthe be=
zoekers aan, en die ongelukkigen zijn dadelijk gereed otn>
rich over to geven ! Doch fchijnt zulks alleen ten aanzien der Europeirs to gelden ; op bet overfpel door Ne,
gers Nat zelfs de doodfiraf. (Zou dit eene erkenttnl!s
zijn van de meerderheid en grootere voortreffelijkheid der
Vanken ?) De Godsdienst der Negers is de groffle af,
goderij , daar hunne Fetichen fours uit de walgelijlfte , of,
.
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Aigtigfie of verachtelijkfte voorwerpen beftaan . Deze Ft*
lichen (Gigenlijk eerl Portugeesch. wpord voor lretoovering
of tcovermiddel) 7,ijn Befcherm- of Htaisgoden, en teyens behoe(Imiddelen tegen allerlei kwaad, Soms dooden de priesters iemand door vergif, - en aeggen dan,,
flat hij wegens misdaad door den Fetiche geftraft is , -om het gezag vats then Fetiche , en tevens het hunne ,
faande to houden,, (bi . 3o&, 309 .) Wij hebben van zoo
fats in ons Etoropa ook wel voorbeelden-bij anderepriesters dan Gamgama l Merkwaardig is de wrbied voor de
dooden , die , met enne menigte lappen omwondp , under
hevig gejammer ter aarde befteld worden .
Ziedaar eenige der voornaamfte bijzonderhedeu dezer
grootenddels mislukte Reize , die wij denken , dat de Etr
plfche gegering viet ligt zal hervatten . --- De h#vae '
fels zijn voor den kenner der Natuurlijke Histc rie go
fchikt, e1i bevatten de wetenlchappelijke befchrijving van
onderfcheidene fchelpdieren, visfclien en voorahplanten , en
gene vergelijking der Congoffli,e Flora met, die van anderq
landen,

Gilllgume Tell et la R6volucion de 1307 , au. Riscaire, dea
trois premiers Cantons , jusqu'au Traitd de Brunnen , 13IS,,
et la refutation de la fameufe brochure : Guillaume Tell,
fable Danoifb, par j . j. H I S E L Y, Docteur en Philofophi
et B _11es - lettres . Delft, chez la Veuve J . Wlart. ,1126,
279 pages . f z - 6o.
e Schrijv :r van dit werkje ., een jong Z'witfer van vela ca .
D
lenten, die rich reeds vroeger door Wandelingen in NieuwGriekenland, door eene akademifebe Disfertatie over w r L1, P, M- T a L L (en thang door een Handboek der nude Aardrijkskundr., van hetwelk wij eerstdaags zullen verflag doen) voordeelig beefs bekend gemaakt,,, geeft ons bier in bet Fransch
gene omwerkigg van die Djsfert4ztie, over een boogstgewiggig -punt in de Gefchiedenis van zijn Vaderland . De twijfelrucht Qmtrent historifche daadzaken is thans in Duitschlagd
gan de orde van den dag Alen wil voltlrelct niets gelooven,
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an verwijst alles tot de klasfe der mythen of fabelen, heir
geen niet in gel- ktijdiige Gefchiedfchrijvers , nu nog , to vin,
den is ; ja velen dier Schrijvers, wier aanzien tot nu ton
voor onbetwistlzaar gehouden werd, verfzhuift men tot latere
Eeuwen, gelijk b, v . M Q L E S . De geheele Qude Rerxeinfche
Gefeh;edenis wordt onder de klasfe der fabelen of heldendiclaGex gerangfclikt ; aAn R Q M U L v.s , aan N uX A , enz . ho be
than ontzegd. Met de oude Griekfcbe Gefchiedenis begint
mien reeds even zop to handelen ; en men weet., hoe de hea.
pre kritiek net he; Oude Testament to werk gaat, Dese
twijfelzucht dagteekent zich reeds nit de .chttiende Eeuw .
Met leedwezen . zag de Heer x .I s E L Y, dat eea zijner eigene
landslieden, een Predikan ; bij Biel, P R E U DEN_ B E R G En.,
reeds in I76o, bet alom bekende geval van TELL, waardoor
de Zwitferfche vrijheid zoo ongemeen hevorderd werd , voor
gene onwaarheid, voor de navolging eener Deenfche fabel
verklaard had . Hij traohtte de ecr van zijnen beroemden
landgenoot ;e redden, (gelijk v66r hem reeds B A L T H A E A R
en H ALL E R gedaau hadden) en vandaar de Disfert tie en
dit meer uitgewerkte flukje in bet Fransch.
Niet alleen omdat dit werkpe bier to lande is uitgekomen ;
niet alleen omdat de redding der eer van een geheel vrijheidlievepd Volk,dat vijf Eeuwen lang (zoo. wil.het ongeloof)
een ingebeeld wezen zou hebben vereerd , elken echteu N4derlander, die de vrijheid bemint, inner gangeneam wezeiv ;
maar ook omdat eeu ander gefchilfluk , waarbij ons Vaderland eenig belang heeft, daarmede in verband flaat , helfben wij Wet willen nalaten, van dit boek melding to maken .
Indiena de. redenering vann den Heer F R E U D END E R G E•R
doorgaat, is bet geval van TELL di€ rom niet geloofwaardig, omdat bet zoo mat daarna (in de thans voorhandene
Kronijken) gedrukt to Iezen flaat. Die zelfde reden geven
de tegenfirevers der aanfpraak van Nederland op de ukvinding der Boekdrukknnst voor hunne wederfpraak . Zij wraken
bet gezag van i A .D R I A N u a J U N I U s, omdat bet bij de anderhalveEeuw later is dan K o S T E R ; gelijk F R E U DEN B E RU E R dat van E T T E R L La-4, den eerften , die van TD 1: L fpreekr,
omdat deze tweehonderd jaren na T E L L leefde . Doch tegen
dit ontkennende bewijs kan men flellige daadzaken aanvoereix :
eene onafgehrokene overlevering, door gedenkflukken , godsdienflige plegtigheden , en zelfs vroeger aanwezige gefchrif'e n, bevestigd ; g2lijk voor K 03 T E R de Keulfche K'ro,;/k ell

414

J. J.

HISELY

meer andere getuigenisfen , dock vooral nog aanwezige fnP.
Met reden zegt onze Schrijver, (p . 135, 136) dat or
-driederlei bronnen voor de Gefcbiedenis zijn ; gedenkJfukkeir,
averleveringen (in liederen, heldenzangen, enz .) en gefehre.
gene berigten . Nu heeft men,wat de eerfte bron betreft , drie
Kapellen van TELL, waarvan de eene In 1388, 81 jaren ntt
bet geheurde, is opgerigt, in welke de Gefl:hiedenls van
TELL, in alle bijzonderheden, in fchilderijen van then tijd is
afgebeeld , en bij wier inwijding 114 perfonen tegenwoordfg
waren, die alien TELL nog in perfoon gekend hadden, als
die in 1354, reeds hoogbejaard 1 ongelukkig in eene over.
ftrooming verdrouken is . (Ook wordt van T E L L reeds *mer.
kelijk vroeger, dan noo jaren na de gebeurtenis ,inKroj
ken melding gemaakt, ja eenigermate zelfs ddor een' tijdgenoot.) Doze Kapel ftaat op de plaats , war T tc L L nit bet
(chip (prong. Buitendien beftaan er nog twee Kapefen : de
eenp in den hollen weg, waar de Landvoogd doorlIchoten word
(ten minfe zoo oud ais de eerstgenoemde) ; de andere op
de plaats, waar TEL L'S woning fond . Alle deze daadzaken,
gevoegd bij de algetneene vereering des mans bij zijne landgenooten, bij bet aloude lied van W ILL E M T E L L In den
tongval dier tijden , bij de zekerheid, dat zijn mannelijke faro
eerst in 1684, zijn vrouwelijke in 1724 is uitgeforven, la ten
genoegzaam geen' twij fel meer aan do waarheid der Gefbbie a
denis over ; gelijk de uitvinding der Drukkanst door k o sT E R op even fevige grondflagen rust, in weerwil der latete
vermelding in gedruhte werken,
Doch bier is eene zwarigheid van Wang, wier oplopfing
de Beer H I S ELY zich heeft voorgefteld, en waaraan bij meerdere moeite befteden moest, dan aan zijne verdedigigg der
Gefcbiedenis zelve . De Deenfche Gefchiedfchrijver SAX O
G R A M M A T I C U S verhaalt, namelijk, eene fooragelijke Gefchredenis van een' Groote des Rijks , T o r o of p A L M A T oKE , die, op een' maaltijd zich bij den Koning . van Deenemarken beroemd hebbende op zijn boogfcbieten, door dezen
veroordeeld werd , om een' appel van bet hoofd zijns kinds
to fchieten , dit gelukkig deed, doch nog een' pijl in zijn'
koker had ; waarna hij den Koning, op deszelfs vraag, waartoe dit wapentuig dienen moest, hetzelfde antwoord zou
hebben gegeven, hetwelk aan TELL wordt toegekend ; echter niet met hetzelfde gevoig, daar de Koning hem toen in
rust liet, then hij echter naderhand doodfchoot. Hoogst or.
ken .
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merkelijk is zekerlijk deze overeenkomst, die dan ook 1: RE tB E N B E R G E R aan navolging van bet Deenfche verhaal, en
verplaatfing van hetzelve nit Deenenrarken naar Zwitferland,
had doen denken . Omgekeerd is zekerlijk niet bet geval :
want S A X 0 overfeed reeds in 1204, ruim eene Eeuw vo6r
de daad van TELL, en de Heer D A H L M A N N , een beroemd
Gefchiedonderzoeker, gelooft Diet aan lnterpolatipn van den
tekst, die de Heer II I SELY nog al voor waarfchijnlijk hield,
maar, met prijsfe1ijke waarheidsliefde gemelden Heer daarover
geraadpleegd hebbende , dit vermoeden heeft opgegeven . Men
wint niets , met bet verhaal van s A X o voor eene fabel to
verkiaren : want hoe komt dan nog de treffende overeenkomst
tusfchen die fabel en de latere Cefchiedenis ? Men zou kunnen zeggen, dat in den cerf}en Christen- IConing van Deenemarken , 11 A R A L D B L A A U W T A N D, cene wreedheid als die
tegen P A L DI A T o It E onwaarfchijnlijk is ; maar bet Christendom, dat de monniken predikten , be(tond flechts in gedoopt
to zijn en kruisjes to maken ; de deugd had met bet Catho~
licisrnus diet dagen niets to maken , en derhalve blijft de
daad zeer mogelijk . I-let komt ons dus voor , dat de Heer
H I S E L V alle de moelte , door hem befteed , om bet gezag
van s A X0, als Gefchiedfchr~ver, to verzwakken, had kun,,
nen befparen . Her fiaat er eenmaal ; en hoe zullen wij deze
twee gevallen overeenbrengen? De Schrijver maakt de zeer
juiste aanmerking, dat er twee en meet gevallen in geheel
verfchillende tijden, bij onderfcheidene volken en in afgele .
gene landen, kunnen voorkomen, die de grootfte overeenkomst hebben, en echter alle waar zijn . Hij brengt daartoe
de lotgevallen der bij Cremera gefneuvelde Fabilrs en van het
Bernfche heldengeflacht der Neunhaupt, onder gelijke omftan .
digheden voor bun Vaderland gevallen, -- voorts van REGULUS, BEILING en HAMBRoEx bij . Indien men Dl
o N Y s I U s van Halicarnasfus en L I V I U S, ZOO wel als
a E R 0 D 0 T U S(*) , geloof mag geven , kan men de zinnebeeldige les van TIIRASYBULUS aan PER IA ND ER, ZOO
wel als die van T A R Q U I N I U S aan zijn' zoon, om de hoofden der burgerij als korenaren of flaapbollen to doen vallen,
hiertoe mede betrekken, In bet beleg van Haarlem liet eeu
Fcarschunarr , een der belegerden , zich , om zijne hardvoch(") HER 0 n . L . V . C . 92, 6 .
1,I( -, . L . IV, C . 6 ; .
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tigheid to doen blijken , de hand in een' vuurpot afbrandelt
gelijk s c 1E v o L A, en een Hollander verdedigde een' dijk gelijk
Deze oplosfing der zekerlijk
H O It A T I U S C O C L E S (*) .
treffende overeenkomst van beide gevallen uft de Deenfche
zoo wel als Zwitferfche Gefehiedenis is de enige , die mogelijk is t want de beroemde Deenfche Gefchiedfchrijver
s u H M, die zekerlijk niet to weinig voor de eer van zijft
land ijverde, heeft doen zien, dat de Deenfche T o x o aan•
de Zwttfers, althans in de veertiende Eeuw, geheel en al
onbekend was, en zijn moest . (H I s E L v , p . 178 .) Vervolgens gaat de Schrijver flap voor flap de befchuldiging van
onwaarfchijnlijkheid na , waarmede de aanvaller T E L L's Ge .
fchiedenis zoekt to ontzenuwen , en toont deszelfs onkunde .
of kwade trouw onder anderen daarin, dat hij niet eens van
formen op bet Lucerner- of ZierWoudjleden-meer wiihooren,
die aldaar toch, volgens alle reizigers, zeer algemeen zijn .
Doch genoeg van deze Verhandeling, die alle blijken
draagt van grondige geleerdheid, £chrander onderzoek , en
warme, dock verlichte en niet bevooroordeelde vaderlands.
liefde. De Schrijver heeft deartoe eene menigee, gansch niet
algemeen verkaijgbare , fukken en Kronijken moeten nazien ;'en
hij heeft aan zijn werk, hoezeer in een klein befek, ookdoorr
Gene voorafgezondene Gefchiedenis der kieine Kantons en der
Eedgenooten, tot op den f}ag bij Morgarten, (federt welken
cud zij dezen titel eerst eigenlvoeren) volledigheid en aan .
gename verfcheidenheid bijgezet . Onze Letterkunde fchijnt
hem , volgens de aanhalingen , ook geenszins vreemd to zijn ,
en van zijfie bedrevenheid in onze taal kale zijn laatt0 wetk
getuigenis dragen .
(*) H o O.F T, VIir B . IHde D . (Nieuwe Druk .) VAN
e E .N-, Nederl
. K'arakterkunde, I•fe D . bl . 359,36o .
It
A M

jotgevallen van Lodewijk Munheiln . Eene op. waarheid gegronde Gefchiedenis . Te Arnhem, bij C . A . Thienie. 18x6.
In gr . 8vo, s 15 Bl. f 2 .

JJen oorfpronkelijke , vadorlandfhhe roman, en die daarenboven op waarheid gegrond is , verwacht een gunltig onthaal .
En hoeveel meer nog , wanneer dezelve bet luimige met bet
nuttige vereenigt , gelijk de fchrijver zegc, dat bij getracht
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Beefs to doen ! Daarenboven moet geheel bet boek een waardig compliment zijn aan de fchoone fekfe . Maar wij vreezen
Nina, dat wij nu wel eens met een aantal zoogenoemde oor.
fpronkelijke romans konden overflroomd worden ; en onze
zucht voor den roem van ons vaderland, ook in dit vak van
letterkunde, raadt ons , bij lof en aanprijzing, ons een weir
nig to matigen . Bij dit boek valt ons dit juist niet bijzonder
moeijelijk . Het fonds van den roman is middelmatig ; d6 belangftelling wordt zoo tamelijk gaande gehouden ; de waarfchijnlijkheid bereikt geenen hoogen trap ; bet grappige en
luimige is wit overdreven en gezoeht ; bet zedelijk doel is
goed. De leper oordeele t
Lodewijk is de zoon van eenen Generaal in Pruisfifehen
dienst . Tot den krijgsdienst ongenegen , karat hij eindelijk,
met 's vaders toeftemming , bij eenen bloedverwant in Ho'land, en men bezorgt hem een goed kantoor. Kort daarop
fneuvelt de vader, die den zoon wel eene goede goudbeurs
had medegegeven, maar hem verder, naar bet fehijnt , niets
heeft nagelaten . De jonge beer raakt fpoedig verliefd op
aijne lieve nicht Jeannette, en hare ouders zien dit zonder
tegenzin . Toen hij zijne geloofsbelijdenis gedaan had, bekwam hij ook eenen vriend ; zoodat hij nu een' vriend en cen.
meisie had, maar geen beflaan . Die vriend geraakte ook
verliefd , maar tegen bet genoegen zijner ouders . Diens mcis .
je werd zwanger, ('t geen op die wijze niet onwaarfahijnlijk
is) en Lodewijk, die de handlanger en de vertrouwde der
gelieven was , moist eindelijk den vader tot toeftemlning to
dwingen, Daarvan evenwel had hij weinig dank, en wer .d
door de jongevrouw , die niet gelukkig was, fleeht behandeld . (Uet tooneel bij de verzoening der ouders, met de
fpirittls nitri droppels, behoort weder tot hergrappige .) Jeannette nam bee haren minnasr kwalijk , dat hij de zaak voor
hear geheim gehouden had ; maar de verzoening volgt . flier
gedenkt de fchrijver weder eens, dat hij luimig wezen zou ,
en verhaalt een grapje van eenen Jood . Lodewijk ontflaat
zich van zijn min voordeelig kantoor, en raakt in eene andere
ftad beter to regt . Op reis derwaarts hoort hii, in de fchuit
voorbijvarende , om hulp roepen ; heeft met den dooven en
gierigen 1'chipper eene grail, fpringt uit de fehuit , en reds eels
song measeh, die zich had willen verdrinken, maar, berouw
krijgende , zich nog aan een' wilgentak hield, en om httlp
tiepa Die drenkeling was wel ha manskleederen, maar toch
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een lief, beminnelijk meisje . Met haar reist Lodewijk naar
de ftad, en verneemc hare gefchiedenis. Zij was hare zotte
en trotfche Mama ontloopen,die haar aan eenen ouden leelijken vrek en wellusteling koppelen wilde, dat haar to harder
nog vie], omdat 2ij zichzerve reeds aan eenen lieven jongen
had verloofd . De Mama is wederom een ftaaltje van bet luimige van den fchrijver . Mama bekeerde zich fpoedig , toen
bet dochtertje haar ontloopen was, en, wat bet wonder nog
grooter maakt, zij verwisfelde ook dadelijk hare half Franfche brabbeltaal voor goede Hollandfche woorden . Het meisje
kreeg haren minnaarI offchoon bet huwelijlt ; om den fpoedig
volgenden dood van Mama , nog moest cvorden uitgefteld .
Het ging Lodewijk op zijn nieuw kantoor haar wensch , (toevallig was daar juist, denzelfden dag van zijne aankomst,
eene algemeen bekende anekdote met eenen dief en eenen
vrijer van de meld gebeurd ; dit zal mede tot bet luimige behouren) en op den dag van het huwelijk van bet drenkelingetje kon nu ook Lodewijk zijne Jeannette huwen . Nadat
de burgerlijke plegtigheid was afgeloopen, zouden de huwelijken oak kerkelijk worden ingezegend, Maar bier begins
nu bet grappige regt, De half befchonkene koetfiers verftonden verkeerd, waardoor de een near de Hervormde, de ander naar de Luterfche nieuwe kerk reed , en een derde zelfs
de flad nit naar bet dorp Nietiwerkerk . De predikant, die
des namiddags prediken moest , wilde vertrekken ; men hield
hem vast bij mantel en bef. Dat was eene grap! Eindelijk
kwam nog alles to regt, en geraakten de paren getrouwd, -haar nog is bet verhaal niet ten einde, Na eenig tijdsverloop
ziet Lodewijk, op zekere bruiloft , zekere kamenier Elizabeth ;
dat meisje behaagt hem, en bij ook aan haar, want zoos
oogenblikkelijk in den cnin vergat Lodewijk zijne Jeannette,
en Betje, door zijne onftuimige drift medegefleept, werd (naar
katten) de prooi zijner begeerte . Dac
de wijze der kr
meisje verliet weldra haren dienst, en werd door Lodewijk
gekamerd . Dit was genoegzaam bekend ; maar Jeannette wist
bet niet , tot dat bet vrouwtje , hetwelk Lodewijk vroeger
aan zijnen vriend gekoppeld had, er haar, uit dankbaarheid!
van onderrigtte . Maar Jeannette hield zich best, en fpeelde
de blinde ; zoo ging bet werk zijn' gang . Ook de geredde
drenkelinge was niec gelukkig ; haar man geraakte aan bet fpel ,
en verfpeelde in eenen enkelen worp meer dan hij bezat . (Die
ging raar in ziju werk, door eene aeceptatie van honderddui .
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tend guldens, in een' zak geld van den winner verborgen,
%Vij vatten bet niet ; maar de fchrijver verftaatdenkelijk,meer
dan wij, van zuike foort van fpel .) Een rijke oom fchiet
eindelijk bet geld ; zoo raakt de man (die denzelfden nacht
maar zoo dadelijk voor die fchuld was gevangen gezet) weder
vrij, en alles is in zoo ver in orde . Maar nu kwamen de naweeen en zorgen . Een droom gaf uitredding ; hij drootude ,
dat hij zich naar U., waar hij nimmer geweest was ; begeven
moest ; waar hem iemand , op zekere brug en zeker uur , bet
benoodigde geld zou aanwijzen . Zoo was bet ook ; er kwatn
daar iemand, die gedroomd had , aan eenen onbekenden aldaar to wneten zeggen, dat hij in zijne keuken, onder zekeren fteen, veel gouds zou vinden . Te huis komende, vond
de man daar ook den aap, en was gered . Lodewijk kreeg
zijne portie, volgens den wit van hem, die bet daar had nedergelegd . (Er was een raar testament van then man reeds
lang in de wereld ; maar men had zijnen wit geeerbiedigd,
door den fteen niet op to ligten v66r den uiterften nood , en
nu had er niemand aan gedacht ; maar droomen waren nu
nuttig .) Lodewijk en Jeannette leefden thane weder in voile
liefde en vreugd ; want hij had zijne verkeering met Betje
onlangs afgebroken, en haar door geld afgekocht. Zij vertrok dan naar elders ; haar kindje zond zij echter alvorens,
met een briefje, aan Lodewijk's vrouw ten gefchenke . Maar
Jeannette hield zich goed, en bezorgde bet kind in ftilte bij
eenen landman, waar zij hetzelve dikwijls bezocht . Lodewijk komt daar eindelijk achter, had nu Jeannette nog liever, en bleef haar voortaan getrouw ; terwiji zij nu ook bet
kind tot zich namen .
Hier hebt gij, lezer ! bet (hoogstwaarfchijnlijk?) verhaal,
op waarheid gegrand . Men zou zeggen , hoe alles toch zoo,
gebeuren kan ! en welk een vernuft en vinding, om bet zoo
aaneen ce verbinden! Nu, wij wenfchen fchrijver en lezerveel
vermaak . En nut ; Wij zeidenI bet zedelijk doel is goed,
maar nemen dit, na de herlezing nu, bijna terug . Zeker zien
wij, dat eerie brave en verftandige vrouw veel ongeluk verhelpen kan , en bewonderen vooral Jeatmettes groote toegevendheid . Wij achten echter den man gelukkig, die zoo veet
toegevendheid niet behoeft, en raden ieder, om er niet op to
rekenen . Wij achten bet meisje dwaas, dat, bij een voorgenomen
huwelijk, vooruit kan zien op zulk eene proef to komen, en
dan niec liever nog tijdig terugtreedc . - Maar dit zij zoo bet
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wll ; wij hebben hier nu toch weder eenen oorfpronkelijken roIdan, in welken wij echter een en ander min fticbtelijk verhaaltje liever zagen doorgehaald . Voor her overige koope het
bbek , wle wil ! Her zal geene groote fehade doen , en den
blevoegdeft beoordeelaar van zulke foort vah gefchriften eens
doeti legchen .

De Dead van Lord u Y R o n , door Mr. c . i' . K . R o BID E
V A N D E It A A.

Uitgegeven ten voordeele der . Crieken. Leeur

warden , by G. Ti N . Suringar . 1827 .

In gr . 81% 39 Bl

f I- :
Lie Pischpink in den Storm, door c . G 119 E L .

Uitgegeveh tell

behoeve der H eduwen to Kinderen , die h bet vergadn der
Schevenfngfche Pink : .Iakob .Iohannes, het leven verloren
hebbees.

's Graveehage, hfj W . K . Mandeniaker. 182.7 .

Id

gr . 8vo. i8 81, f :-40 .
Herinntring aan W I L L S d1 (i E 0 R G E F R E D E R 19 ,
van Oranje Nasfau.

Zaltbominel, h

Prfni

J. roman . 1827 .

Id`

gr. 8vo . 14 Bt.
Bloemenkrans veer de BentIteimfche Feestelingen, gevlochtew
door H. L . w I c H E R s , Kommicfa;is tot het Feest.

Cr;nin--

gen , by J . Oomkens . 1827, in gr. 8vo. 28 Bl. f 1- 50 .
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en einde vodr bErlangrijker ffukken meerdere ruimte to
befparen, voegen wij deze vier dichterlijke vlugfchrifcjes y
hoe veel zij ook in flof en trant mogen verfchiflen , bij elftt,
atfdet ; Itetgeen wij des to vtljmoediger durven doen, daar
zij , hij hunne verfchlllende waarde , ecliter geen van alien
op den naant van meesteri#tlkken aanfpraak kunnen maken .
No. I heeft natuurlijk den voorrang, als door de MoninkIijke Maatfchappij van Diehtkunde to Brdgge met Karen gouietr eereftempel geijkt . Her bezongen onderwerp is zoo pod-

tisch ass er een uitgedacht kan worden ; en L A M A It T I N E ,
in zijtr Dernier Chant di: Pelcrindge de Childe Hatold , heeft
getoond, welk eene partij er van hetzelve re rrekken is . Maar
de Vriefche Dichter, offchoon hij eere verdient om dell
goedejr getst , vvelke in zijn prijs#ers doorftraalt, en om her
tdek doe}einde, an hrtWet'k hij deszeifs uitgaaf dienscbaat
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maakte , is met to ongelijke kracht tegen den Franschman in
bet flrijdperk getreden . Het gedicht van den Heer VAN
D E R A A heeft echter zijne verdienften ; offchoon wij van
gedachten zijn, dat zijne Muze meer voor de zachtere huisfelijke poezij gefchikt , en de hoogere Loon hare zaak niet
is. Meer mogen wij van een met goud bekroond fluk niet
zeggen , ten einde met de bekroonende Maatfchappij niet
overhoop to geraken ; maar uiten intusfchen onzen hartelijken
wensch, dat velen zich hetzelve mogen aanfchaffen, ten einde ook op deze wijs ongemerkt een penningsken bij to dragen tot onderfland onzer fchandelijk vertrapte Christelijke geloofsgenooten .
Ook de vervaardiger van No . 2 , de Heer G 14 D E L, brengt
een offer op bet altaar der Christelijke liefdadigheid . De
voordeelen, welke de uitgave van bet voor ons liggend ftukje
loge opleveren, zijn beflemd tot leniging van de nooddruft
der Scheveningfche huisgezinnen, die hunne hoofden verloren
hebben bij bet vergaan der pink, de .Takob .Tohannes . Zeer gepast koos hij tot onderwerp de Vischpink in den florm , en
fchildert ons met kleuren en trekken, die den oog- en oorgetuige verraden, den kampftrijd , welken bet ranke fcheepje
en de armoedige visfchers moeten beftaan tegen bet woedende element . Jammer is bet, dat zijn dichtftuk, op een aantal plaatfen , de fprekendfte blijken draagc van mindere oefeuing in den bouw der volzinnen en versregels , en van mindere magt op bet rijm . En toch waren de flootendfle fouten
zoo gemakkelijk to veranderen ; bij voorb .
Men neemt de fokken in, men haalt hct zeil van top,
En reven aan de gijk bet met de vanglijn op .
Lees : En reeft bet aan de gijk met fnoer en vanglijn op .
Doch een wekt alien op, en zegt : bet is ons pligt,
Zoo lang er leven is , wij op Gods magt vertrouwen .
Lees : dat we op Gods , enz .
Voor bet overige erkennen wij met blijdfchap , in dit f}ukje
verfcheidene flalen van befchrijvende poezij ontmoet to hebben, die ons toonon, niet alleen, dat de Heer GAnzL veel
anleg bezit , maar ons zekcr doen vertrouwen , dat hij , bit
meerdere behandeling der Tier, in ftaat zal worden , om in
doze dichtfoort ices voortreffelijks to leverell .
BOEKBESCU . 1827 . No . I0 .
C g
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In een' geheel anderen trant Is No . 3 ; een Lierzang, toegewijd aan de nagedachtenis van Prins F RED E R I K , den to
vroeg overledenen Broeder onzes Konings ; misfchien wel vervaardigd ten gevolge eener Rotterdamfehe prijsuitfchrijving,
welker afloop eene groote en algemeen bekende beroering in
onze letterkundige wereld veroorzaakt heeft . Ook dit fcuk
Is klaarblijkelijk van eene hand, welke den regten greep der
dichtlier nog niet gevat heeft, maar insgelijks aanleg toont
oln denzelven to leeren, zoo zij door to vergevorderde jaren
nit reeds eenigzins onbuigzaam geworden is . Dit laatfte gelooven wij echter Diet ; bet vuur en de beeldrijkheid, welke
wij hier aantreffen, verraadt, onzes inziens, den jeugdigen
Zanger ; en is dit vermoeden gegrond , dan kunnen wij hem niet
genoeg tot vlijtige zelfoefening en fludie onzer eerfte me esters
aanfporen, ten einde zijn gelukkige aanleg niet verloren ga .
Zoo als zijn vers thans is, ware bet beter Diet gedrukt :
want , bij al bet vuur , en bij al den gang , welke er in to
vinden is, kan men zich diltwijls niet onthouden van bij fommige uitdrukkingen en vergelijkingen to meesmuilen of to
glimlagchen ; en , waar men dit flechts een- of tweemaal
doen moet, daar is de Lierzang totaal verongelukt .
Zoo komen wij eindelijk tot No . 4, eene verzameling van
Gezelfchapsliederen, welke geflrekt hebben tot verlevendi.,
ging en opluistering van zeker Feest , to Bentheim gevierd,
welks aanleiding en (trekking oils ten cenemaal onbekend
zijn, en waaromtrent ook de korte Voorrede geene nadere
opheldering geeft .
Uit het laatfte ftukje, to vi vat getiteld,
zouden wij bijna opmaken,dat bet eene vereeniging van oude
Akademiekennisfen geweest ware ; gelijk dan zulke partijen , ook
in ons land, in de laatfle tijden meer in den finaak gekomen
zijn . Wat hiervan zij , de ftukjes zijn, over bet algemeen,
hartelijk en zangerig tevens, zonder daarom juist tot de
volmaaktere to behooren (gelijk reeds blijkt uit de dikwijis verzuimde ineenfmelting der ftomme e met den volgenden klinker) ; de keuze der onderwerpen is gepast, en zelfs
gelukkig ; de uitdrukking is meestal los en vloeijend ; en dus
zullen zij niet alleen op bet Feest de aanzittenden hebben medegefleept, maar ook thans kunnen ftrekken tot eene welkome herinnering aan de genotene vreugde .
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Herman en Dorothea. Naar het Hoogduitsch van J . W . V o N G oTHE, door C . TEN H O E T, j z . Te N megen , b de Wed .
J . C . Vieweg en Zoon . 1826. In I2mo. X, 127 BI. f i it boekje is inderdaad zoo bevallig, dat wij deszelfs le .
D
zing aan onervarenen in de Hoogduitfche taal wel kunnen
aanprijzen . En in zoo verre zijn wij dank verfchuldigd aan
den ijverigen T E N H 0 E T , die , daar niemand anders dit deed ,
de vertaling ondernam, en, daar dit in de oorfpronkelijke
voetmaat niet wdl flaagde , bet in onrijm deed . Deze vertaling toch is, op zichzelve , niet kwaad , misfchien zelfs zees
verdienftelijk, wanneer men met de moeijelijkheden to rade
gaat ; fchoon bier en daar woorden, als dienfleling, lijkent,
welkomene, en meer andere, voorkomen , die toch wel niet
door den beugel kunnen , en in bet algemeen nog wel eene
zuiverende band had mogen worden aangelegd . De uitvoering is net ; bet vignet lief . Maar, of de letterkunde kan geacht worden , bij zulke poetisch - prozalfche ftukken , als deze overzetting , en ook die van Louize , iets to winnen , en of het niet mogel :;k ware geweest, bij voorbeeld, zulk
eene voetmaat, ter vertaling, to bezigen, als van welke zich
Profesfor V A N L E N N F P voor zijne Werken en Dagen heeft
bediend , - of bet verhaal dan niet veel natuurlijker en bevalliger zou geweest zijn, dichterlijke denkbeelden in dichterlijke taal uitdrukkende : dit kan, dunkt ons, niet wel betwijfeld worden . Wat de aanmerking op bl . 115 betreft : wij
kunnen ons zeer wel begrijpen, dat men dezelve make ; er
hangt bier van de juiste woorden , en zelfs van den toon, veel
af ; maar wij zouden nog al huiverig zijn , den beroemden Schrijver tegen to vallen, en twijfelen vooral, of het mogelijk ware, op eene andere wijze tot de treffende ontknooping to geraken .

Cedenkzuil voor Neerlands grootfle Tooneelkunflenaresfe , w A TT I E R Z I E S E N I S ; aan derzelver nagedaclitenis toegewijd
door A . L. B A R B A Z . Amflerdam , by J . C . van Kesteren .
1827 . In gr . 8v0. 78 131 . f I - 25.

0

ffchoon bij ons nog dat fchandelijke vooroordeel tegen
den fland van Tooneelfpeler algemeen heerfchende zij , betwelk, onbekend bij de befchaafdere Grieken , zijnen oorfprong
G g 2
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grootendeels verfchuldigd is aan de ruwere Romeinen, en
verfterkt werd door de welgemeende, maar coch medelijdenswaardige uitvaringen der Kerkvaderen ; zoo is her echter
ten voorbode van den aanbrekenden dag, dat een der meestgeachte Letterkundige Vereenigingen van ons Vaderland der
nagedachtenisfe van de groote w A T T I E R eene plegtige hulde heeft toegebragt, door hare uitvaart flatig to vieren . En
waarlijk, de hoogbegaafde Vrouw, wier wedergade her tegenwoordige Europa fchaars of in her geheel niet kan aanwijzen, verdiende deze onderfcheiding tea voile in her oog
van alien, die her geluk hadden van hare talenten in derzelver krachtigften bloei to zien fchitteren ; en voor hen, die
dit genot moesten misfen, ftrekt deze dichterlijke Lofrede
van den werkzamen B A R B A Z tot overtuigend betoog, dat
zij zulks verdiende . Als Gedicht befchouwd , moge deze
Gedenkzuil dan al niet tot de meesterftukken behooren, daar
zij in versbouw en trant tot een gelukkig reeds verloopen
tijdvak onzer Lecterkunde fchijnt to behooren, in juiste beoordeeliug van her eigendommelijke der groote Tooneelkunftenaresfe , in naauwkeurige optelling der hoofdrollen , in
welke zij zich onderfcheidde, en in veelomvauende kennis
van Tooneel en Tooneelkunst, heeft zij zoo vele verdienften, dat her belangftellend publiek den 1 - leere B A R B A Z
dank verfchuldigd is' voor derzelver oprigting . Doch de voor
zijn onderwerp in geestdrift gloeijende Schrijver toil, dat men
niet beruste in de letterkundige en gegraveerde Eerzuil, door
hem aan hare nagedachtenis toegewijd ; hij wenschte, dat bet
beeld der groore Vrouw den top des Amfierdamfchen Schouwburgs mogt verfieren ; en , daar wij meenen gehoord te hebben, dat er wezenlijk gedacht wordt aim eenc zoo noodzakelijke herfchepping der Loods, in welke Melpomene en Thalia
gehuldigd worden, komt ons dit denkbeeld als een woord op
zijn pas en niet ouuitvoerlijk voor . Wij maken derhalve
her for van B A R B A Z gearne tot de cindregels dezer aankondiging :
Dan, moog' nooit misgewrocht, door wanfinaak opgeheven,
W A T T I E R belagchlijke eere als grooten V o N D E L geven !
Veel beret niets gefticht . Dar ons de fchouwburgtrans
Haar flout en keurig beeld vertoone in hoogen glans,
En dat we, als de eelfte lof, waardoor zij words volprezen ,
Daar ouder flechts W A T T IE R in gouden Iettren lezen !
Zoo blijv' dat meesterituk, was eeuwen gaan voorbij,
Ilet fchoonf'e pronkfieraad der zoomcn van her IJ!
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Pragen over de Bijbelfche Qefchiedenisfen, ter voorbereiding tot
het godsdienJlig onderwys . Door D . H . W I L D S C 11 U T , Prodikant to 4ns/lerdam . Tweede, op nieuw bewerkte, Uitgave,
enz . Te Imflerdam, b j J. A . Meyboom . 026. In kI.
8vo. X, 96 BI. f : - 4o .
e Eerw.
betrecdt in dit, thans hernieuwde
D
en vermeerderde, vraagboekje , over de bijbelfche en verdere
W I L D S C H U T

kerkelijke gefchiedenis, zijnen eigen' weg . De jonge lieden
vinden , voor antwoord , anders niet dan verwijzing naar de
plaatfen, vooral in den Bijbel, waar zij zulks vinden kunnen . Voor zoo verre de overige, Joodfche of Christelijke,
kerkgefcbiedenis betreft, daaromtrent geeft hij deels de boeken der Makkabeen , deels andere en latere gefchriften, deels
een eigen dubbel aanhangfel aan de hand , bij het boekje gevoegd . Ilet oogmerk is, de jonge lieden zelve met meer
oordeel to doen werken, en wel inzonderheid in den Bijbel
to buis to zijn . De Leeraar geeft bun hiertoe eenige aanwijzing in de voorrede, en betuigt, zich bij deze leerwijzc
steeds wel bevonden to hebben . Dit verwondert ons niet,
voor zoo ver zijn Eerw . met welonderwezene , vlijtige en gefchikte jonge lieden to doen heeft, welken het niet aan noodigen tijd en lust ontbreekt . God geve, dat hij er heeds vele
zoodanigen moge vinden, en dat zijn boekje voor menigen
Leeraar even bruikbaar blijke to zijn ! Zulks geeft ons uitzigt
op welgeoefende leden . Wij danken, bij voorraad, den waardigen man voor zijnen welvolvoerden arbeid .

Gefchiedenis der Grieken. Een Gefc'ienk voor .7ongelieden . Te
Rotterdam, by Menfing en van Westreenen . 1826 . In kl.
8vo. II, 192 BI. f :-9o .

E

en nuttig boekje voor lien, die, bij het onderwijs der
jeugd, dau volilrekt opftellen vol fouten meenen to moeten
gebruiken . De ongenoemde Schrijver heeft echter waarfchijnlijk geheel sets anders beoogd . Dan juiit daardoor overtreft
dit boekje in dit opzigt vele anderen, waarin opzetteliike en
wei zulke geforceerde foucen voorkomen, dat men volflagen
gebrek nan menfchenverftand moot hebben, om ze niet met
de hand to tasten . Wij zullen hier eenige fouten opgeven ,
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zonder dezelve to verbeteren, opdat wij dit gefchenk, naar
eas oordeel meer voor onderwijzers dan voor jougeliedep gefchikt, niet berooven van bet eenige nut, dat bet flichten
kan . Polyniee , Nicene, Piraecis, Cnides, Montineers, Montinea, Caelmea, Cadinea , Silicie, Paphlagorie en Mauychia,
to Parnasfus, Chalaoeea, Mutsus, Gallefinones, Galliefenones,
Decias, Majinisfa Koning der Masfaefyliwnen, Munimius,
agrorifche wet, Nikodemes, Cicero hoofd des Rjjks, Claudius
(door Milo vermoord), Paufa, Atticum, Pertinas, Diocleftanus, Mafcentius, Nifsbus, Nofibis, enz . Pat er , behalve
de opgenoemde, nog andere fouten in dit boekje beflaan ,
moge ten laatfle nog bet volgende bewijzen : » Maar in bet
dedde jaar daarna kwam CR A S S u s met bet grootfte gedeelte
van zijn leger op de ellendig(le wijze om ; waarna (NB.) de
Parthen eenen inval in Syria deden, maar op eene dappere
wijze door c Rn s s v s ;eruggedreveit werden ." Eene bijzondere manier van vechten of - verhalen!

Jaarboekje over 1827 , uitgegeven op last van 9 . M. den Koning. In 's Gravenhage, ter algemeene Landsdrukkeri .
1827 . 167 BI. f : - 8o .
Jj et doel van dit Jaarboekje fchijnt to wezen, deels eene
ruimere uitbreiding van hetgeen gewoonlijk een'welingerigte
Almanak voor de kennis van den Hand der maan en flarren,
van de watergetijden , van de eclipfen, voor bet gemak des
reizigers enz . enz . bevat , deels meet algemeene wetenfchappelijke mededeelingen tot verfpreiding van nutte kennis en
aankweeking van zucht naar wetenfchappelijke befchaving.
Het eerfle gedeelte is tot veel meerdere ondetwetpen
uitgef}rekt, en op eene meer wetenfchappelijke wijze bebandeld, dan zulks gewoonlijk plaats heeft . De naauwkeurige opgaaf van de healing der Ecliptica voor den iften Januarij van dit jaar ; van den op- en ondergang, de declinatie
en affland van de lentefnede der zon, voor elken dog opgegeven ; van de bepaling van den middelbaren tijd op den waren
middag ; de tafels van de opkomst en ondergang der voornaam.
fie planeten ; de tafels van bet verfchil, hierill door de verfchillende ligging der onderfcheidene plaatfen to weeg gebragt,
en de daarnevens geplaatfte aanwijzer van derzelver gebruik ;
de opgave van de regte opk1imming en declinatie van een San-
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tal der voornaamfle vaste ftarren voor den alien januarit 1827,
en de daarnevens geplaatfle onderrigtiig van bet gebruik, dat
men van doze opgaven maken kan, om die flerren to leeren
kennen ; de verklaring van liet denkbeeld van middelbaren en
waren tijd , en bet gebruik, dat van beiden gemaakt wordt,
enz . enz . maken dit werkje van hooger waardij en algemeener
nut. De opgave van een groot aantal plnatfen uit ons vaderland, ten aanzien van derzelver breedte en lengte, en afftanden, in uren gaans, van de drie hoofdplaatfen des rijks, (Amflerdam , 's Gravenhage en Brusfel) zijn tot gemak des reizigers dienftig ; de bepaling van bet haventij, of den tijd van
boog water op de dagen van nicuwe of voile maan, met de
bijgevoegde onderrigting over de berekening van den tijd van
hoog en laag water , en de tafel van de betrekkelijke hoogten
der fpringtijen aan de Nederlandfche kusten, brengen aanmerkelijk toe, om bet nut van dit boekje meer algemeen to maken .
Het tweede gedeelte , of meer algemeene wetenfchappelijke
mededeelingen , tot verfpreiding van nuttige kennis en aankweeking van de zucht tot wetenfchappelijke befchaving,
kan men eenigermate rekenen een' eanvang to semen met de
tafel, welke eenige opgaven betrekkelijk het zonneflelfel bevat, en die door eenige berigten aangaande de Satellieten
van Jupiter, Saturnus en Uranus, en andere algemeene GeogCaphifche en Astronomifche opgaven (als b . v. van de
lengte van den radius der pool en van den aequator, van de
fnelheid van een vrijvallend ligchaam op verfchillende plaatfen en bet uitwerkfel der middefpuntfchuwende kracht, enz .)
wordt gevolgd . Hierop vindt men eene ontwikkeling van bet
tiendeelige ftelfel voor maten en gewigten, waarbij hetzelve
zoo voor lengte als inhoudsmaat , voor drooge en natte waren
wordt uitgelegd en van de noodige tabellen en herleidingstafelen is voorzien, en de overeenkomst van hetzelve met de
decimale rekening en beider gemakkeiijkhcid duidelijk en onderrigtend wordt aangetoond . Uit bet daar achter geplaatfte
berigt over bet muntwezen in het algemeen, en bet nieuwe
Nederlandfche muntftelfel in bet bijzonder, kan inen zich
een duidelijk denkbeeld vormen, zoo wel van de oudere
manier, om- bet gehalte der munten nit to drukken, als van
de verbetering, hierin door de nienwere verdeeling aangebragt, van de wijze van munten, en van de intrinfique en
nominale waarden der geldflukken . Het volgende hoofdituk
bevat de Statistiek ; bet geeft de bevolking van elke provincie op, bet getal van fledelingen en landhewoners in elite
provincie afzonderlijk, benevens de verhouding van bet aantal inwoners van bet vrouweli,jk geflacht met die van bet
mannelijk, bet aantal fterfgevallen, huwelijken en geboorten,
enz . enz . Ook vindt men bier cene tabellarifche opgave van,
de fterfte op onderfeheiden ouderdom binnen Amfterdam voor
verfcheidene jaren, welke voor hen, die in doze onderwerpen belang flellen, bijzondcr belangrijk moot zijn ; hetgroote
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verfchil althaus in de fterfte op verfchillenden ouderdom verraste ons niet weinig ; b . v. van her 7de tot her We jaar
hadden er in 1821 flechts 30, van bet site tot her 2de jaar
596 fcerfgevallen plaats ; eene verhouding bijna als i tot 2a.
Hierop volgt eene verklaring ten aanzien van den aard en de
zamenftelling des thermometers, en eene vergelijking van de
verfchillende verdeelingen van de fchaal der graden , eenige tafelen van de foorcelijke zwaarte van een aantal vloeiloffen, metalen, glas-, fleen-, hour- en aardfoorten, en ten
laatfte wordt dit boekje gefloten met een aantal tabellen der
watershoogten aan eenige peilfchalen fangs de hoofdrivieren
van ons land , gedurende de maand Januarij 1826 .
Men zal, hopen wij, uit dir verflagje der bebandelde onderwerpen kunnen zien, dat die boekje een groot aantal zeer
wetenswaardige zaken bevat , en , door den onderfcheiden'
card der opgaven, voor ieder ten minfte iets nuttigs en belangrijks bezit . Van naauwkeurigheid, eene zoo groote verdienfte
in deze foort van werkjes, draagt bet alle blijken, en de zeer
nette uitvoering laat to dien aanzien niets to wenfchen overig .
De Schrijver, de Heer L 011 AT T 0, to Delft, betuigt in de
voorrede, dankbaar gebruik to hebben gemaakt van gevallene
aanmerkingen op her eerfte Jaarboekje .

Almanak der Akademie van Groningen . 1827 . enz. Te Graningen, brf J . Oomkens. In 12mo. f : - 70 .

W

elke de reden zij der late aankomst van dezen v~Vftienden - jaargang, (zoo beet her bier, even Duitsch als oneigenaardig - van cen maandwerk of dagblad lieten wij bet
gelden - doch bet is reeds de vijftiende , transeat cum
caeteris!) weten wij nice . IIij pronkt met her fchaduwbeeld
van den Hooggeleerden JAN TEN B R INK , dien wij , al was
bet ook niet aan de deftigheid van her profesforaal gewaad,
terflond herkenden , inzonderheid in mond en kin . Voorts bevat
bet boekje de gewone ftukken, die ons herA .dademiewezen in
ons land in her algemeen en de jongite Koninklijke befluiten
daaromtrent, doch meer bijzonder de Groninger Hoogefchool,
deszelfs perfoneel, werkzaamheden, lotgevallen, ontvaugene
gefcheuken voor Kabinet, Bibliotheek of Kruidtuin, uitgege_
vene werken der Hoogleeraren , enz . doen kennen . De dood
van Prof. M U N T I N G H E, benevens de aankomst van V A N
11 ALL en C L A R 1 S S E als Prof ordinarii, gaf inzonderheid
belangrijke ftof voor meer clan ednen fpreker . Her werkje
houdt zich dus door afwisfeling en belangrijkheid zeer goed
flaande, en is, met name voor de Akademieburgers, gewis
van wczenlijk nut .

BOEKBESCHOUWING.
Nieuwe Leerredenen , door I . J . D E R M 0 U T, Hofprediker van Z. M. den Zoning der Nederlanden en
Predikant to 's Gravenhage . Ilde Bundel. Te Dordrecht, b . Blusff en van Braam . 1827 . In gr. 8vo .
,XII , 352 Bl . f 3 - 6o.
i.Dit tweede deel volgt laat op het eerfle, in 1823 uitgegeven . Het zij verre van ons , dat wij dit zouden berispen . Dat bekwame en geliefde predikers zoo nu en
dan eens een proefje van hunnen arbeid geven , en zich
daarmede, althans bij gemengde onderwerpen, niet to
zeer haasten, kan nict anders dan goedgekeurd worden .
Gaarne maken wij , voor ons , eene uitzondering ten opzigte van den eenigen V A N D E R P A L M, die trouwens
ook zoo druk niet predikt , en gerust alles mag gevcn ,
wat zijne klimmende jaren hem nog vergunnen to fchenken. Spraken wij van het genoemde eerf'e deel al gunftiger , naarmate wij , voortgaande , meer onderwerpen behandeld vonden , regt gefchikt tot befluring van het dagelijksch leven ; wij moeten dan natuurlijk nu nog meer
tevreden, bijzonder tevreden met 's mans werk zijn, daar
hij ons meer tukken van deze foort, en vooral van geene
mindere waarde , fchenkt .
De allereerfle, op verzoek van velen geplaatst, is inderdaad merkwaardi-g zij frekte ter bevestiging in den
H . Dienst van zijnen eigen', eenigen zoon, op de plaats ,
waar zijn vader , naderhand predikant to Amf}erdam , insgelijks het herderlijke werk begonnen had . De tekst is
J o u . XXI : 16a . en c . Hebt gij m~ lief ? Hoed name
fchapen! het onderwerp : DE LIEFDE TOT JEZUS CHRISTUS , ALS IIET VOORNAME VEREISCIITE IN DEN DIENAAR EN HERDER DER CI-IRISTELIJKE GEMEENTE . Nie-

mand zal tekst of onderwerp anders dan gepast kunnen
BOEKBESCII . 1827 . N0 . II .
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noemen ; en toch fchijnt bet ons opmerkelijk, dat in een
zoo kort tijdsbeftek driemaal van beide (nagenoeg even
zoo) , in onzen bekenden kring, werd gebruik gemaakt .
Omtrent dat van den beroemden, fchoon nog jeugdigen,
DUS AMORIE V4N DER HOEVEN, zljn'fchoonbroeder, den jongen S T U A R T, to Haarlem bevestigende, werd ons met allerbijzonderften lof gefproken ; en
dit kan wel medegewerkt hebben, om onze hooggefpan
nen verwachting bij de leerrede zelve van D E R NI 0 U T
min volkomen to bevredigen . Maar wat bet bijwerk , de
vooraffpraak en bet gerigte tot zijnen zoon, betreft, zelden lazen wij lets, met zoo vele warmte gefteld, zoo
blijkbaar en heerlijk uit bet hart gevloeid . Waarlijk , men
begrijpt haast niet, hoe bet de penne kon doorgaan, zonder iets van dezen gloed to verliezen . Een enkel ftaaltje
flechts : „ Ik heb als mensch en Evangeliedienaar vele
„ dagen van blijdfchap beleefd ; maar nog geenen als de• zen . Indien ik van al bet mogelijke, dat mij to beurt
• kon vallen, van mijnen God iets had mogen bedingen ,
„ waaraan ik zijne gunst en trouw mijwaarts zoude
• kennen, dit , juist dit , wat mij heden wedervaart, zou„ de ik van Hem , als de vervulling van mijnen hoogiten
wensch in dit leven, hebben begeerd . Die God heeft
• mij verftaan, toen ik dezen zoon voor bet eerst in mij,
• ne vaderlijke armen nam , toen mijne verzuchting, dat
• bij goed en braaf, en, konde bet zijn, een waardig
• Dienaar van bet Evangelie worden mogt, naar Boven
• rees ," enz . enz . 'vVij zouden to veel moeten affchrijven . Inderdaad,dit alles is welfprekendheid van bet hart ,
coo als men ze weinig hoort .
De tweede leerrede, over Hand. XXV : 8b. Ik heb
noch tegen de wet der ,joden , noch tegen den tempel,
noch tegen den Keizer iets gezondigd, en DE }ERVORMING VOORSTELLENDE, ALS NIET SCHADELtJK VOOR
'DR ZEKERHEID DER I3URCERLIJKE REGERING, bevat al-

zoo wederom een dier algemeene onderwerpen, welke op
zijnen tijd nuttig, thans misfchien bijzonder wel van pas
kunnen zijn , en is , op bet voetfpoor van den voortref-
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felijken T Z S G H I R N E R, wel behandeld, doch in den
vorm eener lcerrede min naar onzen fmaak . Wij fiemmen
intusfchen geheel in met de toepasfing : I° . Dankt God,
dat gij leeft in een land, waar bet licht der Hervorming
is opgegaan, en onder eene regering, enz . a Houdt
uwe belijdenis en hare beginfelen vast . o° . Gedraagt
u overeenkomfiig dezelve .
De derde is : DE EVENREDIGE VERGELDING VAN RET
ONS TOEVERTROUWDE WERK, volgens MATTH . XXV :
i4-3o . De Heer D E R M O U T behoort onder de redenaars , die veel werk van de iniciding maken . Zij zijn bij
hem blijkbaar lets anders dan de vooraffpraak ; op de
voorlezing van den tekst volgende , en dus to nader aan
bet behandelde onderwerp verbonden , doorgaans warm en
menigmaal met zekeren zwier gefleld . Men hoore : , Als
„ wij onze oogcn opheffen naar den hemel, en, onder
„ bet geleide eener naauwkeurige waarneming , de inrig„ ting van bet heelal gadeflaan , dan gevoelen wij ons
„ onwederflaanbaar getroffen door de aanbiddelijke groot• heid van den Ironing der eeuwen , die al deze dingen
„ gefchapen heeft . Hoe verbaast ons die ontzaggelijke
„ menigte van ligchamen, boven onze hoofden opgehan„ gen ! Hoe bekoort ons derzelver zonderbare (?) ver„ fcheidcnlieid, wanneer wij ons hier zonnen , ginds
• dwaalfiarren , daar wachters hooren aanwijzen , en bet
„ verfchil befpeuren tusfchen den gloed der zon, die ons
„ befchijnt , en bet geflikker des glanzenden Orions , en
„ bet zachte fchijnfel der mane ! Hoe bedwelmt ons de
„ juistheid van dat verfiandig vermogen, hetwelk al die
„ fiofklompen als op eene fchaal gewogen, en hunne on„ derlinge aff'anden mitsgaders de fnelheid hunner bewe„ ging, naar gelange van derzelver zwaarte, beuaald en
„ geregeld heeft ! Wat ecrbied maakt zich van ons mees„ ter , wanneer de verhevenfie wetenfchap , waar bet on„ geoefend oog noch zamenhang noch regelmaat waar„ neemt, ons eene orde aantoont, door welkc de gan„ fche fchepping een geheel uitmaakt ," enz . „ In bet
• zedelijk Rijk des Allerhoogfien heerscht orde en regelHh 2
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» maat, niet minder dan in net Rijk der Natuur," enz .
enz . De inhoud van bet geheel is nu door den opmerkzamen ligt op to maken .
IV. DE VREDELIEVENDHEID , volgens DI A T T H . V:
.
9 Zalig z jn , enz . Derzelver pligtmatigheid , voordeeligheid, algemeen-nuttigheid, en moeijelijkheid . Als lesfen of middelen worden opgegeven : een rein hart, eene
veriiandige keus van vrienden, en een ernfiig bedenken
onzer verpligting aan hen, met welke wij moeten omgaan .
V . HET GELUK VAN EEN REGT CHRISTELIJK HUIS-

naar j o H . XI : 5 . Jezus nit had Martha , en
hare zuster en Lazarus lief. Gelukkig is bier wederom de wending, met welke de fpreker van de
inleiding op bet onderwerp komt . lets tot ]of van bet
huisfelijk geluk gezegd hebbende , begint bij voorts de
donkere zijde to vertoonen , doch herneemt nu : „ Gij
„ verlangt niet, dat ik ii rondleide, waar haat en afkeer
• de plaats van liefde heeft ingenomen, waar de achting
„ voor betrekkingcn en pligten onbekend is ," enz . enz .
„ Ncen!" zcgt gij , „bring ons liever, waar wij ons zel„ ven wenichen ; breng ons in den kring des huizes,
„ waar Godsdicnst, deugd en liefde bloeijen ; zeg ons,
,, hoc men daar vcrl :cert in voorfpoed en in Teed, en
• fpiegel ons de kunst voor , om met de onzen ook z66
„ gclukkig to wordcn ." Ik ga, M . H . ! uwen wensch be• vredigen," enz . Wij hebben deze leerrede met uitfieLend genoegen gelezen . Hoe menigmaal de waarlijk fraaije , heerlijkc gefchiedenis ook behandeld is, juist de aangehaalde woorden, tot bet opgegeven einde gebezigd,
zcttcn cen' nieuwen glans aan bet ftuk bij . Onder anderen fprcckt er de Prediker van de hoop des wederziens
met blijkbarc overtuiging en op ecne grondige , doch tevens befchcidene wijze , en met waarfchuwing tegen bet
misloruik, om , ten aanzien van alicrlci menfchen , bij elke gelegenheid van dood of verlies , dezen troostgrond
to ontheiligen . Wij kunnen Diet nalaten dit op to merken ; omdat wij ons, zoo wel aan dit misbruik, als
auk aan den waarlijk onchristelijken toon , op welken men
GEZIN ,
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dit wederzien wel eens van God vordert en als eene proef
en voorwaarde zijner goedheid ftelt , bij redenaars en dichters , meermalen gaergerd hebben . Is dan berusting in Zijs
nen weg, Die alleen weet, wat den menfche goed is,
en veet meer dan ednen zegen heeft , niet ware , Christelijke wijsheid?
VI . DE VREUGDE EN PLIGTEN
Een vervolg
S AM. I : ao-28 .

EENER MOEDER .

op twee, in den
vorigen bundel geplaatfte . Deze heeft ons niet in alle
deelen zoo volkvmen voldaan . De reden is tweederI° . Omdat het geval ons toefchijnt to veel naar
lei :
het gebruik vea-plooid to zijn , dat er de Redenaar van wilde maken -- als cen befteden van het kind bij den Hoogepriester , om daar , tegen behoorlijke vergelding, eene
goede opvoeding to genieten - bij het toenmalig, burgerlijk zoo wel , als godsdienftig Hoofd van den Staat !
2°. Omdat er over dit onderwerp, de opvoeding der
jeugd, gevoelens worden geopperd, die niet algemeen
zijn ; daar bet toch bijna als eene wet voor de kanfelleer
fchijnt to kunnen gelden , dat bijzondere menfchelijl e denk •
beelden zoo min mogelijk als hoofdvoorfchriften worden
aangedrongen . Het voorbeeld zelve is ook niet gelukkig
want het vroeg van huis zenden, onder vreemden, is
reeds iets, dat wij den ouderen niet zouden aanprijzen-en hoe flecht maakten het de eigene zonen van den al to
toegevenden Eli ! - Dit alles , echter , zij gezegd behoudens beter oordecl en den lof, aan het veelvuldige
goede ook hier gaarnetoegekend .
z

VII . AANPRIJZING VAN EEN BETAMEND GEMOEDSBESTAAN AAN OUDERS , BIJ HET STERVEN IIUNNER JONGE I{INDEREN . 2 S A DI . XII : I5" .-23 .
Uit doze leer-

rede, in welke David tot voorbeeld wordt gefteld, en die
vol leer, ftichting en troost is , fchrijven wij het volgende , als opmerkelijk , uit : „ Deze onderwerping des ge• loofs, 1\I . H . ! moet ons to gemakkelijker vallen, daar
• zij onderfleund wordt door de fchoone hoop, die de
• Godsdienst ons in(tort , de hoop op de zaligheid on• zer kinderen . Bij al de onzekerheid , die de juiste ken.
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nis aan het toekomend lot der menfehen omzwachtelt,
„ is er niets , waaromtrent wij ons eerder kunnen gerust
• flellen , dan omtrent het gelukkig lot onzer vroeg
„ geftorven lievelingen . Wij ten minfle beroemen ons ,
• tot eene gemeenfchap van Christenen to behooren , wier
• eigen geloofsbelijdenis, bij al het ontzag, hetwelk zij
„ toedraagt aan Gods vrijmagtig welbehagen, de zalig,~ heid der kinderen -- wat men haar ook moge opgedicht
„ hebben - nooit met eene enkele letter heeft weder •
„ fpioken ." - Het behaagt ons , bier als elders , bij
D E R M O U T , dat hij , troostende, tevens fticht . Want,
waarlijk , den vromen gelden de troostgronden van den
Godsdienst voornamelijk.
VIII. DE CHRISTELIJKE VRIENDSCHAP, volgens den
nden Brief van Johannes . „ Onder de letterkundige
„ fchatten , die ons uit vroeger en later tijd zijn ter hand
• gekomen , tellen wij niet alleen de uitvoerige fchriften
• van wijze en beroemde mannen -, maar ook hunne
„ gemeenzame brieven -. In dezelve vinden wij nog de
„ natuurlijke uitdrukking van den geest en het karakter
,7 der fchrijvers," enz . Op deze wijze leidt de Hofprcdiker ons in tot bet overzigt van Johannes' vriendfchappelijken Brief, benevens de behandeling van het genoem .
de onderwerp en deszelfs aanprijzing . Het onderwerp
wordt in drie deelen gefplitst : i. hartelijke deelneming
aan elkanders belangen ; 2 . opregte toeleg ter verfterking
van wederzijdfche achting voor waarheid en deugd ; 3 .
getrouwe waarfchuwing voor de gevaren, waaraan men
het hart en gedrag des genes , dien men lief heeft , ziet
blootgefteld ; alles uit den Brief en het boorbeeld van Jo .
hannes natuurlijk ontwikkeld . Dergelijke ftukken fchijnen
ons toe, den bekwamen, oorfpronkelijken man to ken .
merken .
De laatfte, IXde leerrede, AANPRIJZENDE EENE' DANK„

BARE OPMERKING DER VERGOEDING VAN DE ONAANGENAAMI;ED$N DES LEVENS , heeft tot tekst Gen. XLI : $I ,

ecn deel der beminnelijke gefchiedenis van Jozef : Manasfe, God heeft nif doers vergeten al inf ne motite , enz .
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b Zz nx 0 U T doet ons hieria opmerken, dat Jozef am
God gedacht, dat hij aan zijne vroegerebetrekkingen dacht,
en wel met liefde ; terwijl deze uitflorting zijner dankbaArheid niet terftond na zijne verbeffing, maar bij bet
genot vAn huisfelijk heil plaats had , 't welk hij dus toont,
let hoogst van alien to fehatten . Hetvolgendebetoogzelve fcheen ons min wegflepend ; fchoon bet laatfte deel ,
de toepasfing behelzende, regten troost bevat .
Te flotte willen wij bij eenige uitdrulckingen ftililaan ,
die ons min of nicer vreemd luidden ; b . v. bI. x51 .
omgankelijke menfchen ; hl . 164 . met den morgen ones
rijst ; fanailie (gedurig herhaald) ; bl . a5o. zoo lang hat
beiluit nog niet gebaard had ; bl. e6s . als het zich vast
zijne jongen ontroofd ziet ; bl . 261 . tranen --- als dauw
druppels, onder welke cene roos haar hoofd verbergt ;
bl . 326. gemoedsgexindheid . Wij veroordeelen bier niet ;
wij maken enkel oplettend .
Moge de geleerde en twelfprekende man nog lang zijn
helder licht tot in de huizen en harten van groot en klein
doen ftralen , en het eerwaardig geflacht van aanhoudenden zegen voor de Nederlandfche Christenheid zijn ! Met
deze opregte bede eindigen wij ons verflag .
Twee Brieven , naar aanleiding van bet onlangi to Dresden uitgekomen werk : De zuivere Katholieke Leer .
Uitgegeven door Dr . H . G . T Z S C H I R N B It , Hoogleeraar in de Godgedeerdheid en Superintendent to
Leipzig . Te 4rnhem , b9 C. A. Thieme . 1826 . Its
gr. 8vo. 10 Bl . f i - 25.

e finds weinige jaren vernieuwde aanval der RoomschD
katholieken op het Protestantismus is bet laatstgenoemde
grootelijks ten zegen ; en het is alsof deze oproeping° tot
hervatten flrijd de Hervormden uit hunnen tezorgeloozen
flaap opwekken , en den Roomschgezinden tot eene doodItuip worden moest . Dit laatfte zal , vertrouwen ww ,
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eindclijk bet geval worden . Het voor ons liggend boekje
fl:rekke ten bewijze van bet gegronde van deze onze hoop .
Van 1824---1826 kwam to Dresden zeker boek uit
Die reine Katholifche Lehre , dargejielt in einer freym(thigen Beleuchtung der Schrift des Herrn Direktor
o T T o : der Katholik and Protestant . Het maakte to
Dresden weinig opgang . „Wat de mensch door z%jn zoeken verkr~Vgt , is alles van den boozen en de vrucht der
duisternis ," enz . Over dit en foortgelijk obfcurantisme ,
de groote onverdraagzaamheid en verregaande hatelijkheid,
enz . fchaamde zich zelfs de Room schgezinde ; en menigen Protestant, die eenig vermoeden had van bet veelb~teekenende en opw-vekkelijke van deze en gene Roomschkatholieke plegtigheid, gingen de oogen open . Een vriend
zond bet book aan den Hoogleeraar T Z S C H I R N E R ;
een man, die zich , en als wijsgeer en als Christen, en
in elk ander opzigt , zoo gemakkelijk met iederen
Room schkatholieke meten Iran, en wiens antiroomschgezinde gefchriften ool, bij ons met zoo veel toejuiching
ontvangen ziju . De vriend vergde hem geene wederlegging van hetgcen reeds duizendmaal wederlegd was , maar
verzocht van hem op enkele vragen oplosfing van eenige
hem gcwigtige tegenwerpingen ; b . v . 1) omtrent de H .
Schrift als eenige kenbron, daar toch hot Evangelic dertig en vcertig jai-on Lang alleen mizondeling, on , zelfs
nadat er reeds Bpostolifchc fchriften bejlonden , nog
yoornameljk alleen door mondelinge prediking herd voortgeplant ; 2) of men niet tegen menige inrigting in de
Roomfche Kerk to zees gekant en bevooroordeeld is, b .
v . de veneering der Heiligen, bet vastcn , enz . ; 3) of
niet bet Katholicisme wcrkclijk meer dan bet Protestantisme der fchoone kunflen voordeclig is . En eindclijk , 4)
verlangde hij meerdere gerList flelling bij den vernieuwdcn
flrijd der beide Kerkgemeenten , en ten aanzien van den
tcgenwoordigcn toef}and der Protcstantfche Kerk . Dczc
aanvrage is de inhoud van den eerst bier gegeven brief ,
welke met zeer juistc aanmerkingen op bet bock, betwelk tot dit gefchrijf aanleiding gaf, gefloten wordt . --
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De tweede bevat hot antwoord op denzclven door den
Hoogleeraar . Eerst houdt hij zich alsof zijn vricnd den
Roomschgezinden fchrijver to hard beoordeeld had ; doze
ironie is meesterlijk , en zonder lach leest men b . v. zeker hier den lof der geleerdheid van den Roomschgezin.den Geestelijke niet , die zich , ter wederlegging der bedenking op de verlichting door den H . Geest van Kerkvergaderingen en Bisfchoppen , uit hun gedrag ontleend,
beroep en had, under anderen , op Bileam's ezelin, als
werktuig des Heeren ; hoezeer (lit goede beest, zegt
T Z S C H I R N E R, toch wel niet als Reprefentant en
Betuurder der Kerk heeft willen golden ; - alsmede de
proeven van 's mans fcherpzinnigheid ! openhartigheid
verfchoonende gematigdheid ! enz . Maar dan gaat deProf.
over tot de behandeling der geopperde vragen . De eerfte
wordt beantwoord , door de ftelling der Roomschgezinden aangaande de overleveringen in drieen to fplitfen : i)
De eerfle verkondiging des Christendoms gcfchiedde mondeling ; er waren reeds gemeenten , toen de eerflc fchriften verfchenen : zoo als nu die mondelijke verkondiging
door de Apostolifche fchriften bewaard is, zoo is dit ook
gefchied door andcre gedenkflukken . Ilet antwoord is
er zijn geene andcre gedenkfl:ukken uit de Apostolifche
tijden, die men als veilige bronnen gebruiken kan ;want ,
de echtheid van fommige der zoogenocmden vooronderfi:eld zijndc , zoo hebben wij geen' waarborg , dat zij ,
waar zij van de Apostelen verfchillen , nict hunne eigene
meening , of die van hunn' tijd of yolk , ons mededeelen .
2) De Christelijke Kerk bewaart niet flechts, maar ontwikkelt en breidt ook uit de Christelijke leer . Alwat de
ware Kcrk aangenomen en gelcerd lleeft, is even zoo wel
Christelijke leer, als hetgcen c If R I S T u s en do Apostelen geleerd hebben . Hetgeen toch waar is , kan niet ophouden waar to zijn , maar blijft dit . Indien dan nu maar
bewczen ware do gegronciheidvan de aanfpraak der Roomschgezindc Kerk op de van God gegevene magt ter onfeilbare
bepaling van hetgcen men gelooven moot . Dit bewijs ,
intusfchen, ontbreekt . Maar daarom felt de 1&.oomsch-
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gezinde dan ook , 3) dat de fl. Geest de Bisfchoppen , die
de Kerk vertegenwoordigen, .onmiddellijk verlicht, zoodat hunne uitfpraken als Goddelijke openbaringen moeten
geeerbiedigd worden . Het betoog, dat de voogdijfchap,
die de Hierarchie zich aanmatigt , niets meer dan eene
iifurpatie is , valt den Heere t z s e H I It N E A niet moeijelijk . -- Wat de tweede vraag betrefr , lezenswaardig is
hetgeen hier over zoogenoemde adiaphora grondig words
aangemerkt .; terwijl wordt aangewezen, hoe zelfs dat,
hetwelk werkelijk onverfchillig is, ophoudt zulks to zljn,
wanneer bet of voor iets verdienftelijks verklaard, of als
lets noodzakelijks geboden words . Keurig wordt dit op
de Roomschgezinde vereering der Heiligen, bet vasten en
de meeste inftellingen toegepast. --- Ten aanzien der derde
vraag lean risen toegevcn , dat de kunftenaaK bij den Katholicken eerdienst meer werk vindt ; maar voor het overige leze men bier den invloed van, den Godsdienst op de
kunften , niet alleen door den eerdienst, die de kunstftukken of vereischt, of bditenfluit, of toelaat, maar ook
door de voorwerpen, die hij den kunftenaar en dichter
aanbiedt, en vooral door de algemeene befchaving en rig .
ting , die hij aan zijne belijders geeft ; en men zal zich
overtuigen , dat bet Prwstantisme to dezen geenszins
voor bet Katholicisme behoeft to wijken . - Bij degerustftelling, eindelijk, van zijnen Protestantfchen vriend, blijven de bedenkelijke teekenen des tijds, en de laauwheid
en zorgeloosheid van vele Protestanten, die maar niet
fchijncn to begrijpen, dat finds twaalf jaren de stand der
kerkelijke dingen wezenlijk veranderd is, door den I-Ioogleeraar niet onopgemerkt, en ziet hij zelfs vooruit, dat
wij, Protestanten, veel onaangenaams zullen beleven .
Evenwel is hij aangaande den eindelijken uitflag der very
nieuwde vijandelijkheid gerust , en gelooft met dezelfde
zekerheid aan de voortduring der Evangelifche Kerk,
svaarmede hij aan eene voortgaande ontwikkeling des
menfchehken gellachts en aan eene de wergild regereride
w~sheid vastlzoudt . Slechts op driederlei wijze is de our
dergang der Protestantfche Kerk denkbaar : I) of zij zou
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van zelve opgelost moeten worden, en, verouderende,
in zichzelve vervallen ; 2) of de hooge Magten moesten
haar to onderbrengen ; 3) of bet Katholicismus moest bet
goed gevoelen der wergild in zulk eene mate weten to
winnen , dat alles tot hetzelve overging. De Schrijver
toont overtuigend aan , dat voor geen dezer drie gevallen
eenige waarfchijnlijkheid is .
Als Bijlagen zijn bij dit boekje gevoegd : 1) cen Brief
van den Pleer M 0 L L A R D - L E F E V R E, betrekkel~k
zijnen overgang tot den Protestantfchen Godsdienst, de
dato Ly on , den 25 junJ 1825 ; en 2) een door hemzelven gefchreven verhaal van den Overgang van den Spaanfchen Geesteliike J 0 S E P H U L A N C 0 uit de Roomschkatholieke tot de Pro'testantfche Kerk, mede 1825 gedagteekend. Beide deze ftukken zijn zeer belangrijk .
Geheel dit gefchrift van Prof. T Z S C 111 R N E R is voor
den Protestant , ook den Nederlandfchen , een kostbaar gefchenk, voor hetwelk wij wenfchen, dat hij zich dankbaar toonen zal, door getrouwe lezing en behartiging.
I-let moet tot waakzaamheid opwekken en den laauwen
belijder befchamcn ; maar bet zal ook den to zeer bezwaarden en kleingeloovigen moed en hoop geven . Wij
kunnen ons niet onthouden , bet volgende, en wel om
bijzondere redenen juist dit volgende, bier of to fchrijven : „ Ook wij hebben ons over godsdienflige en kerkelijke misftappen to beklagen ; ook onder ons zijn bijgcgeloof , dweeperij en onverdraagzaamheid niet zonder voorbeeld geweest. Wie zou dit willen ontkennen ? Maar gewis zijn die misftappen in onze Kerk zeldzamer en minder gevaarlijk geweest dan in de Katholieke . Zulk een
bijgeloof, als men ill de Katholieke landen dreef en nog
drift, met de reliquien, met de inwijdingen of inzegenit:gen , en met de bezweringen , heeft men in Protestantfche
landen nimmer aangetroffen ; en wanneer dan ook , helaas !
bet fchadelijk geloof aan hekferij en toovcrij lang genoeg
onder de onzen geheerscht heeft, zoo molten wij toch
ook roemen, dat diegenen, die de wereld van dit bijgeloof bevrijd hebben , B A L T H A Z A n. R E K K E A en
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uit ons midden zijn
opgetreden . Ook is heL in 't geheel niet vreemd , dat in
de Katholieke wereld meer bijgeloof geheerscht heeft dan
in de Protestantfche, daar de Katholieke Kerb gebiedt to
gelooven aan voortdurende , dagelijks herhaald wordende
wonderen, en her bijgeloof dikwijls door Priesterbedrog
is bevorderd geworden ; en dat niet flechts in vroegere ,
maar ook in latere tijden, zelfs nog in de verlichte eeuw
van Keizer J o z E F . Waar Geestelijken zelve her bijgeloof bevorderden , Maria - beelden tranen deden ftorten, de genezende kracht der reliquien roemden, en van
verfchijningen der afgeftorvenen verhaalden, daar moest
bet wel ingang vinden bij her yolk . Zoo iets is in de
Evangelifche Kerk ongehoord, wier Leeraars veelmeer
aan de uitroeijing van her bijgeloof cen groot en verdienftelijk aandeel gehad hebben . - Aan dweeperij heeft bet
onder ons ook niet ontbroken ; misfchien zelfs had die
onder ons meer plaats dan in de Katholieke Kerk , deels
omdat bet Evangclisch geloof, meer dan het Katholieke,
tot inkeer in zichzelven en tot befchouwing voert, deels
omdat men bij ons her feparatismus niet zoo fl'reng als
ginds onderdrukte . Maar de dweeperij onzer dweepers
had meestal niets dan beftrafhng van de zeden der wereld geestelijken hoogmoed en afzonderlijke zamenkomften ten gevolge , maar werd geene vcrvolgzieke geestdrijverij, en geene f'aatkunde der Flierarchie nam under
ons de dweeperij in dienst, om ze tot bereiking van hare
oogmerken to gebruiken . Daarom beftond er onder ons wel
pietismus en feparatismus , maar geen Jezuitismus . - Onverdraagzaamheid heeft ook onder onze geloofsgenooten
beftaan ; ook in de meeste Protestantfche landen hebben
lang genoeg wetten gegolden, die of de uitoefening van
den Katholieken Godsdienst verboden , of althans aan de
Katholieken bet gelijk genot van burgerlijke re-ten weigerden ; inzonderheid was Koningin E L I Z A B E T H niet
bill ilk omtrent hare Katholieke onderdanen , en de ijver
ook van onze wederleggende Godgeleerden is nict altijd
binnen de behoorlijlat palen gebleven . Maar in bekeerings-
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vervolgingsijver is toch de onverdraagzaamheid

nimmer in onze Kerk ontaard ; Inquifitiegerebten hebben wij toch nooit gehad ; in vergclijking met F I L I P S
D E N II, was zelfs E L I Z A B E T H verdraagzaam en
zacht . Geen Protestantfche L o D E tv 1J R XIV heeft zijne
Katholieke onderdanen nit bet land verdreven , en geen
Protestantfche L A 1\10 R DI A 112 c en C A R A F F A hebben
eenen F E R D I N A N D II tot vervolging der Katholieken
aangehitst . Waar is bet , dat CAL V I N aan den ongelukkigen

MICHAEL S I : It V E T u s ,

die, in bet jaar

1555 , van wege antitrinitarifche dwalingen , op zijn aandrijven, to

Gencve,

met den dood geftraft is, cen groot

onregt heeft begaan, omdat hij van bet aangcerfde vooroordeel , dat kctterij cene mis_laad is , no- niet los was ;
maar dit , in de ganfche Protestantfche wereld ,

thnig

voorbeeld van bloedige Godsdienstvervolging (ik lleb er
Been ander in de gefchiedenis van drie eeuwen gevonden)
moest alleen door de zoodanigen den Protestanten Diet
verweten worden , die he len ten dage nbg de beginfelen
beweren, die tot zulk eene onregtvaardigheid vervoeren,
en die op duizenden van bloedige offers der vervolgzucht ,
bier door geestdri ;verij en Binds door jezuitfche ftaatkunde ontftoken, kunnen gewezen worden . - Dwaze
proeven , om de vrijheid des onderzoeks to beperken, zijn
ook onder ons geno men . I\laar op zulk eene wijs hebben
toch zelfs de duisterite onzcr duisterlingen bet gezond
verftand niet gehoond , noch met zulk cene eeuwige fchandc zich bcdekt, als die tien Kardinalen, die bet Roomsch
Inquifitiegeregt uitmaakten, die in bet jaar 1633 den zeventigjarigen G A L I L E O G A L I L E I dwongen, om op
zijne knicn de leer to wederroepen, dat de aarde zich bewecgt , en dat de zon bet middelpunt des wereldftelfels
is .

Neen ! zoo heeft toch in geen Protestantsch land de

wijsheid voor de dwaasheid geknield ; zulk een geweld
heeft toch in geen Protestantsch land bet onverftand der
Grooten aan de wetenfchap en aan derzelver priestcrs uitgeoefend," enz .
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Smeekfchrift , ten behoeve der Heidenen en Mahomedanen „
gerigt aan alle Christenen van Nederland ; door Phi.
lethnos. Eene /femme des Roependen in de waest~n : bereidt den weg des Heeren , enz .
J E Z- XL : 3 . 4, 5 •
4'e Amflerdam, bsf A. B . Saakes . 1826 . In gr.
8vo. IF, 79 Bl- f : - 75.

A lwie den geest des Christendoms kent, en de kennis
aan bet dierbare Evangelic voor zichzelven, naarverdienfte , op hoogen prijs ftelt, zal dit Smeekfchrift, aan el .
ken Christelijken Nederlander aangeboden, noch ongele.
zen ter zijde leggen , noch zonder hartelijke belang(telling
in de heilige zaak, welke bet raakt, lezen . Wat ook de
bekende H A A F N E R, en , na hem , de Abt D U n o 1 s 1,
tegen bet Zendelingswerk, als bezwaar, mogen hebben
ingebragt , bet blijft niet alleen een nuttig werk , maar
ook eene heilige verpligting voor den regtgeaarden Chris .
ten, zoo veel mogelijk mede to werken , dat elke knie
zich buige voor den Heer, elke tong Hem belijde, tot
heerlijkheid van God, den Vader . Hoe hooger onze belangftelling rijst, hoe meer wij behooren werkzaam to
zijn, om den grootften (chat op aarde tot zulken onzer
medemenfchen over to brengen, als , no- in dwaling en
onkunde verzonken, uit die onzalige duisternis tot bet
heerlijkite licht kunnen gebragt worden, alleen door bet
dierbaar Evangelie .
God moet den wasdom geven ; maar menfchen moeten
dan ook zaaijen en planten . Wie uit bet gebrekkige van
menfchelijke pogingen bewijzen ontleent tegen bet geheele
Godegevallige werk, verraadt eigen onwil, en vergeet,
dat de gebrekkige predikinb des Evangelies toch beter
is, dan befchagfd , maar wreed Heidendom , en bet insgelijks wreede Islamismus . Zulk een denkt er niet aan,
dat bet mostaardzaad niet aanflonds een boom kan en moot
worden . Het licht, hetwelk federt de Hervorming ons
land zoo heerlijk beftraalt , werd toch eerst aan bet fiaaur
were van w ILL E B a o R D ont ftoken .
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Philethnos doet bet nadrukkelijkfle verzoek aan Nederlanders in de heiligfte zaak der menschheid, opdat alien,
naar vermogen, medewerken ter aanvankelijke vestiging
van den vrede, die eens algemeen op aarde, naar de leer
des Bijbels , door '.g Heilands kruis zal worden daargefleld. Dit verzoekfchrift liet Philethnos achter , terwijl
hij zelf bet work als Zendeling aanvaardde, en zijne nog
jeugdige krachten geheel aan de zaak der menschheid toe .
wijdde, voor welke hij flecnts van de Christenen in Nederland medewerking en onderileuning affmeekt .
Hiermede flappen wij of van dit Smeekfchrift, en wenfehen den Zendeling K . G U T Z L A F F, die wij in bet
zekere onderrigt zijn, dat fchrijver is van dit opfiel, in
onze overzeefche bezittingen , ter bereiking van zijn edel
en gewigtig doel, toe, onafgebroken lust tot zijn werk,
beftendige gezondheid , de noodige krachten en allerlei
voorfpoed, en daarenboven, in ons Vaderland, de door
hem zoo billijk verlangde medewerking en onderileuning .

Korte verhandeling der flrtfenymengkundige Scheikunde,
voornamelyk ingerigt voor die genen , welke zich willen voorbereiden tot het doen van -examen ; door G ER A R D U $ L A S O N D E R . Te Dordrecht , by Blusfd
en van Braam . 1826. In gr . 8vo . Behalve de Poorrede , 203 bl . f i - 80.

H

„
et oogmerk van dit werkje (zegt de Schrijver in
„ zijne voorrede) is , de Artfcnijmengl undige $cheikunde
~, zoo kort of beknoptelijk, doch tevens zoo duidelijk
„ mogelijk was , den leergierigen lezer en beoefenaar de„ zer zoo zeer belangrijke wetenfchap , volgens bet laat„ ile of nieuwfle tijdvak der Scheikunde , voor to ftellen ."
Niemand, der zake kundig, zal ontkennen , dat er in onze
taal no- behoefte is aan goede fchei- en artfenijmengkundige werl en . Het oogmerk van den Heer L A S 0 N D E R,
om aan deze behoefte to gemoet to komen, is derhalve
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zeer to prijzen ; en het doet Recenfent daarom to meer
leed, na cene aandachtige lezing , to moeten betuigen ,
dat het werk je gcenszins aan dat goede oogmerk beantwoordt, en alzoo ook niet berekend is, om de beftaande behoefte eenigzins to verminderen ; integendeel words,
zijns bedunkens , de behoefte aan goede werken door
werkjes als dat van L A S O N D E R vermeerderd , ten einde de verkeerde denkbeelden , welke jongelingen zich uit
dezelve eigen maken , zoo veel mogelijk tegen to gaan .
Dit ongunilig oordecl willen wij nu door ettelijke proeven pogen to 1}aven . llet werkje is kort ; dat is, de
flrtJenijznengkuudige Scheikunde wordt in even 20o bladzijdcn vcrhandeld ; maar bet is ook onvolledig en opper .
vlakkig . Dat men , in onze taal fchrijvende , vooral over
wetenfchappelijke onderwerpen, zich zoo veel mogelijk
bevlijtige , om kort tc zijn , is zeer aan to prijzen ; maar,
is noodcloozc wijdloopigheid of to keuren, nog veel meer
oppervlakkigheid en onvolledigheid . To vergeefs zal men
in dit werkje lets zoeken omtrcnt zeer vele , voor den
Artfcnijmenger, hoogstbelangrijke onderwerpen . Zoo vinden wij niets over de geheele klasfe der zouten, dan alleen , op bl . 172-176 , cene opgave , hoedanig dezelven
verdeeld worclen . Omtrent Tart . emet . , Merc . fublim .
eorrof. , Mere . dulc . , Sulph . aur . ant ., h'ermes miner . ,
enz . vindt men niets . Na cene duistere opgave van de
bereiding der 'ether Jillphuricus, en der verfchijnfelen ,
die daarbij plaats hebben, words onsgeleerd,dat „Nether
„ nitricus , muriaticus en aceticus nimmer zuiver zijn ,
„ dewijl, gedurende de ontleding van den alcohol , to ge„ lijker tijd ook een gedcelte van het zuurontleed wordt,
„ waarmcdc zij dan ook altijd verontreinigd zijn ." `Vij
meenen zoodanige behandeling onvolledig en oppervlakkig
to moeten noemen, oordeelende de door ons genoemde
onderwerpen voor den Artfcnijmenger van vrij wat grooter belang, dan de kennis van het Lithium , Strontium ,
bet kool- en phosphor- waterftofgaz . Men had doze en
andere nict geheel behoeven voorbij to gaan (ook dit zouden wij afkeuren) , maar nog veel minder zoo vele be-
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langrijke onderwerpen geheel onaangeroerd moeten laten,
of zoo onvoldoende, als de Aethers, behandelen . Wie
zal in een werkje, als dit moot heeten, niet ten minfte
een algemeen overzigt verwachten over de nadere beftanddeelen der planten , onder welke zulke voortrefFelijke geneesmiddelen zijn ; maar ook dit ontbreekt : alwat daaromtrent in bet werkje to vinden is , beftaat in eene vijf
bladzijden lange lijst van de hoofd- of eigene (zijn er ook
oneigene?) beftanddeelen der planten, niets anders behelzende dan den naam der ftof , then van de plant of bet
deel , uit welke dezelve verkrcgen wordt , en den naam
van den uitvinder . Behalve dat bet beftaan van vele hier
opgegevene ftoffen nog hoogst twijfelachtig is, ware bet
nuttiger en beter geweest, ecn algemeen, kort, maar
duidelijk overzigt over dezelven to geven , en meer bijzonder to fpreken over Chinine, Cinchonine, Morphine,
enz . Hoe vole gewigtige vragen kan men jongelingen ,
bij hun examen, niet voorftellen, waarop zij Been bet
minfte antwoord in dit werkje vinden kunnen ; en toch
moet hetzclve voornamelijk voor hen dienen !
Het was to wenfchen, dat er geene andere bedenkingen op bet voor ons liggend boekje te maken waren ; maar
.hetgeen men er in vindt, is duister, onnaauwkeurig, en
dikwijls onverftaanbaar : ook dit wil Recenfent met eenigc voorbeelden bewijzen ; want alles aan to voeren , zoude ons beftek verre overfchrijden . Op bi . i en 2 lezen
wij, dat de Artfenijmengkunde voorhcen verdeeld werd
in Galenifche en chemifche ; dat deze verdeeling thans geheel verworpen is ., en dat men door chemifche verftond
„ die, waardoor de ligchamcn in hunne beftanddeelen
„ ontvangen worden , en wezenlijke veranderingen ondergingen .."gine " Wat beteekent het : ligchamen worden in
hunne bef'anddeelen ontvangen ? Na in § 3 gezegd to
hebben , dat alle ligchamen, welke ons door de natuur
worden aangeboden, verdeeld worden in mijnftoffelijke,
plantaardige en dierlijke zelfftandigheden , gaat de Schrijver over , in § 4 , om bet onderfcheid, bijzonder tusfchen
plantaardige en dierlijke zelff}andigheden , op to geven .
EOEKBESCI-I . 1827 . NO. II .
1 I
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Wij willen deze § ter proeve overfchrijven : „ De zelf„ flandigheden van bet planten- en dierenrijk bezitten een
„ regelmatig maakfel van ligchaam , waarin de noodige
„ fappen omloopen , zich door zaad en voortplanting ver3, menigvuldigen , alsmede eene vrijwillige bewegingss, kracht , en bet vermogen hebben , om to denken ; deze
„ twee laatfte eigenfchappen ontmoet men niet dan in de
„ vuortbrengfelen van bet dierenrijk ; vandmr, dat men
~, die van bet plantenrijk gedeeltelt k , en die van bet
„ dierenrijit volkomex bewerktuigde ligchamen noemt . De
„ zelfflandigheden uit bet mijnflofFelijk rijk , plantenrijk
„ en dierenrijk worden, naar de wijze, hoe men die af„ zonderlijk bekomt , verdeeld in uitvloeifels (educta)
„ en in voortbrengfels (producta) ." Recenfent verkeert
in bet denkbeeld, dat bet vermogen om to denken geenszins een algemeen kenmerk der dieren is, maar dat dit
vermogen alleen bij den mensch gevonden wordt , die zich
juist daardoor van bet redelooze vee onderfcheidt, en hoven hetzclve zoo vcr verheven is . De redenering van
L A S 0 N D E R is bier zoo fiaai , dat men volgens dezelvt bet vermogen van denken ook aan Castoreum en
Mofchus kan toefchrijven ; immers zijn dit ook voortbrengfelen van bet dierenrijk . Planten noemt de Schrijver gedeeltell k bewerktuigd . Zijn zij dan niet juist z66 bewcrktuigd , als noodig. is, om aan bare beftemming to
voldoen ? en is dat geenc volkomenc bewerktuiging ? Is
bet onderfcheid tusfchen educta en producta gelegen in
de wijze , hoe men dezelve verkrijgt ? of ligt dat niet
veel nreer in den toeftand , in welken de ligchamen verkregen worden ? L A S 0 N D E R fchijnt,§ 5, koolzuur
en Ammonia altijd als producta to befchouwen ; naar ons
gevoelen zijn zij in bet cene geval producta , in bet andere educta . Recenfent mcent niet to veel to zeggen ,
wanneer hij zoodanige redenering duister , onnaauwkeurig, onverflaanbaar, en zelfs ongerijmd noemt .
§ 6 lezen wij, „ dat de hedendaagfche Scheikundigen
„ de lucht met bet woord gaz beftempelen , en daardoor
„ niet andets verflaan , dan dat zoodanige ligchamen met
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„ de warmteftof zoo (?) fcheikundig verbonden zijn , dat
„ zij voor ons oog onzigtbaar zijn ." - Op bl . 98 vernemen wij, dat overzuurd zoutzuur op ziichzelve niet
dan in de gazvormige gedaante kan worden daargeaeld,
en dat hetzelve eene geelgroene kleur heeft . Dit kunnen
wij niet overeenbrengen : want, naar de gegevene bepaling
van gaz , moet het overzuurd zoutztsurgaz onzigtbaar
zijn ; en hoe nu de kleur van onzigtbare ligchamen kan
gekend worden , is ons onbewust . Indien de Heer I. As O N D E R kon goedvinden , de kunst, om onzigtbare zaken to zien , bekend to maken , zouden welligt velen
zulks als wine gewigtige dicnst befchouwen .
BI . 9, § 14, vinden wij een nieuw bewijs van juiste
en naauwkeurige redenering. Ontleding, zegt hij , wordt
verdeeld in a) werktuigelijke , b) onmiddellijke, c) middellijke, en d) natuurlijke ; en in § i9 wordt er nog een
vijfde , die door probeermiddelen , bijgevoegd . Werktuigelijke ontleding wordt befchreven to gefchieden door
werktuigelijke middelen , als tampen , wrijven enz . „ On.
„ middellijke ," zegt L A S 0 N D E R , „ is die, welke door
„ werktuigelijke ontleding , of andere eenvoudige midde„ len, words volbragt , als verdunning, doorzijging , be„ zinking enz . , de enkele zelfftandigheden , welke uit
„ iets beftaan ," (zijn er ook , welke nit niets beftaan ?)
„ van elkander fcheidt ; dus fcheidt men het aanhangend
„ falpeterzuur van het bismuthoxyde door bijvoeging van
„ water ; of deze ontleding wordt volbragt, om de eer„ f'e of naaste beftanddeelen van de ligchamen of to zonderen ."
." Maken wij daarvan eens eene toepasfing . Onmiddellijke ontleding words volbragt door werktuigelijke ,
of door andere eenvoudige middelen, om de eerfte of
naaste beftanddeelen der ligchamen of to zonderen ; falpeterzuur is , volgens L A S 0 N D E R zelven , een eerst
of naast beftanddeel van de falpeter ; om dat of to fcheiden, bedient men zich van zwavelzuur ; en zoo behoort
dan de ontleding van falpeter door zwavelzuur tot de
onmiddellijke , die door de werktuigelijke of andere eenvoudige middelen volbragt wordt ! ! ! Natuurlijke ontleI i 2
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ding wordt nader omfchreven als de van zelfs werkenda ;
en ontleding door probeermiddelen als die alleen werkt op
het fcheikundig zamenf el der ligchamen, enz . Recenfent
gelooft, dat ontleding een gevolg is van werking, geenszins working zelve ; maar L A S 0 N D E R fchijnt eene geheel eigene logica to hebben .
Bi . 49 , § 85 , lezen wij over de zuurftof het volgende :„ Wij bekomen deze ftof (zoo als P R I E S T L E Y
„ dezelve in 1774 ontdekte) uit de falpeter, verder uit
„ de overznurde zoutzure potasch, en uit meest alto
„ metaalverzuurfels , het zij door eene enkele verhitting,
„ of verhooging van temperatuur, het zij door bijvoe„ ging van die zelfftandigheden,welke grootere verwant„ fchap hebben tot die ligchamen (welke ?) dan de zuur„ ftof , hetwelk het best gefchiedt door een of ander me„ taaloxyde met zwavelzuur aan verhooging van temperatuur bloot to itellen ." Zal men, dit lezende, niet
denken, dat, indien men zinkoxyde, ijzeroxyde, koperoxyde enz . met zwavelzuur verhit, er zuurftof wordt afgefcheiden ? Dit is dan wel jets nieuws , en behoort waarfchijnlijk tot het laatfte of nieuwfte tijdvak der Scheikunde van den Heer L A S 0 N D E R ; even als de raad , then
wij in dczelfde § vinden , om , ter verkrijging van zeer
zuiver zuurftofgaz , gebruik to maken van het (NB)
falpeterig tweede kwikverzuurfel .
Het aangevocrde zal wel meer dan voldoende zijn, om
to doen zien , in hoeverre de Heer L A S 0 N D E R voldaan heeft aan zijne bcloftc , om de Artfenijmengkundige
Scheikunde kort, maar tevens zoo duidelijk mogelijk voor
to flellen . Hierbij echter bepaalde zich 's mans oogmerk
niet : die duidclijke voorftelling moest ook zijn volgens
het laatfte of nieuwfte tijdvak der Scheikunde . Ook in
dit opzigt ontbreekt zeer veel . Overal vindt men bewijzen van onkunde in de vorderingen der Scheikunde gedurende de laatfle 15 A 2o jaren . Hetgeen men daarvan nog
vindt , fchijnt L A S 0 N D E R meest van hooren zeggen
to hebben ; want, indien hij zelf goede bronnen geraadpleegd hadde, zoude hij zekerlijk niet zoo gefchreven
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hebben . Een paar proeven zullen hot gezegde, zoo wij
rneenen, voldoende bewijzen .
131 . 99 , § 159 , lczen wij hot volgende : „ Wegens
„ bet beftaan van bet gewoon en overzuurd zoutzuur is
„ men hot alsnog nict volkomen eens . De zoogenaamde
„ Chlorinisten , aan welker hoofd D A v Y ftaat , houden
„ hot gewone zoutzuur als to zijn zamengefteld uit wa„ terftof en cenc tot hiertoe onbekende (?) grondftof,
„ door hen zoutftof , Chlorinum , genaamd . Dit mce„ nen zij to kunnen bewijzen , door watervrije zoutzure
„ verbindingen , met bijvoeging van cen gedeelte water ,
„ in cen daartoe gefchikt werktuig to verhitten . (! I !)
„ Volgens hun gevoelen zoude hier de waterftof van bet
„ bijgevoegde water zich met do zoutftof van de zout„ zure verbindingen vereenigen, en daardoor bet gewone
„ zoutzuur doen ontftaan, waarna de zuurftof van bet
„ water zich met de waterftof van de zoutzure verbin„ dingen zoude vereenigen tot zamenftelling van water(! I I !) ; terwijl zij nu verder bet overzuurd zout„ zuur befchouwen als de zoutftof op zichzelve , wel„ ke echter die eigenfchap bezit van zich in verfcheidene
„ evenredigheden met do zuurftof to kunnen verbinden .
„ Hier (de Heer L A S 0 N D E R doelt op de bereiding
van Chlorine uit zeezout en bruinfleen) „ zoude, vol„ pens hun gevoelen , de zuurftof van hot bruinfteenver„ zuurfel zich gedeeltelijk met de waterftof van de zout„ zure verbindingen vereenigen, waardoor water ,yordt
„ voortgebragt , terwijl een antler gedeelte zuturftof zich
„ met de zoutftof verbindt tot daarftelling van een ChiloVie kan zich uit zulk ecne ver„ rinumoxyde." (?)
warde voorftelling cen denkbeeld makcn van de theorie
van GAY-LUSSAC, THENARD, DAVY, waarmede zich thans ook B E R Z E L I U S vereenigt , en andere beroemde Scheikundigen ? Recenfent bekent gaarnc ,
daartoe nict in ftaat to zijn, en zoude bijna gelooven , dat
de Schrijver bier zichzclvcn nict verftonci . Ilet zoude
cene belecdiging zijn voor deskundige lezers , indien wij
de blijken van onkunde , nict allccn omtrcnt de nicuwe-

450

G .LASONDER

re, maar ook omtrcnt de oudere denkbeelden over den
aard van hct zoutzuur, bier voorhanden, wilden aanwijzen ; zij zijn al to zecr in het oog loopende .
Eene andere proeve vinden wij op bl . i2o . Aldaar
fpreekt de Schrijver over verkoold waterflofgaz (verkoold
beteekent doorgaans , tot kool gebrand ; wij wisten niet,
dat dit ook met waterflofgaz gefchieden kan) . Beide verbindingen van koolitof en waterflofgaz worden ondereen
verward ; en bet is blijkbaar , dat de Schrijver geene ken,
nis draagt , dat er twee verfchillende verbindingen beflaan .
Onder de eigenfchappen nu van het verkoold waterftofgaz wordt, bl . i2a, de volgende opgegeven : ,, Wan„ veer drie deelen van dit gaz met een deel overzuurd
„ zoutzuurgaz in aanraking gebragt worden, dan ont,, flaat er olie, doordien een gedeelte zuurftof van bet
• overzuurd zoutzuurgaz zich in diervoege met de kool„ en water - flof verbindt , welke vereischt wordt tot
„ zamenflelling van bovengemeld product . Ilet overzuurd
• zoutzuur, nu van cen gedeelte zuurflof beroofd zijn• de, is overgegaan of verandert in gewoon zoutzuur ;
• uit then hoofde mogen wij dus met reden befluiten,
• dat er zuuritof in bet overzuurd zoutzuur aanwezig
• is, hetwelk D A V Y en nicer anderen meenen niet to
• zullen zijn ." Welk eene overtuigende redcnering !
Overzuurd zoutzuurgaz en verkoold waterflofgaz vormen
olie ; olie beflaat uit kool-, water- en zuurflof ; derhalve
is er zuurflof in bet overzuurd zoutzuurgaz aanwezig !
Er is zoo veel gefchreven, en er zijn zoo vele gronden
voor en tegen het aanwezen van zuurflof in het zoutzuur aangevoerd ; de eerfle Geleerden van Europa hebben erkend, dat dit niet voor een flellig bewijs vatbaar
was, en zich de meeste verfchijnfelen zoo wel naar de
oudere als nieuwere theorie lieten verklaren ; en ziet, dat
vraagpunt beflist L A S 0 N D E R, zoo eenvoudig en zoo
overtuigend ! Wie had immer kunncn denken , dat dit
bewijs aan de fcherpziende oogen van zoo vele Scheikundigen zoude ontfnappen ? Intusfchen wilde Recenfent niet
gaarne op zich nemen , den Schrijver hicr vrij to pleiten
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van verwaandheid, welke dan ook dikwijls met onkunde
gepaard gaat.
Het zoude ons zeer aangenaam zijn , een vaderlandsch
werk to kunnen aanprijzen ; maar pligt gebiedt ons integendeel , jongelieden voor dit werkje to waarfchuwen
want zij zullen er wel verkeerde en onnaauwkeurigedenk,
beelden nit overnemen, maar er geenszins nit leeren,
hetgeen zij behooren to wetcn .
Het fpreekwoord zegt : uit de vruchten kent men den
boom ; en kan men dan ook niet uit fchriften over de
bekwaamheden van derzelver Schrijveren oordeelen? Zoo
ja, dan moet Recenfent betuigen , dat , naar zijn oordeel,
de Heer L A S 0 N D E R, of wie dan ook de Schrijver
van dit werkje wezen moge , de noodige bekwaamheden
mist, om als Leeraar in de Artfenijmengkunde, bet zij
dan mondeling , bet zij fchriftelijk , op to treden ; hem
ernftig aanradende, zichzelven to oefenen door bet lezen
en herlezen van goede werken , waaraan in onderfcheidene talen geen gebrek is, zoo de Schrijver , namelijk , die
talen verflaat ; en Recenfent hoopt , dat er eerlang , ook
in onze taal , minder gebrek aan goede werken over de
Artfenijmengkunde zijn zal .
Wij gebruikten daar de uitdrukking : of wie dan ook
de Schrijver wezen moge ; en wij deden dit opzettelijk ,
omdat ons een gerucht is ter ooren gekomen , dat de
Heer L A S 0 N D E R geenszins zijn eigen werk aan bet
publiek heeft aangeboden , maar zich zoude bediend
hebben van zekere dictata, opgef'eld door een' ander', die zich, naar men zegt, federt eenige jaren
heeft toegelegd op bet onderwijzen van jongelingen in
de Artfenijmengkunde .
Wij willen hier de waarheid
of onwaarheid van dat gerucht niet onderzoeken ;
maar, bet eerfle eens vooronderfield zijnde, zoude
daarin eene reden to meer gelegen zijn, om den Heere
L A S 0 N D E R ernftig of to raden , voortaan de pen weder op to vatten ; want de velc fouten in de benamingen,
welke hij , als Apotheker, toch wel behoorde to kennen,
zouden grond kunnen gcven , om hem tc befchouwen ,
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als onbekwaam , om zelfs misilagen to verbeteren, die
waarfchijnlijk door leerlingen , bij het affchrijven , begaan zijn .

M6nloires fur cc qui Pest pasf6 de remarquable aprc's la Capitulation de Bois Ie Due, relativement aux n6gociations
entamtes entre la France cc la Hollande , et a la misfion
de M. M . BRANTSEN et REPBLAER a Paris en! 1 794,
par M . c. V A N B R E U GEL , ancien Direcreur des Contributions directes dans la Province de Frife . Amfterdam et
la Haye, chez les Frfres van Cleef. IV cc 135 pp . f I - ao .

O
nder de menigce van kleine gefchied-en ftaatkundige gefchriften was her hier boven genoemde een tijdlang onzeraandacht
ontfnapt . Her verdient die echter in ruime mate , als zijnde eene
belangrijke bijdrage tot onze Vaderlandfche Gefchiedenis, en
de kennis der oorzaken van groote gebeurtenisfen , die nog
velen van dit geflacht hebben beleefd . De lezing bragt ons in
eene treurige ftemming . Her brengt ons de laatfte dagen en
den val van ons onafhankellk Gemeenebest voor den geest
(want gedurende den verkwijnenden toeftand van 1795 tot
18o6 was her flechts een fchatpligtig en onderdanig aanhangfel van Frankr~k .) Wij zien hier, hoe, door den drang der
omftandigheden, door eenige fchijnbare toevalligheden, in
weerwil van den besten wit der Franfche Reprefentanten ,
vooral van den braven L A C o M B E , om een vergelijk to treffen op eervolle voorwaarden voor Nederland, in fpijt van
den onvermoeiden ijver en de onbegrijpelijke werkzaamheid
van den Heere VAN B R E U G E L , en de zeer natuurlijke bereidwilligheid onzer Regering, om de hand tot vrede to leenen, bet work in duigen viel, grootendeels zekerlijk door de
vroege vorst des winters van 1794-95, maar ook voor een
zeer aanmerkelijk gedeelte ten gevolge van veel geringere omftandigheden ; zoodanig was b . v . her aanhouden des fleeren V A N B R E U G E L ce 'S Hertogenbosch aan de poort, waardoor de Raadpenfionaris V A N D E S P I E G E L- den renbode
met de paspoorten voor eenen Agent to laatontving, en, vreezende dat die mogt2n verloren zijn, den bedoelden Agent
(den Heere REPEL A E R) Diet langs den afgefproken' weg van
Dordreckt en de Lane Zwaluwe , ( toen nog in onze hander)
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rnaar over Bommel en 'sHertogenbosch zond, waardoor de tot
daartoe geheime handeling uitlekte, en door de zoogenoemde
Bataven, of gevlugte Patriotten, eene fpaak in 't wiel geiloken
werd, hetwelk alles verlamde . Deze lieten nu geene rust,
noch aan den minst vredelievenden Reprefentant B E L LEG A RnE, tot hij de zaak geheel diplomatiek behandelde, noch tan
bet Comite de falut public to Par ifs, tot bet eerst magtig
draalde met bet afzenden van antwoord , en daarna den vredehandel of afbrak, of althans onder zulke bezwarende
voorwaarden toeliet, dat de eer van eenen onafhankelijken
Staat, gelijk de Republiek der Vereenigde Nederlanden toen
nog was, niet duldde, dezelve aan to nemen . Doch dit was
de eenige reden der mislukking des werks niet . Zekerlijk
moet men bet ongeduld van den Raadpenfionaris berispen,
die niet d6nen dag larger wachtte, daar hij toch berekenen
kon, dat, in den toenmaligen flaat van zaken, - terwijl de
rivieren door onze Flotille bezet gehouden werden, --.menig
beletfel door misverfland enz . kon opkomen, en geheimhouding nog zoo noodig was . Ten andere verdient de draling der
beide gevraagde Vredegezanten , do Heeren B R A N T S E N en
R E P E L A 2 R, wel eenige berisping. Immers deze Heeren ,
den r 5 December benoemd tot de onderhandeling , (waarom niet
eer ?) gingen eerst den Q3flen op reis , kwamen cerst den 29flen
to Oosterhout, een tijd van voile vecrtien dagen, niettegenilaande bet eerst den 16den was begonnen to vriezen, niettegenflaande de wapenrust tot den 26 December geduurd had,
na welken tijd eerst de overtogt zeer moeijelijk gemaakt werd ,
en niettegenflaande de Vredegezanten zelfs toen wel iets hadden molten wagen , of althans grooteren fpoed maken tot redding des lands . De Patriotten verzuimden er zoo lang niet op.
Zij werkten reeds lang to Paris, om de Franfchen herwaarts
to roepen ; en dit moest waarlijk de Happen onzer Gezanten
bevleugeld hebben . Doch neen ! Na hunne komst bij den
Schrijver ging de reis niet fpoediger voort, zoodat zij, den i
Tanuarij van 's Hertogenbosch afgereisd , niet v66r den 6den to
Parijs waren , alwaar de Heer V A N B R E U GEL , gelijktijdig
met hen vertrokken, reeds den 4den was aangekomen ; en
dat in een tijdflip , waarop, ieder uur van onfchatbare waarde was! Want intusfchen waren de Franfchen, gebruik inakende van de vorst, reeds over de Maas en Waal getrokken,
en hadden de Nederlandfche troepen verrast en teruggedrongen . -Zoo zien wij, dat onze Staatsregering tot in hare laat-
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ie oogenblikken nog den ouden, deftigen gang ging, die
overal to pas kwam , be halve tegen Franfche Republikeinen ,
en tegen hunne medehelpers,de van wraahlust en zucht naar
hunne haarditeden ziedende Bataven . Her was deze inethodieke langzaamheid aan den eencn, de ontzettende viugheid
en rusteloosheid aan den anderen kant, die den val van bet
oude, ten behoeve der Rcvolutie, bijkans overal in Europa
beflist heeft .
Maar de ricer VAN B R E v G E r. befchuldigt her toenmalige
Franfche Beftuur van trouweloosheid. Her had, bij monde
van den vrij rerolutionaire :7 Reprefeutant BELLE G A R D E,
(deszelfs ambtgenoot L A C 0 M B E was veel gematigder) den
Heere VA N B RE U G E 1L verzekerd, dat de Franfche troepen
zich tot verdediging zouden bepalen, wanneer de Nederlandfche dit ook deden . Dit was, met andere woorden, een wapenfliloland voorflaan . Gaarne had zich VA N B R E U GEL deswege belast, en daarvan berigt aan Z . D . H . den Erfprins ,
(thans, onzen honing) Generaal en Chef van her leger, doer
toekomen . Daarinede zouden de Franfahen nu de Hollanders
verfchalkt hebben , om hen den 27iten to veiliger to kunnen
aantasten en to geruster to vinderl, gelijk her geval was, daar
elk van onze zi de nog aan eene wapenfchorfng geloofde .
Doch V A N B R E U GEL zelf verhaalt, dat men hem ten flelIigfte gelast had, naderhand aan den Prins to fchrijven, dat
de Reprefentant her nier op zich had durven nemen, den wapenililftand aan to gaan, maar daarover aan her Cos;titc de falut public had gefchreven , hetwelk dien niet goedkeurde .
Dus hebben in dit geval de Franfche Autoriteiten ter goeder
trouwe gehandeld, en de befchuldiging des Heeren VAN
BREUGEL vervalt . Her is waar, dat de waarfchuwing war
kort v66r den flag gefchiedde : eerst d%n 26flen pecember
1794 werd een Trompetter met de boodfchap gezonden , en
reeds in den nacht tusfchen den 26ften en a7ften gefchiedde
de aanval . Maar zoo zijn de Franfchen ; vlug in alles ! Waarom bleven de onzen ook niet op de qui vive ? De wapenflilfand
was toch niet formeel gefoten . Daarenboven heeft men van
ohze zijde nimmer over trouweloosheid geklaagd ; gelijk zekerlijk her geval zou geweest zijn, indien de befchuldiging
van onzen Schrijver grond had . De beroemde V A N D E s r r Ezegt daarvan niets in zijne 13rieven en Negociatien ,
G E L
noch in de Nadenking van eenen Staatsman .
Maar bekennen wij her fecltts - dus wei•d de wil volbragt
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des dlmagtigen . Ons fchoone Vaderland, zoo fang de zetel
van welvaart, geluk en ware vrijheid , moest door halfnaakte Horden vervuld, uitgezogen, en , onder den fchijn van
vrijheid , met eene zee van jammeren overftelpt worden , opdat, gelijk de heerlijktte oogiten uit het flijk van den Niil
uit die gistende en rottende floffen de kostbaarfte vrucht, de
eendragt der burgers, na dertig rampfpoedige jaren der uiterite verdeeldheid , zou rijpen !
Wij ziju den Heere VAN D It E U G E L dank fchuldig voor
deze mededeeling, die , hoewel wat laat , altiid nog welkotn is . Van 's mans waarheidsliefde getuigen zijne uitdrukkingen zoo wet als ziju ftilzwijgen nopens D A E N D E L S,
wien hij geene reden had om to verfchoonen, daar deze het
juist is , die alles in duigen wierp, wat V A N n R E U G E L met
zoo vecl moeite opbouwde . Nogtans prijst hij hem wegens
beleefdheid , matigheid en befcheidenheid , en zegt , dat h
niet met wraakzucht bezield was , maar met lied verlangen,
om 's Volks heil , naar zone beginfelen , to bevorderen . Maar
daarentegen beklaagt hij zich met regt over de onbefchoftheid
van eenige Bataven, die hem op de hatelijkfte wijze met
fcheldwoorden overlaadden , omdat hij - aan ziju land den
Vrede wilde bezorgen ; zoo zeer waren toen alle denkbeelden
van regt en pligt in veler hoofden omgekeerd !
De Franfche ftijl is niet fierlijk,maar duidelijk en verftaanbaar .
Levensfchets van den Generaal F o Y , benevens eene befchou .
wing van deszelfs kenmerkende hoedanigheden als Redenaar ,
en eenige zijner Idviezen in de Kamer der Afgevaardigden . Met deszelfs Portret . Te Delft, b~ de Wed . J . Atlart . 1826 . In gr . 8vo . Levensfchets VIII en i8o, Adviezen
20o blA f 3 .75 •
Onder de meest beroemde Redenaars in de Franfche Wet .
gevende Vergadering komt den Generaal r o Y eene u itfteken.
de
. Zijn naam is ook onder ons zeer bekend, door
zijne, om zoo to fpreken , geheel nationale begrafenis , en
door de bij uitftek onbekrompene wijze , waarmede de ,anders
meer met woorden dan met daden milde , Franfche Natie voor
zijn huisgezin heeft gezorgd . Toen derhalve twee deelen zisner parlementaire Redevoeringen, voorafgegaan door z .ijne
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Levensfchets, in Frankr~k bet licht zagen, was tier bier
op eene vertaling bedacht . Men beeft echter deze twee Iijvige boekdeelen in een matig 8vo . bijeengedrongen, en daaraan heeft men zeer wel gedaan . Maar her blijft zelfs de
vraag, of de vertaling dier ftukken, mcestal rot Frankr jks
inwendig beftuur betrekkelijk, buiten de nieuwsbladen, waaria men dezelve met de voorgaande en volgende Redevoeringen in verband ziet, wel genoeg belangwekkends voor den
lvederlandfchen Lezer hebben , die tot hiertoe , behalve bet
groote werk des Graven V A N H o o E N D o R P, zelfs van zijne
eigene Vertegenwoordigers, eenen VAN A L P H E N, COLLOT D'S c C 0 R Y ( •) , 0 0 0 8 I N O A, enz . geene verzameling
bunner belangrijke Adviezen bezit . Ook gnat in de overgieting uit de Franfche in onze taal noodzakelijk veel van
bes vuur en de kracht der rode verloren , ten 2ij de Vertaler
zelf welfprekend is , gelijk wij omtrent den Overzetter dezes werks niet kunnen getulgen . Doch al ware her, dat de
Redevoeringen des Generaals F o Y voor ons deze waarde hadden , zoo houden wij toe]: her verhaal zijner vroegere veldtogten voor nog minder belangrijk voor den Nederlandfchen
Lezer. Dar hij zich in verfcheidene landen als een breaf en
dapper Krijgsman gekwecen heeft, was korter (b . v . met de
woorden des Schrijvers zelven op bl . 55, 56) dan in bijna
6o bladzijden to verhalen . Dar de toekomftige verdediger van
de Regcen der Volken zich als een lijdelijk werktuig tot de
onderdrukking van Zwitferland en Spanje liet gebruiken , ftrekt
hem wel niet tot fchande , mear toch ook - in den waren
zin des woords - niet tot eer. Omtrent 's mans karakter,
huisfelijke en openbare betrekkingen, worden daarentegen
pele belangrijke bijzonderheden medegedeeld , die F 0 Y in een
zeer beminnelijk licht plaacfen . Doch her licht is bijna geheel zonder fchaduw ; en Fo Y was toch een nnensch, zoodat
hij aan de menfchelijke zwakheid wel cenige fchatting zal
hebben toegebragt . Men moet altijd op zijne hoede zijn tegen Lofredenen ; en deze Levensfchets is er eene, waarin
men geen gebrek in den Held vindt.
Op deze fchets , her werk van den Heer T I S S 0 r , volgt
de befchouwing van 's mans verdienften als Redenear, door
zijnen oud - Ambtgenoot r TIE N N L . Deze fchildering, in
een' zwieriger ftijl gefchreven dan de Levensfchets, is nog(*) K F m P L R zouden wij in de eertte plants no . .nen ; doch
deze fprak meest altijd voor de vuist .
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tans zaakrijk ; zij geeft een vrij duidelijk denkbeeld van's mans
talent en tevens van de door hem meest behandelde onderwerpen, zoodat zij een goede overgang en inleiding is tot
de Adviezen . Deze laatfte beftaan , gelijk wij reeds boven
zagen, meer uit eene bloemlezing, uit ftaaltjes der Redevoeringen van F o y , dan uit die Redevoeringen in haar geheel.
Het Franfche werk niet bij de hand hebbende, kunnen wij
niet nagaan, in hoeverre deze ftalen met oordeel gekozen
zijn, en of zij tot 's mans beste f ukken behooren. Dit heeft
ons althans getroffien, dat men daarin zeer weinig Qf geene
declansatie aantreft, maar dat de Redevoeringen, immers zoo
als wij die bier aantreffen, doorvoed zijn met zaken ; lets,
hetwelk bij de Franfche Redenaars zeer zeldzaam, en dus
eene groote verdienfte is . Staatkunde , Staatshuishoudkunde,
Finantien, Regten, Gefchiedenis, zelfs Kerkelijke Gefehiedenis, - Diets is hem vreemd, en hij weet alles voegzaain
to pas to brengen . Maar deze eigenfchap begint ook, ten
gevolge van bet vertegenwoordigende ftelfel , en de daarmede
verknochte openbaarheid der discusfien, bij de Franfchen meet
veld to winnen, en eerlang zullen zij misfchien hunne P I T T S ,
B U R K E S, Fox en S H E R I D A N S hebben . Deze zaakrijkheid
is zekerlijk eene eij enfchap , die F o Y Met DEMOS THEN E S
gemeen heeft , wiens verdienfte volflrekt niet in fchoonklinkende Phrafen beftaat , gelijk fommigen wanen , die hem flechts
bij geruchte kennen . Maar daarom is F o Y nog Been D E M o ST II E N E S . Wij bekennen echter, dat wij hier geene bevoegde
beoordeelaars zijn , daar wij den man flechts kennen nit eene
vertaling, en men den Redenaar, om hem wel to beoordeelen , in bet oorfpronkelijke lezen moet . Merkwaardig is
en blijft bet intusfchen, dat zoo veel dapperheid en oorlogsbeleid (volgens T I S s o T kon F O Y, bij eene langere Regering van N A P o L E 0 N, de Maarfchalksf'af niet ontgaan zijn)
zich met zoo veel kunde en welfprekendheid in Unen man
vereenigden .
F o Y is geflorven nan een hartader-gezwel, bet gevolg der
onvermoeide infpanningen voor zijnen post, en misfchien van
bet verdriet, to moeten zien, dat alle zijne heilzame pogingen tot welzijn des Vaderlands gedwarsboomd en teleurgefteld
werden door eene kabaal, die een door de Natie algemeen
verfoeid Ministerie door lage kuiperijen in den floel der eere
had weten to dringen . Hij worfleide, maar gelijk de drenkeling tegen de golven ; zijne pogingen waren Heeds vruchteloos, en hij overleefde die niet .
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Onder veel fchoons , zouden wlj bet Advies over de wet
op de vrijheid derdrukpers (bI . 113-142) , dat over bet Budget
van bet Ministerie van buitenlandfche zaken (b1 . 143-16o),
en vooral de fchitterende peroratie van die over de verkiezing
van de Afgevaardigden der Seine (Parijs), bl . 167,168 , kunnen n-oemen . Wij vinden die reeds fchoon in eene middelmatige , fomtijds flijve vertaling ; wat zullen zij dan wel in
bet oorfpronkelijke zijn ? Wij liebben ons echter verwonderd
over eene enkele herhaling, waar, genoegzaam met dezelfde
woorden, flechts eene bladzijde van elkander verwijderd, gezegd wordt, dat de Engelfchen vrijelijk in bet Parlement hun .
me afkeuring van den dmerikaanfchen oorlog to kennen gaven (bl . 155, 156) zonder dat zulks bun ten kwade geduid
werd. Nog eenmaal komt deze daadzaak elders voor (bl .
170) .

Druk en papier zijn goed . Voor den titel prijkt eene fraaije
afbeelding van den held in fteendruk .

Levensgef hiedenis van den ongemeenen , nog levenden , Hoogwelgeborenen Heer , Jonkheer v. B . G. V A N B E L G E V R,
befchreYen door V A N B R O N C K 11 0 It S T, to Vierlingsbeek.
II Deelen . re N megen , b~ J . F . Thieme . 1826. In gr.
8vo . XVI en 705 bl. ,f 7- 60 .

J

a wel een ongemeen bock, van of nopens eenen wel onge.
meenen Beer, en zoo als er ons nog nimmer een voorkwan
in onze praktijk . Bet is door den Predikant V A N B R o NC K11 O R S T , to hierlingsbeek, uitgegeven en bearbeid , zo6 echter, dat hij den ongemeenen Jonkheer zelv' fpreken doet ; bet
draagt diens volkomene goedkeuring weg, getuigen de Geloofsen Geleidbrieven, die bet werk voorafgaan (zijnde : een brief
aan zijn meisje , bij welke hij haar zijne gefchiedenis zendt
op zijnen geboortedag. Haar antwoord, bij hetwelk zij wil,
dat die gefchiedenis zal gedrukt worden . Een brief van den
Jonkheer, met toezending van het handfchrift en de beide
voorafgaande brieven, aan V A N B R O N C K H O R S T, die den
druk bezorgen en het bock verbeteren moet, zbb echter,dat
alles waarheid blijve, en de held overal fprekende worde
ingevoerd . Een antwoord van dezen hierop aan zijnen merkwaardigen vriend. Voorts : brieven of aanfpraken aan den gewenschten Lezer en de goedgunf ige Lezeres ! -- aan Kinderen ! -
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Jongelingen ! Jongedochters ! - Roman zieken ! -- Echtgenooten ! Ouders ! -- Gelukkigen ! ongelukkigen ! - Bekenden !
Bloedveruvanten ! - Beoordeelaars! en eindelijk een regel aan
zijnen Yriend, en een enkel woord aan God) ; blijkens ook
bet Confent-biljet van den ongemeenen Heer zelv', voor de
uitgave van bet tweede Deel . Het boek wordt aan Prof. is zRINGA opgedragen, ten bewijze, dat bet wdarheid verhaalt :
want wie zou zulk eenen man durven misleidep ! Zijn Hoogeerw. gaf zijne toeftemming tot deze Opdragt , (zonder welligt bet werk gelezen to hebben?) mits zonder loftuiting ; offchoon bet werk zelve in 's mans lof niet karig is . En, of
dit alles nog niet genoegzaam ware ter aanwijzing van dent
godsdienftigen toon van dit boek, zit de moeder met God, d .i•.
des onge .neenen , nog levenden Heers eigene moeder, op
bet titelvignet , met een kindje aan de borst, voor bet eerfIe
Deel ; en voor bet tweede ziet men zijnen vader en moeder,
met hunne twee kinderen, en een oud grootje in bet verfchiet. En ziet bier bet hot ,aan de lezers : , Indien gij uzelven bij den Vader en bij den Yerlosfer bemind wilt maken,
door omtrent Hunne heerlijke werken veel to hooren vermelden ; indien gij - waartoe gij gefc'hapen zijt - geestelijke
welvaart en vergenoegdheid , troost en godsdienftigheid, ge .
loof, hoop en liefde wenscht to bevorderea , en veel, veel
zonderlings , vermakelijks en zaligends omtrent de Voorzisnigheid begeert to vernemen, welaan! eeuwige menfchenI vereert en verfpreidt dan dit werk ; en bet zal mij aisdan aanmoedigen , om u echte gebeurtenisfen van velerlei foort to
leveren, otn u met vele geheimen onder de menfchen bekend
to maken , en om n eene voordeelige lektuur van liefelijke ,
merkwaardige en zedelijke verhalen to bezorgen . Nu nog
niet, maar als gij aile mijne werken gelezen hebt, dan kunt
gij oordeelen , of ik mij op den titel ongemeen mogt noemen . - - Lieve medetnenfchen! bet valt mij moeijelijk van
u to fcheiden . De keur van Gods beste zegeningen bid ik
voor u af, nu ik moet zeggen : vaart well o, Mogt ik u
allen kennen, beminnen en dienen kunnen! Eens - bier boven - zal ik u alien zien , en dan fpreek ik niet meer door
letters , maar mondeling en zalig tot u ! Komt , medeerfgenamen van den Hemel 1 laat ons christelijk leven , opdat
God ons niet onterveI Laat ons den 1llgoeden loven, omdat
Hij ons lust en kracht mededeelde, -- u , om to lezen , mij ,
otn to fchrijven . Verfcboont dit boek gelijk G o D bet ver-
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fchoont ; en laat ons verder, in alle mogelijke dingen, meer
gelijkvormig worden aan Hem, die voor u en mij alles is,
van begin tot - EINDE ."
Wij ontvangen dan hier bet begin van een werk van Iangen adem ; de Heer Predikanc v e N B R o N c K n o R S T geeft
ons hier grootendeels flechts de
kinder- en jongelingsjaren, bet fchool- en akademleleven van zijnen ongemeenen vriend , en zegt, dat zijn voorraad omtrent hem zoo
groot is, dat hij er nog andere boeken mede vullen kan .
Daarom, als God bet wit en de Nederlanders bet verlangen, wenscht hij , in afzonderlijke Deelen , de Reizen, de
Minnarijen, en voorts, wat er nog merkwaardigs omtrent
hem , of omtrent zulken to verhalen is, die in deze Levensgefchiedenis voorkomen, in bet vervoig mede to deelen . Dock
opdat ieder hleruit zou kunnen kiezen , wat hem het meest behaagt, zal elk dezer boekwerken afzonderlijk een compleet geheel uitmaken . Zelfs de befchrijving van z n huwetijks- en
huisfelijk leyen, zoo wel als de vermelding, hoe h~ zijn voor~
malig en tegenwoordig ambt-waarneemt, zal hij dermate inrigten, dat ieder oak als geheel een werk op zichzelve beflaat,
en er dus niets b~V elkander hoort, dan • in zoo ver alle han .
delen over denzelfden belangrijken Beer .
Daar wij dan zoo vele werken nog to wachten hebben ,
behoorde onze aanmelding wel kort to zijn ; dan , bet ongemeene van bet boek over zulk eenen ongemeenen Heer dringt
ons Loch tot eene ongemeene behandeling en meerdere uitvoerigheid . Wij hebben den tijd genomen tot de gezette lezing
van deze boeken , en bij hetgeen, als bijzonder ongemeen,
onze aandacht trok, een vouwtje gelegd ; doch deze werden
eindelijk zoo menigvuldig, dat wij de poging moesten opgeven, om van dat alles onzen lezeren eenig verflag to doen .
Ter take dan
Bijzonder ongemeen is zeker de overal volgehoudene godsdienftige toon en geest ; en deze nam ons vooral in voor
den ongemeenen Heer, die, als kind in de vreeze Gods opgevoed, altijd voor God en met God wandelde, en daarom
billijke aanfpraak heeft op ieders hoogachting . Tusfchenbeiden evenwel hindert bet hoogst overdrevene en menig blijk
van bekrompenheid, en wij werden niet zelden meer tot fpotternij dan tot ernst uitgelokt .
De Jonkheer begint zijne levensbefchrijving met zijne geboorte . - U meet liefde ! riep toen zijn vader der blijde
moeder toe , G 0 D betere dank door 4aden , en het kind voor
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De communicatiebrieven, met fommige antwoorden op
dezelve, komen bier voor . Overal toont hij liefde voor zijne
zuster s u z E, Bert zijne ouders, maar vooral Bert en bemint
hij zijne moeder . Over bet geheel was hij een vriend en vereerder der Sekfe , in eer en deugd evenwel ; immers wij ver141EMI

namen van hem tot nog toe in dit opzigt geenen misflap .
,, Aardige moeder! Die uiterlijk zulke gezondheid vertoont,
en zoo lief over de liefde fpreken kan, moet ook innerlijk
gezond wezen . Uwe kinders verheugen zich in God , dat
gij in uwen ouden dog niet lastig zijt door geklag en geknor,
en dat we in u een voorbeeld zien van vrouwelijke edelheid,
van moederlijke zorg en van christelijke braafheid ." Nu, vader had hem zoo opgevoed ; vader had zijne wederhelft ook
lief, onder anderen (bet oog wil ook wat) omdat ze zoo
los, zoo flink, zoo regt van geftalte was, en zeide dus dikwerf tot zijne k;inderen : Ziet eens, welk een %fe! (wijzende
met beide handen , en met den glans van vergenoegen op bet
gelaat .) Als ge krom zit of werkt, dan fla ik u regt! Zoo
kwam bet er al vroeg in, en hij werd een regte meisjeszof.
Als kind keek hij reeds meer naar de meisjes om,dan naarde
jongens ; en de lezeres , zegt hij , verbl~de zich , dat ik, nog
maar kind z~nde, alreede het achting- en beminnenswaardige
het meest in haar geflacht opmerkte ; dit was immers een gunffig voarteeken ? edele Schoonen I Hoort hem, als jongeling, in
verrukking, op Hemelvaartsdag, de meisjes aanfpreken : , Uw
volkomen geluk - wacht dat op eenen tijd na dezen tijd .
Iloewel de meeste dingen , regelregt of ter zijde, door uwen
invloed gefchieden, en gij door uw oog, door uwe tong .,
NB . door uw vleesch en door uwe flimheid al zeer, zeer
veel vermoogt, nogtans zijt ge voor bet uiterlijke tegenwoordig de minite en tot onderdanigheid gevormd . Weest geduldig, bevallige aardelingent dit moet zoo wezen, volgens
o n s plan ; en elk plan van Hem is onverbeterlijk . Eens komt
alles weder to regt, en dan wordt gij - die behoorlijk diendet, en wier begeerte christelijknaardenmanwas-donwordt
gij nog aanminniger, nog noodzakelijker, nog nuttiger en nog
gelukkiger, dan eertijds E V A vbdr hare eerfte zonde . Thane
G

noemt men u wel eens E .rgelinnen , maur dan, dear words gij
bet . A D A M's dochters I o ijne zusters en nicliten 1 verblijdt
u ; zoodra gij ten Hemel oprijst, begint gij eerst eigenlijk to
]even . JE z u s I-Iemclvaart 4s de borg en bet bewijs van use
Hemelvaart. Dan words gij herfteld . Dan zijt gij geene msnHOEKDESCH . 182' . NO. 11 .
K k
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ninnen meet, zoo als E V A, maar roemen moogt gij : de mannen zijn nit ons, wij Diet nit den man voortgekomen! Daar
flaat ge dan," (hij mogt toch de Dames wel een' ftoel aanbieden) „ in luister, vereerd en herkend als minnaresfen, als
bruiden, als echtgenooten, als moeders, die op aarde over
de wereld, over de zamenleving, en over bet hart uwes geliefden genoegens, zegeningen en hoedanigheden van de beste foort hebt uitgeftort . Daar verbeeld 1k mij eenen Hemel,
vol van de uitmuntendfte meisjes, vol van de voortreffelijkfle
inoedets ; cenen Hemel, vol van de beste vrouwen, nit alle
tijden , nit alle landen . - Zulk eenen fchoonen , genoegelijken 1-lemel begeer 1k ; voor zulk eenen opgefierden Hemel
poog ik mij , met alien ijver, voor to bereiden . Daar zal 1k
mij heerlijk vergasten en verlustigen met de geliefdfte dochters onzes eenigen Vaders . Daar zal ik van de wijsfte, de
deugdzaamfte, de uitgezochtfte vrouwen genieten, wat ik
liner Diet kon, Wet mogt. Q, nu begrijp ik, dat ook hierom
de Hemel zalig zal wezen!" - Eens ook, bij bet zien van
een aantal tierige Vriezinnen, roept de Jonltheer uit : „ Nu
begrijpen wij, waarom zelfs de Turken, zonder vrouwen ongelukkig, haar in hun Paradijs verplaatfen ; en waarom wij,
als Christenen , liaar nog meer verheerlijken, en toewenfchen,
dat de beste der vrouwen naast de M A R I A'S in den Hemel
genieten , en de fechtfte derzelve ten minfle nog aan M A RT n A gelijk worden mogen ." - Maar bet zijn niet enkel algemeene uithoezemingen en lofredenen, waardoor deze ongemeene jongeheer de Sekfe huldigt ;hij geeft haar, ook in voorbeelden, vele raadgevingen en lesfen , die wij echter niet aanflippen , oin liever nog aan to wijzen , hoe hij vooral ook
door daden haar ootmoedige en hulpvaardige Dienaar is . Wij
willen zijne goedheid jegens vier meisjes , uit zijnen ftudententijd, met een woord fechts aanhalen . De eene , door
eenen fraaijen jongen van haar goed, maar niet van hare eer
beroofd, vond in hem eenen helper, die, toen hij haar bedelende vond, haar eenen goeden dienst bezorgde ; en nog onlangs kuste zij hem daarvoor de hand . De andere, die eene
kleine diefegge geweest was , een jeugdig mnooi meisje , wilde
zich ophangen uit wanhoop ; de fludent zag bet, riep yolk
bijeen, en zamelde geld voor haar op . Eene derde diende
eerst als kindermeid, maar was Diet flipt eerlijk ; zij verdiende nu haren kost met breiden aan den weg, armelijk genoeg ;
bij zekere gelegenheid geleidde hij haar naar den Utreclst/cizen
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Predikant N A S MAN ; zij is DU op een hofje , en leeft voor
den Heere. Voor eene vierde, door de pokken gefchonden,
en daarom door de moeder gehaat , die eerst bij eenen boer
diende , toen met eenen flechten Franschman huwde , enz . en,
niettegenflaande de voormalige gegoedheid harer ouders , in
de diepfte armoede leefde, redde hij nog eene lijfrente van
I5o nit den brand . Onze fludent hield ook wel van een
grapje ; en wij onthouden ons met moeite van de mededeeling
van zijn avontuur met cen aardig, onbefchaafd boerinnetje,
hecwelk hij eerst in haar boersch gewaad door Utreclu leidde, het fraaije lief zien , en naderhand in fraaije kleeding derwaarts bragt, in kerk, komedie , en in fatfoenlijke gezelfchappen ; terwiji hij haar en de Karen in nuttige kundigheden
en den Godsdienst onderrigtte ; - en van zijn fludententoertje naar de Nijmeegfche kermis , bij welk togtje de bevallige
MINA, Ills Postiljon verkleed, op den bok zat . Ja, onze
fludent hield ook wel van een pretje I Alle deze gebeurtenisfen zijn waar : want hoe zou Domind VAN B R 0 N C K H o R S T
eenen HER I N G A door leugens of verferende vergrooting
trachten to misleiden! Maar wij willen van de meisjeshistories
afflappen , opdat onze lezers ons niet houden voor evenzeer
meisjesgek, als onze ongemeene Mijnheer het was . - Er is
veel ongemeens in het werk, op cene ongerneene wijze verhaald .
Zachte R o S $ IJ N I vooral uw onderrigt in de natuurkunde was
hem welkom . Allervoorbeeldigfle lijder, christelijke doode !
edele B E E C K C A L K 0 E N! De !lerrekijkerstoren was uw vaderland , en hij was er burger met u . Bij V A N H E U S D E
hoorde hij Latijn en Grieksch van de echte waar . Van R A U
maakte hij veel werk ; die zat vol anekdoten , en verhaalde
dezelve op eene zonderlinge wijze . Driftig in den hoogften
graad, kon hij fours zelfs op de collegian uitvallen, doch was
dadelijk weder de goede r, A u . Bij Profesfor H U I S M A N heeft
hij zijne pen wat moeten roeren ; en dat aanhoudend gefchrijf
had ook plaats bij Prof. V A N o o R D T ; dat vond hij jammer .
Schrandere en vaardige R 0 0 rJ A A R D S 1 eerwaardige oude van
den nu voortreffelijken jongen Profesfor! bij u hield hij minder
collegie ; maar uwe lesfen werden hem , trouw en naauwkeurig,
medegedeeld door een' uwer beste leerlingen, zijnen vriend .
Aan den onvergetelijken H E R I N G A worden geheele bladzijden
gewijd ; deze beval hem ook R E I N II A R D en den H . Bijbel aan .
Hij hield ook catechifatian bij den flatigen HER I N G A, bij den
roemwaardigen Predikant V A N 11 E U N I N 0 E N, en den welK k 2
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willenden H U G E N H O L T Z . H E R I N G A fprak bier met de
fludenten als eon vader, VAN B E U N I N G E N als een Ieeraar,
en gij , goede H ti G E N 11 0 L T 2 1 als zijns gelijke , enz . enz .
enz . Zijne iludententafel was al raar : 's morgens nam hij al
vroeg een paar glazen ligten moezelwijn tegen den dorst,
liep v66r bet eerfte collegie op de vischmarkt bij den Franfchen bakker, en hapte een paar faucijzen op, die deze keurig bakte . Zoo kon hij hot den geheelen voormiddag uithouden . Thee en koflij nam hij, niet . Voor middageten nam hij
driemaal in de week eene portie van maar eenerlei groente,
en viermaal nam hij er wat vleesch bij . Later begreep hij,
dat raauwe knollen en wortels, die een boor hem bezorgde,
de beste en goedkoopfte fpijs waren ; 's morgens fchafte hij
de faucijzen af, en knapte een paar gele wortels . In de winteravonden braadde hij aardappels in zijne kagchel , en des zomers florpte hij des avonds een paar raauwe eijeren met een
flukje fpek en brood . Om nict alleen to eten, liet hij eene
groote pop maken , meest van traliewerk en van binnen hol,
befchilderde en kleedde haar als een lief meisje, en plaatfle
haar voor zich ; in de eene hand hield zij eene taart , in de
andee eene pastei , en hare voeten rustten op eene foepterine van traliewerk ; hierin had hij vierlevende vogeltjes, welke bet geheele lijf door konden fpringen ; bun lekker voedfel
lag deels op do raarc, deels op do pastel, of in de terine ;
en dan voelde hij zich gelukkig, lachte, en, at en dronk to
finakelijker . De ongemeene fludent hield echter dit zijn tafelgezelfchap wijsfelijk voor zijne medeftudenten verborgen . (Maar
Profesfor HER I N G A zal hij toch wel eons , denken wij , op bet
middagmaal gevraagd hebben !) Dan, wij hebben veel to vroeg
den joukheer op de Akademie gebragt . Zijn voorgaand leven
is even merkwaardig . Wij moeten er lets van zeggen ; men
kan er lesfen ier opvoeding uit opzamelen . De feestvieringen,
zoo als de ouders die inrigtten , vooral op bet Kersfeest, met
alle die onderfcheidene kamers, weike met de kamer der ellende begonnen , en met alle die levenlooze en levende perfonen, valien over Let algemeen war to kostbaar, en op bet
Hemelvaartsfeest heeft men niet altijd eene ftervende nicht en
een ftervend .lodiunetje bij de band ; maar over bet geheel Is
bet toch waar : De ouders moeten flim wezen, om met kinders
good om to fpringen . h'et opvoeden is kunst en svetenfchap
to gel~k . I- let is Loch maar een wetenl Bij voorbeeld, als hij
flout was, word do bond geranfeid , en dan was hot fpoedig
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huilen geen gebrek : Vader! lieve vader ! nooit weer doen. Naderhand ontdekte hij, dat de bond er op geleerd was,
fpoedig to janken , en dan des avonds een' lekkeren fehotel
eten kreeg . Hij leerde rijden op den bond, op een hobbelpaard, en naderhand op eenen ezel . Dit gaf vele grappen
en meer dan eens groot gevaar . Maar met zijne broertjes en
zusjes fpeelde hij lief . Zoo liet hij zich eens letterlijk en
eigenlijk door hen begraven. Moeder kwam gelukkig op den
aangang ; anders hadden wij zeker van den ongemeenen Heer
niets verder vernomen . Ook fpeelden de kinderen eens voor
fpoken, dat vader niet aanftond . Het ongemeene jongsken
brak ook eens met een' fpijker buurmans kast open , betgeen hem van dezen met een' frisfchen klap, en een : jouw donderskind! vergolden werd . Die uitdrukking beviel hem zoo,
dat hij al fpoedig zijnen bond denzelfden naam gaf ; maar
moeder leerde bet hem weder af . Zijne verdere kinderftrekea
willen wij overflaan ; maar eens had hij broertje zoo fraai gewiegd, dat, de wieg omfloeg, en bed en alles op bet kindje
viel ; de moeder vond bet bijna verttikt, en onze maat was
aan den haal gegaan . Dat wegloopen brak hem leelijk op ;
en, toen hij, post varios cafus, na eenige dagen , werd to
huis gebragt, dankten vader en moeder God . Hij kwam er
nog al genadig af. „ God , ' zeide de vader, „ moet de kinderen voor u bezorgen . Al dreigt verftikking, val, honger,
honden -beet, water of bezwijming en ondeugd uw kroost to
vernielen, ziet opwaarts , daar ftaat hunne wacht:" - Onder zijne kinderdeugden ftaat gudsdienfigheid op deft voorgrond ; trouwens, daarvoor zorgde vader ; op alles, bet fpeelgoed , de meubels, enz . ftond een woord , eene letter, een
afbeeldfel, die aan God herinnerden . En otn de kinderen

bet : Celoof in den Meere j E z u s C 11 R I S T U S, en-gij zult
zalig worden, gij en uw hams', meer begrijpelijk to maken , gebruikte moeder bij alles het woord verlosfen ; - „ ja kom,
ik zal u van honger en dorst verlosfen ;" en zoo in alles . Wat de natuurbetrachting, waartoe moeder hem opleidde,
betreft, deze was zoodanig, dat bet Bras zijne lievelingsplant
werd, en hij had velerlei liefhebberij -gras . At vroegzeide hij
„ Lieve moeder, elke donderflag galmt de wijde wergild door :
G o n is liefde!" - Bijzonder merkwaardig zijii de oefeningen
ter verfterking der zintuigen , waartoe hij werd opgeleid . Zoo
leerde hij zelfs in de duisternis zien ; ook in de lucht zweven en ver
zien, naauwkeurig en aanhoudend zien . G 0 Wie .zien , zegt tli,
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dit z~ hot toppunt onzer wenfchen, en de zaligheid onzer
oogen!- Ook de fmaak werd hem geoefend, en hij werd echter geen fmulfoer ; neen! hij at eens kaarsvet met zand,
een fukje befchimmeld brood met eene doode vloo er op, pekel
van /n jboonen met een flukje kikyorfcheuvel, en zoo al meet ;
eindelijk ook roes, zoo veel men maar wilde . - Zoo ging bet
ook met den reuk, die al heel flerk werd, waarvar),,eene
aardige meld in de Hoeven , in de herberg, bet laatile huis ,
regts van Breda naar Steenbergen, (hoe naauwkeurig aangeduid , als men bet eens onderzoeken wil !) nog getuigen kan , daar
hij , op den reuk af, bier aanwees , dat eenige voeten onder
den grond begraven was . Yivat de neuS! riep hij, toen bet
eindelijk gevonden werd .-Wat bet gehoor betreft,hoezouhij
dit verzuimd hebben ? want hoe veel hell brengt bet oor aan !
Behalve bet bekende ; tie I-leer V A N H 0 R S E L E N, op de
Utrechtfcke kermis op bet Vreeburg komende , werd daar verliefd op zijne tegenwoordige vrouw, die vrij leelijk van aangezigt was, maar van welke een kostbaar juweel in haar oor
zijne aandacht opwekte en zijne liefde deed ontbranden . En
verbetering kan de vrouw er ook al door flichten : de man
van II E L E N A VAN A E R W I N K E L was regt een beul voor
zijne lieve mooije vrouw, tot dat eeu zijner ruwe gezellen
cens zeide : Wart heeft zij nette, kleine oortjes! Nu dacht
de man , boos dat zelfs losbandigen lets moois aan zijne vrouw
hadden opgemerkt, 't welk hij voorbijzag : Heeft mine
vrouw mooije, nette oorcn, dan zal zij meer goods bezitten .
Ik wil hot gaan opnemen . En van dat oogenblik werd hij
de beste en lieffle man voor zijne vrouw, die to voren eene
hel , maar nu eenen bemel in huis had . Hij lief dat oor uit_
fchilderen, en vierde o :n de tutee jaren een OORFEEST . Met
dit feest hebben wij ous wat vermaakt ! Geheel de keurige
befchrijving, en de redenen , waarom dat feest flechts om
de twee jaren gevierd werd, moge de lezer zelf naflAan ; terwijl des jonkl cers oor - vermakers voor 't overige ook wel aardig zijn om to lezen . - Ook bet gevoel werd geoefend.
Iiij werd al zeer jong in koud water gedompeld ; later wierp
vader hem wel eens uit bet raam in de gracht, en liet hem
zwemmen of fpartelen zoo als hij kon . Hij bond alleen een
touw om zijn' middel , en had een paar haken gereed flaan ,
om het jongsken, des noods, op to halen . Ook gewende
men bet kind, om met bloote voeten op fneeuw en ijs to
loopen : want de fnceuw is een best middel , om niet alleen
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idne gladde, nette huid, maar ook jeugdige fchoonheid ver
weg (7) to bewaren . ,, Nu wij koepok en fneeuw bezitten,
zullen er to eeniger tijd geene leelijke gezigten of handen
of balzen meer gevonden worden .•' lief is evenwel Wet to
wenfchen , voegt hij er (in den echten geest Van B t L n K toDuK) bij : want als alles mooi is, dan is er niets mooi.
Maar onze recenfle beflaat reeds zoo veel ruimte , en bet
boek is in keurige aanwijzingen nog zoo rijk I want bet moot
een boek voor gedurig voorkomende gevallen
het moot
een boek voor allen worden, dus cok voor voogden, weduwe»
en weezen ; tot welk heerli/k doel de 41goedheid bet beflemme 1

Doch, wij later de anekdoten van goede en kwade voogden
maar dear, en zeggen alleen, dat hij zich, na's vadersfdoodj,
bij zijnen voogd to Rotterdam in alle ambachten oefende ;
hij was bij herbergiers, brouwers, stokers, flagters, koks ;
en bet koperitagers ambacht jaagt hem nog eene rilling aan,
omdat vele menfchen in fchotels en potten van koper, vertind genoemd, koken en braden , en aizoo veel vergiftige
koperftof binnen krijgen . Bij drukkers en molenaars , bij visfchers heeft hij almede korter of langer vertoefd ; kortom hij
beeft in Rotterdam alles gezien, en denkt van bet meeste
lets met kenuis aangenomen to hebben . Hij hielp zelfs vierof viifmaal eenen rioolveger, en tweemaal eenea mineur (EC
Rotterdam?) in zijne mijn : want hij wilde een wereldburger word en, en moest dus van alles was kennen, zoo veel hij
kon. Men leze , was nut bij al van bet exerceren trok ; hoe
hij gezelfchappen oprigten wilde, om to leeren loopen, fchaatjenreden en - kruipen (nu , dat komt aan de Hove'n zoo wel ,
als in de rioien to pas!) en zwemmen . Ook lief zijn voogd
hem een pear vleugels makeni - Wij kunnen niet melden,
in hoe vele avonturen hij al kwam, to voet en to paard, te'
water en to land ; hetwelk alles in den godsdienftigften toon,
en met wenken op God en den Zaligmaker, zoo zelfs , dat
wij ons daaraan dikwijls ergeren moesten, verhaald words . -Van then voogd bragt moeder hem eindelijk naar de Latijufche fchool in den Bosch . Hier krijgen wij nu zijne Latijnfche jongens-grappen : hoe hij een- en andermaal de burgerij fopte en verfchrikte ; hoe hij eons bij den Boekverkooper NOM A N, als bij toeval, of liever door aandrift uit do
hoogte, (want „ alles," zegt hij , , fchrijf ik den Wereld-M-onarch toe , en bevind mij hierin bet beste") L O C a E'S
vieuwe methode, om aanteekcningere to waken, voor vier flui.
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vets kochc, en welk nut hem dit boekje deed . Hier moest hij
ook zijne bel~rdenis leeren ; en er hoort war hoofd- en hart
brekens toe, eer men Lidmaat is, lleve menjohen! De plaats,
daar dat onderwijs gegeven werd, was treffend ; zij was onder bet kerkel#k dak, tusfchen heilige muren ; men was er als
met JE z u s in den tempel, en werd onderwezen door eenen
Go sMA.N ; die Godsman was Prof. T E N o E v a R, en zat
daar in eene losfe , maar nette en deftige bonding , met zijn
lorgnet aan de regterzijde , en links eene fnuifdoos , keu "rig en
kostbaar, waaraan hf meer rook don wit Jhuifde. Is 't niet
alsof wij den man daar nog zoo z en zitten, onderwijzende
nit drie boekjes van vader a E L L E N D R o E E, bet zoogenaamde en beruchte kletns, middeljie en groots ? En onze jonge
held had die alle drie fpoedig op zijn duimpje . Van alle de
Predikanten van 'sBosch gefchiedc ook loffelijke melding, toe*
de ongemeens Jonkheer die plaats verliet . Hier ontmoeten wij
den in 't eerst zoo hdog geroemden ; maar later, wegens huisfelijke wederwaardigheden, of liever wegens ouderdom, afgaanden V A N D R V N E N ; den diepdenkenden F o a s n o R G H,
met zijne uitgerekte preekmethode ; den dankenswaardigen F R EWE R Y, Lazarus met zone twee Zusters genoemd ; den, nu
nog in 'sBosch geliefden, edelen N~megenaar, en thans voortreffelijken Amjlerdammer, V A N M A N E N, wien men , als hij
bijj kranken aan bet bidden was, fomtijds op jlraat kon hoorenr en den goeden n E J o N G H, hoewel hij met dezen maar
e-en' korten tijd fladgenooc was . Ook u kan hij niet vergeten , Voorlezers, Kosters, Orgelfpelers! u even min , die
abor Hoof, rusthezorglng, of door iets anders , hem aan u verbonden hebt . Zij worden bier alien met hunne namen genoemd en gezegend ; 6 . v . : Gedienjlige B A a X E R ! uwe kosterI ke bezigheden, zegt hij, fchenen mij belaogrijk . Her is m~,
alsof ik u nog door de gewelven zie zweven, met de goedigheid
op ow rond gelaat, en halfgebukt onder den kosterlast. floor,
hoe gij fchoonmaken , om de oogen , - hoe gij jloofzetten , om de
voeten , - hoe gif plaatsgeven be fast, om de ooren to verkwikkenl Zie', hoe g na " amen !" dadeqk de trappen bejlijgt,
en hoe her gelaat der meesten naar u gewend words, als U41den zij aitvorfchen , welke briefjes van voorbede, van dankregging of van afkondiging gij den Leeraar to gemoet brengt!
„ Mast G o D heb ik nan s A K K a a mijne herftelling to danken, ' seide zekere vrouw, welker gezwel doorbrak, toen zij
hem den trap des predikftoels met haar briefj'e zag opgaan !
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De Ouderlingen , met hunne gepruikte, gepoederde en kale
hoofden, om de zorg voor 's Heeren dienst grijs en zwak
geworden, en de Diakenen, krijgen mede hun deel, en de
oude en vooral jonge Lidmaten worden almede Met vergeten .
Maar hoe veel ongemeens moeten wij overfaan ! Doch wij
zouden den ongemeen dankbaren leerling to kort doen , zoo
wij van den lof, dien hij zijne onddrwijzers aan de Latijnfche fcholen geeft , niet nog met een woord gewaagden. Zij
waren de Praeceptor BEN N I N G E R, ferm , fchrander en ernfig, wel wat driftig en gemaakt, doch dit fond dien dikken
gezonden man regt goed ; de Praeceptor BR VIsciT, zeer
gevac om fouten in de themata to ontdekken, die altijd met
een' vollen mond fprak, en zicb fomtijds niet wel kon uitdrukken , maar bad hij f echts een greincje gramfilrigheid binnen, dan ging bet vlot, waarom onze vriend hem dan ook
wel _eens opzettelijk wat boos maakte ; v A N D E R a O E VE N,
van de derde fchool , minder dan middelmatig lang , van een
choleriek en tevens van een geheimzinnig karakter , die zijne grijze faaijetten pruik, zegt men , zelf breidde, en in zijn'
gang, levensmanier en onderrigt nog al wat bijzonders had ;
de goede, gefchikte VAN O P V E L D, met zijne zware item
en zijn Brabandsch accent ; en de opperfe van de2e vier,
Rector l onvergetelijke o L I F A N T ! een man Gods ! niet fechts
naar zijnen geflachtsnaaam, maar ook naar zijnen geest, mogt
hij wel O L I F ANT heeten ; groot onder de groote geesten .
O, indier, zulk een o L I F A N T s -geest iets u ten goede verrigten
kan , dan, onvergetelijk oud Bosch der Hertogen 1 dan blijft
gij flerk en [choon . Hij , ons aller G 0 D, die u eenen 0 L I F A N T
en ontnam, Hij voere u alien (Bosfchenaars of Lezers?)
eens derwaarts, alwaar Hij z]JNEN O L I F A N T overbragt l

ge

jammer , dat bet ongewone godsdienflige ons , bij bet ongekoddige van dit boek, doorgaans de lachfpieren bedwong! Wij verlaten den ongemeenen Heer evenwel met een
gemengd gevoel van hooge verwondering en beklag, en
fluiten onze lange recenfie met bet bekende versje :
wone

Nooit zag het land nog zulk een boek , ncch veer, neck
Sock eenig boek zulk land l
Zingt FALDERALDERA 1 !

na,
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ij zagen onlangs - in een' droom - bet welgelijkend
beeld van eenen krekel, die eene Tier bij zich had, met dit
onderfchrift : Unfelig Mittelding von Englen and vom Vieh.
„ Droomen behelzen fomtijds waarheid, en 't geen iemand
„ in eenen droom fpreekc, Is dikwijls meer nog waarheid,
„ dan hetgeen hij wakend fpreekc ." Dit lazen wij onlangs .
Aan bet ontbijt werd ons deze Navonkeling van Mr. B I LD E R D IJ K ter hand gefteld , en bij bet eerst doorbladeren viel
ons juist dit onderfchrift boven zijn ftukje : lai den Mensch,
In bet oog. Zonderling! Dit ftukje is geheel in den Bilderd kfihen toon en geest . Dat de molen bij den man door de
yang loops, is overbekend, en dat hij zijne achting en roem
(voor zoo verre de laatfte op de eerie gegrond was) reeds
fang overleefd heeft ;Wij verwachtten er dus ook in deze Navonkeling weder blijken van, en evenwel fchijnt hetaitijd aangenaam , als een B I L D E R D IJ Ii de fnaren nog fpant . Men
Iioest den man maar niet tegenfpreken en eenvoudig zijnen
gang laten gaan ; onder al zijn razen en fchelden komt er
dan toch nog telkens evenwel eene fprank van zijn vroeger
genie to voorfchijn, en zijn voorberigt geefc ons den fleutel
nu ; bet is klaar , zegt hij , dat naar spate iemand minder i>zgevloeid wordt, 1z Jlerker en aanhoudender uitvloeit. We] ,
laat den man dan maar VLUEIJEN . Hij vloeije uit en door, en
wij nemen zijne uitvloeifels voor hetgeen die zijn . Ook bier
vindt men eenige der zoodanige , die ons met den man bijna
touden verzoenen .
Het is jammer, dat men hem niet met vrede kan laten ;
maar, waarom is hij dan ook zulk een ba-bok! -- Met dat
al, men moest hem laten loopen . De arme oude man heeft
er to veel gevoel van . I-loort maar eens, hoe hij, met toepasfing op zichzelven , PSALM 71 opzingc
Begeef me ook thands, 6 Albehoedcr,
In dees verzwakte grijsheid niet,
Daar 't kroost des afgronds , fteeds verwoeder ,
Zijn pijlen op mijn borst verfchiet!
Neen, zeggen ze, in hun trots vermetenn
Geen God befchermt hem, vallen we aan !
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Eerst dachten wij , dat hij bier den Hoogleeraar K t N K E R bedoelen mogt , voor wien hij nu weer zoo vreesfelijkbenaauwd
was . Maar dat kan niet, want diens verdedigende aanval
volgde eerst op deze Navonkeling ; bet moet dus jets anders
zijn : wat bet dan toch nu weer wezen mag? Eindelijk meenen wij bet gevonden to hebben . Dat kroost des afgronds
zullen de fleendrukkers zijn . Men heeft hem in fleendruk willen afbeelden ; en hoort, hoe hem dat grieft :
Een fteenen hart, een hoofd gevuld met keien,
Beelde aap of bond in kouden leendruk nit,
Waar gloed noch fmaak heur warmen glans in fpreien,
En 't zielsgevoel de teedre borst voor fluit !
Ja , 't voegt eene Eeuw , verfteend bij 't fnood gebroedfei
Dat vatbaarheid voor God en Heiland dooft,
Behoeftigheid vergiften fchenkt voor voedfel,
En 't Oudren hart zijn dierie panden rooft ;
Maar weg dat tuich, dat kunstverwoestend knoeien,
Van al wie fmaak, wie menschlijkheid belijdt!
En zij zijn naam bet doel van elks verfoeien,
Die de eedle Rift zoo duldeloos ontwijdt
Gij merkt, Lezer, de aardappel zit den ouden man nog in
de keel , en de koepok nog in de huid ; en nu komt men
hem weer met fleendruk in den weg. Geen wonder, dat hij
nu uitvloeijen moet .
Maar dit is het nog alles pier . Er zijn er, die Loffprake,t
op den braven It E M P E R gemaakt hebben , en dat kan hij niet
verkroppen . - Maar was maalt hij dan toch ? was raakt hem
Zacht wat, Lezer! dat is pins fcelerare Manes ; dat
dat?
kan a I L D E R D IJ K in een' ander' niet dulden ; dat mag niemand dan h , h alleen . - Mag hij pios Manes fcelerare Po Ja, dac meent hij to mogen doen, en doet bet werkelijk :
Gaat , Vorstbeftrijders ! gaat, afvallig wangellacht,
Dat Vaderland beroert en plicht en recht verkracht ,
Draaft met uw duizenden verwaatnen en misleiden
In dronken woede voort , met gift en moord to fpreiden ,
Roemt, roemt uw B o R G E R s, roemt uw K INK E R s, en dat foort
Dat, uwer waardig, van de Fichtfc§e Heltoorts gloort .
Dit zings hij zoo maar tusfchen de bedrijven en als in bet
voorbiggaan ; doch zijne bedoeling was eigenlijk, ons to zeg-
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gen , dat niemand dan IIIJ , Hij B I L D E K D Ij x al !een , R E MF EK bezingen mag . M1 N Dichtlier was hem waard, zegc hij .
Hij is dan nu ook razende dol, en trekt in deze Navonkeling
overal to veld tegen 't gruwbre monfler, dat zich z~n broeder
noemt, en 't Dull,len -guichelfpel met Christennaam verbloemt .
Ook zingt hij voor 'T WOORD Drieeenheid, en' den Duived
zelv'• een lied . Nu, 't werd ook al wader hoog tijd, dat deze
held op de been komt, want het ziet er gevaarlijk voor het
Christendom uit ; men legs bet er op toe ; de zaak is, zegthij,
--- 't IIijbelwoord allengskens uit to vegeti
O€ - i E z v s moet er uic , en Sokrates daar in.
Nu,

$I L D F R D U K

(de man zegt bet zelf) zipgt Jibs et

Mufis ; en wat raakt dat dan ook, als Hf en de Mazen hec
zoo hooren willen, wat en hoe hij zingt? Met die Zangmeisjes zal hij bet wel fchikken ; zij worden ook al oud , en waarftmilis fimili gaudet . - De
fchijnlijk wat grommig ; an
handele
toch
wat
zachtelijk met den ouden
K
I
N
It
E
R
Hear
man! Als hij nog meer verbitterd wordt, vreezen wij, dat
men hem nog zal moeten vastzetten . Zekerlijk heeft hii wat
van hem verdiend ; maar veertig min den, naar de oude Ioodfche wijze , laat het daarmede genoeg zijn . De man was nu
ook door al bet genoemde toch bitter getergd ; en, denk eens
aan, men bad hem daarenboven nog genoodigd op bet icosTERS -feest . Maar toen overwon hij zichzelv' ; dat zegt, hij
werd er niec hevig boos om . Ten ilotte geven wij onzen Le .
zer bier zijn, in zijnen geest, regt luimig versje :
81J ERNE UITNOODIGING TOT HET FEEST VAN LAUREN$ KOSTYR .

Wat zou ik bij dat fraaie Feast ?
Neen, 'k ben voor Kosters fchim bevreesd,
Die nu, na zoo veel honderd jaren
Met heilige aarde wel bedekt,
Op eens door zulk rumoer gewekt ,
Wel eens verfchrikt in 't rond mocht waren ,
En vragen , of men met hem gekt .
Zoo ik mij op mijn legerplaats
Door zulk een bulderend geraas
Zoo onverwacht eens hoorde flooren, (*)
(*) Gij hebt er geen nood van,
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Mij dunks, ik nam bet gants niet wet,
En zwoer bij Hemel en bij Hel,
Dat Haarlein lang daar van zou hooren
Dat 'k mee gedaan had in dat fpel .
'k Denk alle barren bij bet mijn,
En vrees , her mocht er hom'les zijn
Want (fpoken hebben wondre knepen)
Hij kon mij , zonder dat ik 't wist,
Is 't niet in zijn vermolmde kist,
Toch in zijn grafkuil met •r ich deepen ;
En 'k ben daar gants niet op gefpitst .
Een derde tast maar ruw in 't wild,
(Dat 's eigen aan geheel dat gild,)
En houdt hetgeen hij vat,,,ter degen .
Hij lion mij grijpen uit den hoop,
En 'k was dan aan een fechten koop ,
En lelijk met de zaak verlegen .
Of is de man daar toe to goed?
Ik weet niet was ik denken moet ,
Maar ken wel Heiligen bij hoopen,
In 't leven zacht als kinderpap ;
Maar, eens verheiligd, © zoo knap !
Bij vie men lelijk aan zou loopen
Met d' eerflen bozen kermisgrap
Een Schaffer, Guttenberg, of Faust ,
Mocht, gar void Jachzorn aufgebrauseht,
Mij mooglijk wel aan harden fcheuren,
En zetten mij , war verr' van honk ,
Bij 't Mentzer klokkefpel to pronk .
Wie weet bet, was er kan gebeuren 1
Die bang is, ruikt al heel licht vonk .
De Duitfchers flaan zeer flijf op 't recht ,
En, of eeu Boning 't heeft beflecht,
Zij wiilen 't toch niet overgeven ;
En pootig zijn zij , nog daarbij .
Men geef me den levende partij ;
Maar, dooden ! neen, die doen me beven .
Dar's immers geen portuur voor mij .
~.a , lache en fpott' er mee vie wil ;
k Zit op mijn kamer liever flit .
'k Ben vozer dan een rotte (*) mispel,
Al flond me 't hoofd voorheen war kroes .
(*) Rot?
Zeg je zoo, Heer BILDEItDIJR? Dat
komt misfchien van den aardappel in uwen jongerep leeftijd !
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'k Waar met den vuistgreep vast tat moes ;
Want nooit befprengde mij de kwispel
Om 't hoofd to bieden aan den Droes .
En daarom, Vrinden, laat mij t' huis
't Is op, een kerkhof zelden plujs .
Want, lang was 't fpoken nit de mode,
Maar 't komt nu naar den nieuwen leer
Van 't toovrend Magnetismus veer :
Ik zoek geen questie met een doode,
'k Eerbiedig ze alien (*) al to zeer . n Maar zoo Sint Koster niet to min,
„ Nu recht verheerlijkt in zijn zin,
„ Eens opkwam met een fraai mirakel ?
„ Wie weet bet, wat gebeuren kan!" -Ik laat er u bet voordeel van
Voor al de kosten van 't fpektakel .
Hij doe maar alles wat hij kan!
Dit versje behaagt ons toch , al kijkt 's mans booze natuur
ook bier nu en dan al eens wat erg uit de mouw .
Wij wilden hiermede fluiten ; maar, daar ligt bet tweede deel van de Navonkeling, met alwat wij daarin hadden
aangeflipt, nog voor ons . Dan , Lezer ! bet is alles in 's mans
u reeds lang bekenden geest . Ziet bier daarvan nog een
Ilichtelijk proefje :
- Zwicht voor God, en leer Zijn geesfelflagen
Met toeverzicht, met onderwerping, dragen .
Waan, zoo uw hart durft opflaan tegen God,
Geen beer to zijn, geen meester van uw lot,
En flort uw kroost geen beestljj'k gif in de aAren
Of 't voor Zijn wraak uw panden kost bewaren .
Baiddadigen, ontchristend en ontmenscht,
Erkent de Macht, door macht noch list begrensd. (f )
Wie B 1 L D E R D IJ K nemen wil,, zoo als bij nu is, die koope
de Navonkeling! Eenige dichtflukken van beteren ftempel ver~
goeden veel razenden onzin, ja zijn misfchien den prijs dezet'
boekdeelen, voor den liefhebber derpoezij I alleen wel waardig,
*) Adres aau B o R G E It !
f Als de man nu, bij geval, de publikatien leest, om de
rupfennesten uit to roeijen, dan befterft hij bet misfchien nog
wel ; want dit houdt hij zeker ook weer voor eene Godterging I

Hulde aan de nagedachtenis van Graaf Adolf van Nasjau,
door DI . J . A D R I A N I en Mr. H . A . S P A N D A w . Groningen , bij J . Oomkens . 1827 . In gr . 8vo . X en 76 blA f : - 8o.
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p den 23 Mei 1568 fneuvelde to heiligerlee , in de Provincie Groningen, de jongfle I3roeder van den nooit volprezen Grondlegger onzer Onafhankelijkheid, de zesentwmtig .
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arige Graaf A D O L F VAN N A s $A U, In een gevecht met
Spanjaarden onder den Graaf V A N A R E M B E R G, en betaalde met zijnen dood to duur de eerfle overwinning,welke onze
Voorvaderen in regtmatigen opfland op hunne onderdrukkers
behaalden . Door de opeenflapeling der volgende gewigtiger
gebeurtenisfen , welke zich in den tachtigjarigen kampfirijd
als verdrongen , verloren tijdgenooten en nakomelingen dit min
fchitterend gevecht nit bet oog ; maar thans, daar, onder het
genot eener vrijheid en onafhankelijkheid, zoo als flechts
weinige of geene Volken genieten, bet nationaal gevoel en
de vaderlandsliefde zich dagelijks bevestigen en hooger flemmen, werd het eene behoefte voor de bewoners der Provincie Groningen, om de nagedachtenis van den flag bij Heiligerlee en van den aldaar gefneuvelden jeugdigen Held to ververfchen en to vereeren . En ziet bier de aanleiding tot de
eindelijke en dadelijke vervulling dier behoefte . De Schoolonderwijzer j . F. B E 1 N s, van bet Hoogezand , in de Provincie Groningen, beklaagde zich in een dichtflukje ,geplaatst
in een der Nommers van bet 111agaz/n van 0pvoeding en Onderwijs voor bet jaar 1823, over bet gemis van een Gedenkteeken voor Graaf A D 0 L F V A N N ASS A U in de velden van
Heiligerlee, in deze woorden :
Le

Overal , waar ed'len rusten ,
Rijst een praalgraf, tombe of zerk ;
Maar niets dekt hier Adolf's beend'ren,
Niets draagt bier van grootheid merk, enz .
Kort na bet uitkomen van dat Nommer van bet Magazijn
had op den ro junij 1823 to Groningen de inwijding plaats
van bet Monument voor w E S T E R , aldaar geflicht ; en op
den feestelijken maaltijd, welke op die inwijding volgde, re .
citeerde voornoemde Onderwijzer, daartoe door een der aanwezigen verzocht, dit zijn dichtfluk . Met geestdrift werd
daarop de aigemeene wensch geuit, dat er fpoedig, in den
omtrek van Heiligerlee , een Gedenkteeken mogt gefticht
worden voor dezen Held ; en oogenblikkelijk maakte men
eene lijst van inteekening gereed voor zulk een ftuk, waarop
door de bij dezen maaltijd aanwezigen, aan wierhoofd de
Baron V A N 1 M H o r F, Gouverneur dier Provincie , zich bevond, terflond voor nicer dan tweehonderd gulden werd ingeteekend . Daar wij noch in de Voorrede van deze flukken,
noch in de Aanteekeningen op de Redevoering deze bijzonderhei4 vermeld vonden , hebben wij , ter aanvulling
van dit gemis, en omdat wij van oordeel zijn, dat ieder,
die eer waardig is , hij zij dan nit welken Eland hij zij , die
eer ook hebben moet, dezelve bier aangeteekend . Een
eenvoudig gedenkteeken, bekaande in eene geknotte piramide, op welke eene urne flaat, met een toepasfelijk infchrift voorzien, werd nu op de plaats des gevechts opgerigt, en, op den 24 Augustus 1826, met plegtigheid inge-
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wjd ; terwijl de Weleerw . A D R,I A NJ, in eene korte, maar
hoogst doelmatige Rede, de geheigenis van den flag en van
den Held terugriep, e . onze beroemde s F A N D A w in een
heerlijk Dichtftuk , door ingevlochtene Gezangen afgewisfeld,
bij bet Gedenkteeken zelf uitgefproken en uitgevoerd, bet
langverledene vastknoopte aan bet tegenwoordige, en alle
gemoederen tot geestdrift en dankbaarheid ftemde , niet flechts
voor den langvergetenen medegrondlegger onzer onafhankelijkheid , maar ook voor den herfteller van dezelve, onzen
hartelijk geliefden W I L L E M I, wien bet dankbaar nakroost
zeker eenmaal zal beftempelen met den naam van den AV#zen
en den Gematig,7en . - Do Nederlanders nit alle gewesten
vereenigen zich zeker gaarne met die van Groningen in bet toebrengen van deze hulde aan eenen der dappere voorzaten van
onzen beminden Koning, en geven alien ]of aan de eenvoudige, maar tevens deftige wijze, op welke dezelve wend aangeboden . ja , alien ftemmen in met die Groninger Maagden,
welke, bij de plegtige ontdekking des Gedeukteekens, dit flotcouplet zongen
Wie ooit betreed' deez' velden ,
Hij denk', bij dit gefticht ,
Dat wij aan Nasfau's helden
De vrijheid zijn verpligt .
Dat niets ons van hen fcheide !
Neen, eerlang rijze en prijk'
Ook op de Mokerheide
Een zuil voor Lodewijk .

M. T U L L I I C I C E R 0 N I S Orationes Philippicae in M . Antonium . Textum castigavit et in ufilm Scholarum edidit u .
Grouingae apud .1. Romelingh. 1826.
G . W$ R N S D O R F .
llvo . f I-25 .

E

en nadruk van de redevoeringen tegen Antonius, gelijk
dezelve onlangs in DuiXschland heeft uitgegeven . De tekst is verbeterd naar bet Vatikaanfche handfchrift, en de voornaamfte verfchillende lezingen zijn onder
denzelven gevoegd . Ook vindt men er de korte aanteekeningen uit de uitgave van s c H ii T z, ter opheldering van eenige duistere plaatfen . Wij hadden wei gewenscht, dat W E R N SD o R F er een grooter aantal , bet zij van hemzelven , bet zij
Uit G A R A T 0 N I u s, had bijgevoegd . Nu bepaalt hij zich
bij eene nadere toelichting en ftaving van zijn oordeel over
drie plaatfen, en wel in de voorrede . Voorts- ontvangt deze
uitgave nog meerdere waarde, door dat de inhoud der redevberingen nit S C H ii T z er bijgevoegd is .
Wij twijfelen niet, of deze goedkoope en goed ultgevoerde nadruk zal in ons land bijvnl vinden ; bet is een zeet gefchikt handboek, ook voor Akademifcbe lesfen .
W E R N S D O R F

BOEKBESCHOUWING.
Redevoeringen over het Duizendjarig Rijk , door D AV I D B 0 G u n.

Die deze dingen getuigt, zegt :

ja ik

haastiglijk . Amen . Ja koin Heere jezus. 0 PEN B .
XXII : 20. Uit hct Engelsch vertaald . Ile en Me
Deel. Te Groningen, b W. Wouters . 1825, 1826.
In gr . 8vo . Te zamen 719 b l- f 5 - 50 .
kom
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e Eerw. B o c u E , ook onder ons guntlig bekend
door zijne voortreffelijke Proeve over het Goddelijk Gezag van het N . T. , ten jare 1815 en 1816 in bet licht
gekomen , behandelt in eenige Redevocringen een onderwerp, bij hetwelk menigeen de fchouders zal ophalen,
daar men bij bet lezen van den titel zich naauwelijks ontdoen kan van de herinnering der dwaze geestdrijverij van
de onderfcheidene

Chiliasten in vroegeren tijd .

Het last

zich wel voorshands verwachten , dat n o G u E zelfs dit
onderwerp op zijne wijze zal behandelen, en men vindt
zich bij de uitkomst hierin ook niet bedrogen . Doch er
zijn onderwcrpen , en daartoe tvordt ook met regt bet zoogenoemde Duizendjarig Rijk gebragt, die, zelfsbij cene
voortreifelijke bearbeiding, veel to gisfen en nog meer to
wenfchcn overlaten .
Dc dertien Redevoeringen , die thans voor ons ter beoordeeling liggen , zijn van den volgenden inhoud : I . Eenige Aanmerkingen ter Inleiding . OPENB . I: 3 . II . Over

de grootere mate van kennis in het Duizendjarig R~Vk .
z. XI : 9 . III. Uitfekende heiligheid der Christencn
in dat Rijk . J E z . LX : 21 . IV. Over de inrigting en
den toe/land der C1lristel~7ke Kerk in dat Rzyk . J E z .
XXXIII : 2o. V. De uitwendige voorfpoed der Kerk to
then tide . Ps . LXVII : 5, 6, 7. VI. 4lgemeene vrede gedurende het DuizendjarigR!jk . M I C 11A IV : 1-4 .
VII . Gelukkige toe/land des menschdoms ten t yde van

J E
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dat R jk . J E z . LXV : 17, X8, 19 . VTII . Zedeljke
rniddelen, door welke bet Duizendjarig Rt k zal ingevoerd worden . OPENB . XIV: 6. IX. Hctzelfde onderwerp. J E R E M . XXXI: 34 . X . Gods oordeelen over de
Koningr jken der wereld, de invoering des Duizendjarigen R jks voorafgaande . J E z. II : 14 . XI. Eene
zeer overvloedige uitflorting vrnn den Heiligen Geest zal
het Duizendjarig R jk yoorajgaan en hetzelve bevorderen . J E z. XXXII : 15 . XII . Toenadering der Protestantfche Kerken tot de zuiverheid en heerljkheid des
Duizendjarigen k jks . Ps . LXXXVII : 3: XIII . Over
den val van den ,Intichrist . OPENB . XVIII : 20 , 2I . Voor ieder Deel heeft de kundige Vertaler eene belangrijke Voorrede geplaatst ; behelzende de eerfte eene beknopte Gefchiedenis der Leere van bet Duizendjarig R jk ,
de andere eenige .4anmerkingen over de Leere aangaande den ilntichrist .
Het fpreekt van zelve, , dat wij bier niet in bet breede mogen onderzbeken, of bet denkbeeld van een Duizendjarig
Rijk al of niet gegrond is op de voorfpellingen des Bijbels .
Dit onderzock behoort ook niet tot bet werk van den Recenfent . Zelfs ftaat bet hem niet vrij, over de Bfjbelplaatfen ,
door B o c u E v66r zijne Redevoeringen geplaatst, bier zijne
eigene meening mede to declen . Te onzer beoordeelinge
flaat alleen , wat en hoe dat ons geleverd wordt, hetwelk
de Schrijver voorgenomen had , ter lezing aan to bieden .
Het denkbeeld van B 0 a u E over bet Duizendjarig Rift
vindt men in de eerf}e Redevoering (I . bl . 23 , 24) dus
uitgedrukt : n Het blijkt dan , dat er zijn zal eene zeer
veel ruimere maat van godsdienflige kennis --- van reinheid des hasten en heiligheid des levens - van hoogeren
,troost en vrede en blijdfchap naar den geest , bij de belijders van Christus ; eene ruimere maat , zeg ik , dan de
wereld tot nu toe gezien heeft ; en dit zal geenszins bet
deel zijn van eenige weinige Christenen, maar van de
ganfche Christenheid in bet algemeen . Deze heilvolle inwendige toefland der Kerk zal verzeld gaan van zoo veal
uitwendigen voorfpoed en vrede en overvloed van tijde-
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zegeningen, als menfchen vroeger niet kenden . Het
gebied des Koningrijks van Christus zal zich uitftrekken
van den opgang tot den ondergang der zon ; en al wat
tegen het Christendom ftrijdt, Deismus, Mahomedanismus , Heidcndom , Jodendom , zal vernietigd worden en
plaatfe maken voor den troon des Verlosfers . Door de
prediking van bet Evangelic, door bet lezen des Bijbels cn door den ijver der Christenen in elken fland -door de oordeelen des Hemels over de kinderen der
menfchen wegens hunne ongeregtigheden , en bovenal
door de krachtige werking van den H . Geest, zal de beer.
lijkheid der latere dagen bevSrderd en daargefteld worden .
Godsdienst zal dan de groo e hoofdzaak worden bij de
menfchen . Het algemeen moet dus waarlijk vroom zijn ;
en zij , die het nog niet werden , zullen ilechts een onbeduidend aantal uitmaken en hoogstwaarfchijnlijk met ang .
ftige befchroomdheid hun eigen karakter pogen to verbergen,
zoodat hunne gevoelens en bedrijven geen' merkbaren invloed hebben op de gemoederen van anderen . Het vu-rig verlangen, dat ieder weldenkende naar den langen duur
van dit heil moet gevoelen , zal voldaan worden door de
verzekering , dat de tijd , in de voorzeggingen vermeld,
als bet tijdperk van deszelfg during, een duizendtal ja,
ren is . -- Zoodanig, geloof ik, is de fchriftunrlijke leer
van bet Duizendjarig Rijk ; en ter befchouwing der Onderfcheidene gedeelten van deze befchrijving hoop ik, onder den zegen van God , over to gaan in de volgende Redevoeringen ."
De Eerw . B 0 G U E befchouwt alzoo dit Rijk meer
uit een godsdienltig zedelijk oogpunt . Daarorn Jaeeft hij
mindere tegenfpraak tc vreezen . Een veel heerlijker tijdperk voor Godsdienst en zedelijkheid words in den Bijbel beloofd . Dit is bet ook alleen, wat men door den
Bijbel bevestigen kan ; niet enkel door voQrfpellingen uit
bet 0 . V ., maar ook door hetgeen in het N . V . voorkomt, dat, namelijk, aan Jezus al deszelfs vijanden zullen onderworpen worden ., en dat, na gemaakten vrede
op aarde door bet bloed van 's Heilands krui$ , axles zal
L 1 2
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worden verzoend in den hemel en op aarde . Maar dat
bewijst nog niet de komst van een Duizendjarig Rijk .
Dit denkbeeld moet men aan cene zijdc zetten, al ware
het alleen maar, om nict door zinnelijke verwachtingen
van de hoofdzaak to worden afgetrokken . Hicrin verfchillen wij dus van den kundigen Vertaler, die (I bl .
LVIII) verklaart, dat bet weinig ter zake doet, of men
de benaming Duizendjarig R~k al of niet bezige . Die
woorden mocten immers lets beteekenen? Waartoe dezelve anders gebezigd? De Vertaler meent, dat er voor
dat Rijk bewijzen zijn in den Bijbel . Voor zoo verre hij
alleen de meerdere zedelijkheid en Godsdienst bedoelt,
moeten wij hem toeftemmen . Maar verder wagen wij ook
geen voetftap . „ Het is opmerkelijk ," fchrijft hij , bl .
LIX , , dat in latere tijden de verwachting der nadere toekomst van Christus het meest plaats gevonden fchijnt to
hebben in Nederland, Duitschland en Engeland - in
landen this , alwaar nicer lust tot ernflig onderzoek des
Bijbels heerscht, dan elders ." Moet dit bewijzen, dat
de Bijbel deze leer begunfligt , dan merken wij aan , dat
er in het Protestantisme , offchoon ook de Pausgezinde
N U S E met zijnen Sleutel der Openbaring voor den dag
kwam , het een en ander opgefloten Iigt, uit hetwelk zich
dit verfchijnfel laat verklaren . Het Despotismus van iv nP o L E o N was vernield ; dat monfler, dat den Pausgezinde zoo wel als den Protestant zijne dierbare voorreg
ten had ontroofd en dezelve met voeten had getreden, ja
met de godsdienftigheid van alien had den drrak gefloken .
Hierop herneemt ieder , wat hem het dierbaarfte is . Van
Jezus alleen afhankelijk to zijn, vervult den Protestant,
als het hoogite goed ; en zoo droomt hij van de naderende komst van het Duizendjarig Rijk , in zijne hoop, zoo
hij meent, bevestigd door het gefloten Heilig Verbond,
maar dat aan zijne hooggefpannene verwachting nu niet meer
kan beantwoorden . Dit verklaart de verfchijning van de
bulle, ter herfelling der jezuiten door r i u s VII, en
het gewoel dezer booswichten ter verkrijging van him
Duizendjarig Rijk zonder Godsdienst en zedelijlcheid . Dit
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lost het raadfel op der verfchijning van eene V 0 N K R UD E N E R en andere gecstdrijvers, wier verkeerden godsdienstijver ook B I L D E R D IJ K cure fuis to baat neemt,
ter bereiking van hetzelfde doel als dat dt)r fezuiten,
van wie hij in beginfels ten minfte niet veel verfchilt .
Dit zij genoeg gezcgd nopens den hoofdinhoud dezer anders niet onbelangrijke Redevoeringen .
Op welk eene wijze B o e u E zijn onderwerp behandelt, ftaat ons thans to beoordeelen . Uit hetgeen wij van
de behandelde onderwerpen en tekiten hebben afgefchreven, lean de Lezer zich eenig denkbeeld vormen omtrent
de wijze van behandeling . Is bet moeijelijk , de voorfpellingen der Profeten na derzelver vervulling op den
kanfcl to behandelen ; moeijelijk is het vooral dan, wanricer derzelver vervulling in de toekomst nog verborgen
ligt . Tot allerlei fpelingen des vernufts en tot vele gem
waagde gisfingen words men als van zelve vervoerd , indien men zich niet ftiptelijk bindt aan de leere des Bijbels en de uit denzelven gekozene tekften . Het zestal
Leerredenen , over den toekomenden flaat , door den
Eerw . w ij s , levert ons , bij voorgenomene behandeling
van bet toekomflige, eene gepaste handleiding en een uitmuntend voorbeeld . En toch moet men zich nog in acht
nemen , wanneer, zoo als bier , dichterlt ke voorftelling
en fchildering van het toekomfcige bet gevaar om to zondigen bijna onovcrkomelijk maken . Naarmate men meer
weelderig van verbeelding is , zal men in zulke voorfpellingen ook meer zoeken , en dan ook gemakkelijk veel
vinden . VVat eigenlijk of oneigenlijk to verftaan zij , wordt
onmognlijk to bepalen, bij Bemis van den maatftaf, naar
welken alles behoort afgemeten to worden . Hetgeen r, RrN E S T I (*) desaangaande hceft aangemerkt , kan ook bij
bet behandelen van de bier bedoelde voorfpellingen in aanmerking komen . - In de uitlegkunde des Bijbels zijn de
hedendaagfche Engelfchen nog al eenige fchreden ten achtere . Ook de Heer s o c u r is bier geene gunftige uit(*) Inflit . Isterpr . N. T. P . I : Sect . 11 . Cap . IV . §§ S
fqq.
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zondering. Indien hij den tekst zorgvuldiger had geraadpleegd, en, bij het behandelen van den tekst, naauwkeurig onderfcheiden had , wat voor de onderfcheidene
Profeten toen , en wat nu nog voor ons toekomftig is ,
dan zou misfchien veel zijn weggevallen van hot Duizendjarig Rijk, zoo als hij zich dat heeft voorgefteld ; maar
deze Redevoeringen zouden in belangrijkheid en voor algemeen gebruik onbedenkelijk veel gewonnen hebben .
Ons oordeel moest bier vooral gaan over hot onderwerp , in deze Redevoeringen behandeld ; en deze is de
reden, dat hetzelve niet zeer gunftig is . Nicuw licht is
er voor hot Duizendjarig Rijk niet ontftoken . Uit den Bijbel
is niet alles helder afgeleid . Wij hebben cerbied voor
zijnen warm en ijver voor Godsdiensr en zedelijkheid . Ook
miskennen wij niet zijne hooge ingenomenheid met bet
Protestantisme . Maar wij fluiteii daarom de oogen niet
voor bet minder gegronde in dit gcfchrift , hetwelk , wat
hot hoofdonderwerp betreft, niet algemeen den Lezer bevredigen zal .
In hot oorfpronkelijke heeft B 0 G u E dit werk uitgegeven in Un Deel . „ Men heeft goedgevonden, de vertaling in drie Deelen hot licht to doen zien ." Nog cens
zullen wij dan op dit werk terugkomen .

Christeli ke verflerking en vertroosting voor bezwaarden . Naar het Hoogduitsch . Te Haarlem, bij de
Erven F . Bohn . 1825. 1,41 gr . 8vo . 272 131. f 2 - 6o .

f

it werkje, volgens de voorrede oorfpronkclijk van
P o L T S D O R r F, onderfcheidt zich van ons bekende gelijkfoortigen daardoor vooral, dat bet beftemd en gefchikt
is voor allerlei foort van beztivaarden . Ziet bier den inhoud : Inleiding . Weent met den weenenden . Ontbering .
Huisfel!~k laden dient ook tot onzen vrede . Liefde, en
Been dank voor dezelve . Het vergeten van eigen nood,
on; anderen to helpen, vertroost en verflerkt . De zegepraal van het goede . G ' kleingeloovige, waarom zff$
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g# zoo bevreesd? De goede moet met zichzelven flrij .
den . flrmoede . 1Wor niet over een levee vol moeite en
arbeid. Ilet gebed troost niet alleen , maar heeft ook
een' magtigen invloed op ons lot . Lhord niet mismocdig, wanner God onbegr~Vpel~rk in zi/ne wegen is . Men
is niet zoo ongelukkig , als men dikwils meent . LJ/a z j'n
vreenadelingen op aarde . De godvruchtige in het ongeluk . Geene help in den nood door zonde . Ouderlifke
zorgen . Wean n klaag baj het verlies van een geliefd
wezen, maar niet troosteloos . Dc dood cen heengang in
vrede, Ieder lijdende vindt bier raad, befluur en troost .
Alles is in eenen goeden toon, regt verflandig en Christelijk ; zoodat wij nict weten, waarom wij eene dezer
toefpraken of vertoogjes boven de anderen zouden verkiezen. Wij maeten die alien, zonder onderfcheid ,
aan alien aanprijzen .

Drie Leerredenen , tot befluit van hat jaar 18a5 , en ter
opening van hei jaar 18 26 . Door G . H . H E AN, N .
s . ti o E K en w . VAN V L o T E N, Predikanten to
Kampen . Te 4rnhem , bij C . A . Thieme . 1826. In
- 9o .
gr . 870- 76 B1.

f:

W

Ij mogen waarlijk de Hervormde Gemeente to Kampen
geluk wenfchen met Leeraren , die zoo gchecl in den goeden geest, zoo Christelijk, vcrflaanbaar, crnflig en lief
derijk , en met zoo cenvoudige hartelijkheid prediken ; en
wij twijfelen gtenszins , of ook de vierde Leeraar , die
toen juist geene predikbeurt to vervullen had, zou anders
evenzeer bewijzen gegeven hebben van dczelfdc bekwaamheid en goeden zin .
Het jaar 1825 was merkwaardig door den geduchten
form en watervloed en de daarop gevolgde ziektcn , waardoor vooral ook Kampen zoo deerlijk geteisterd werd .
Welgekozen waren dan de woorden van Iflaagl . III : 22
voor de laatfle predikbeurt van dat rampvolle jaar . Ilerjnnering aann die rampen , aun het goede onder , bij en na
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dezelve, maakt de eerfte hoofddeelen der welgeftelde redevoering uit ; terwijl, in de twee laatfte deelen , onderzoek naar bet gedrag bij voor- en tegenfpoed, en de gevoelens, die men nu en vervolgens behoort aan to kweeken, rijke ftof geeft ter opwekking van boetvaardig gevoel en ernftige aanfporing ten goede .
Niet minder bevalt ons de leerrede ter opening van bet
nieuwe jaar, voor welke de tekst, z Cor . V : 17b , enkel
motto is . Ziet bier bet beloop : Het oude jaar is voorbij, en met hetzelve , wat niet meer herdaan worden
kan ; - met hetzelve ahvat men heeft moeten dragen ; met hetzelve alle beleediging, om op den eerften dag van
bet nieuwe een nieuw verbond van reine liefde temaken,
waarbij wij elkander de broederhand geven, en voor elkander willen zijn , wat wij zijn kunnen . De aanfpraken
en zegenwenfchen zijn meer dan ijdele pligtplegingen ; zij
zijn voortreffelijk .
De laatfte leerrede is niet minder lofwaardig ; zij geeft
eene fehoone uitlegging van den 128ften Pfalm, waarop
bet oordeelkundig onderzoek volgt , in hoeverre wij de
daarin beloofde zegeningen ook voor ons mogen verwachten , en de aanwijzing van de eenige voorwaarde , onder
welke die verwachting vervuld kan worden ; namelijk,
opregte godsvrucht .
De uitgave dezer leerredenen was voorzeker der Gemeente to Kampen nuttig en aangenaam ; maar zij kan ook
elders niet minder nut ftichten . Wij verblijden ons, dat
wij de drie leerredenen to dezer gelegcnheid, die, bij alle
overeenflemming, genoegzaam uiteenloopen , van zoo uitmuntende mannen , nu in dezen kleinen bundel bijeen hebbcn . God gebiede over dezelve , nu ook bij de lezing
en herlezing , zijnen rijken zegen 1

Godsdienflige Redevoering bij gelegenheid der Kerk - inw~Xding can den T?/gerberg . Aldaar gehouden den 6
Aig. 1826, door j . C . B E R R A N G L, Predikant b j
de Nederduit/che Gereformeerde Gemeente, aan de
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.I-Ioofdplaats van de Kaap de Goede Hoop . Gedrukt
ten voordeele van gez . Kerk . Kaap/lad, gedrukt door
George Greig , Markt - plein . In gr . 8vo . 26131.
t .lnlangs ontvingen wij bet treurig berigt van bet overlijden des waardigen Schrijvers , die v66r weinige jaren
naar zijne geboorteplaats vertrok, nadat hij alvorens jaren
aaneen de Gemeenten van Spankeren en .Dieren , en die
van Bloemendaal, in ons vaderland, gediend had, Met
aandoening namen wij nu deze zijne godsdienflige redevoering in handen , welke wel onder den laatften arbeid
van den geleerden en waardigen man zal behoord hebben, daar bet blijkt, dat hij toen reeds aanmerkelijk Iced
aan verzwakking , door een pijnlijk ongeval aan bet been
veroorzaakt . Zijne vroegere Gemeenten en zijne vele vrienden onder ons zal deze leerrede nu dan wel eene aandoenlijl e herinnering aan den overledenen zijn, aliens
asch in vrede ruste en wiens nagedachtenis in zegening
blijve !
Hij koos, ter op den titel gemelde zeldzame en plegtige gelegenheid , .Matt . XXI : 13 (in bet midden) ten tekst.
Op de tekstverklaring, die den bevoegdcn Schriftverklaarder kenmerkt, laat hij eon zeer lezenswaardig vertoog
volgen , over het aloud be/laan van Kerken in de Christenheid, mitsgaders derzelver gebrtiikel~ke Inwi ding tot
den openbaren Godsdienst ; welk vertoog van 's mans
kunde en onderzoek getuigen Iran, en tevens, hoe ver hij
van bijgeloof aan den eenen en overdrevenheid aan den
anderen leant vervreemd was . Hierop volgt de plegtige
opdragt van die Kerk aan God en den Heer, beftaande
in zeer ernflige, verftandige en allezins gepaste opwekkingen, en een Inw jdingsgebed , geheel en al in Bijbeltaal
en in den Christelijken geest . Eene Narede tot befluit
bevat de to dezer gelegenheid gevorderde en gepaste aanfpraken . Onderfchcidene malen word de ,plegtigheid door
welgekozene Evangelifche Gezangen en Pfalmen afgewisfeld .
Wij haasten ons met de aanmelding van dit ftuk van
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eenen man, van wiens arbeid wij vreezen, dat ons wet
Ziet meer ter hand komen zal, en 't Welk voorzeker de
kennisneming van ons godsdienftig publiek verdient.
De Leer der Koortfen , door Ziektegefchiedenisfen opgehelderd, door Dr . J. It . B I s e H o F F, getiroon Hoogleeraar in de praktifche Geneeskunde , eerflen Ge, eesheer bo~ het algemeen Ziekenhuis , Benz . to Praag.
Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. c . V A N
E L D I K . Te N~megen , b1 de Wed . J. C . Vieweg
en Zoon. 1826. In gr . 8vo . VIII en 400 bl- f 3-60 .
i n een Voorberlgt meldt ons de Vertaler, de arbeidzame
Geneesheer V A N E L D i .,
r dat Vet voor ons liggend
werk , door hem ten dienfte van eerstbeginnende kunstgenooten en van Heelmeesters ten platten lande uitgegeven, zich , in meer dan den opzigt, van de tot heden
bij ons voorhanden zijnde onderfcheidt, door eene korte,
ligt verflaanbare voordragt , door cene duidelijke aanleiding tot het onderzoek der ziekten , door eene eenvoudige, echt praktifche fchildering en beproefdc behandeIing derzelven, en door bijgevoegde ziektegefchiedenisfen. Gaarne vereenigt zich Recenfent met deze zijne uitfpraak , en voegt er bij , dat hem onder latere praktifche
gefchriften geen bekend is, hetwclk meer gefchikt is voor
dit oogmerk, en, als handleiding voor ongeoefenden en
eerstbeginnenden, eene zoo onbepaalde aanprijzing verdient .
In eene korte Inleiding wordt het begrip van Gences .
kunde , derzclver verdeeling en voorwerp duidelijk verklaard en uiteengezet. De eerie Afdeeling behelst eene
algemeene aanleiding tot het zieken - examen , met die uitvoerigheid, l laarheid en naauwkeurigheid voorgedragen ,
als wij maar zeer zeldzaam elders aantroflen . Eene twee .'
de betreft de bepaling en voorfpelling der ziekte ; cene
derde, de behandeling en Vet bewerken der ziektegefchiedenisfen, met een uitmuntend voorbeeld opgehelderd,
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waarbij echter de naam der ziekte niet aan bet hoofd derzelve,
maar aan het Clot had behooren vermeld to zijn . Vervolgens gaat de Schrijver tot zijn onderwerp zelf over, en
hat op de verdeeling der ziekten eerst de algemeene,,
daarna de bijzondere leer der Koortfen (pyritologia) volgen. In de eerfte zijn bet beloop , de oorzaken , uitgangen , voorfpelling en behandeling der Koortfen , alsmede de leer der indication of aanwijzingen, zeer goed en
geleidelijk ontwikkeld, en is in 't bijzonder de levensaanwijzing (indicatio vitalis) en de verfchillende f'aat der
krachten , met de bij dit belangrijk en gewigtig leerftuk der
praktijk zoo hoognoodige bepalingen en verklaringen , omfchreven ; terwijl de Schrijver to regt begrepen heeft, bij
dit punt langer to moeten ftilf'aan . Minder juist komt ons
de uitdrukking voor , dat bij uitgeputte krachten (vires
exhaustae) deze geheel zouden ontbreken . Ook twijfelen wij , of men den Lichen Islandicus wel met regt onder de eigenlijk zamentrekkende middelen (adjiringentia)
aou kunnen rangfchikken (bl . Iai) . Onzes erachtens
behoort dezelve eerder onder de anara tonica geplaatst
to worden .
Bij de bijzondere leer der Koortfen worden de vier hoofdfoorten - die met bet ontf'ekingachtig, gastrisch, zenuwachtig, en rotachtig karakter -- achtereenvolgens afgehandeld. Tot de eerften worden ook de Zinking- en
rheumatifche koortien gerekend ; tot de tweede, de Saburraalkoorts , Gall oorts , Slijmkoorts en Wormkoorts ;
tot de derde, de heete, flepende, en kwaadaardige Zenuwkoorts (waarbij, namelijk, reeds in den aanvang,
uitputting van levensl racht , zonder bekende aanleidende
oorzaak, befpeurd wordt .) Eindelijk worden , onder eerie
afzonderlijke rubriek, de tusfchenpoozende Koortfen (febres intermittentes) behandeld, en bij dezelve tevens
van de larvatae melding gemaakt.
Eerie bijgevoegde tafel geeft een gemakkelijk overzigt
van de verfchillende foorten, wijzigingen en complication
der bier behandelde ziekten , en door welgeftelde ziektegefchiedenisfen wordt iedere foort en iedere wijzig-ing in
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het duidelijkst licht gefteld ; terwijl de behandelingen en
voorfchriften , over het algemeen , even cenvoudig als
doeltreffend zijn . Met betrekking tot deze laatfte punten acht Recenfent bovenal deze praktifche handleiding
alle aanbeveling waardig to zijn, en zich van de hedendaagfche leerboeken der praktijk voordeelig to onderfcheiden . Zelden toch worden in dezelve ziektegefchiedenisfen voorgedragen , en die , welke men er in aantreft, zijn
gewoonlijk ten hoogite onvolkomen , en geheel ongefchikt
om een getrouw beeld van de ziekten to geven . Intusfchen zijn zij in goede handboeken voor de praktijk daarom onontbeerlijk , omdat zij oneindig beter eene juiste
yoorftelling van de ziekten geven kunnen , dan een droog
en vervelend opfommen van verfchijnfelen . Zoo ergens ,
hier vooral is de les van H O R A •r i u s toepasfelijk :
Segnius irritant animas dernisfa per aurem ,
Quam quae font oculis fubjecta fidelibus.

En wat de voorfchriften aanbelangt , ook deze overtreffen , in meer dan can opzigt , die farragines medicamentorura , welke nict zelden in hooggeroemde compendia
gevonden worden, en welke even min in fl,~aat zijn, eenig
juist denkbeeld van het oogmerk, waarmede ze werden
opgefteld , to geven , als zij tot modellen flrekken kunnen voor jeugdige kunstoefenaars .
V66r wij van dit werk afftappen, zij bet ons vergund ,
ziog een paar aanmerkingen to maken, Diet zoo zeer uit
vitlust, (want wij kunnen er geen behagen in vinden,
een goed werk to gispen) als wel omdat wij ook van geringe vlekken dit gefchrift zoo gaarnc gezuiverd zagen .
Vooreerst dan is de leer der kritifche dagen onnaauwkeurig voorgefteld . Nict alle de vijf eerfte dagen kunnen, gelijk hier gefchiedt, onder de belangrijkfte kritifche dagen geteld worden , maar alleen de derde , vierde en vi fde . Daarenboven is het belangrijk verfchil van
de febres cowinuae eontinentes en continuae rernittentes
to dezen opzigte geheel en al over 't hoofd gezien ; terms
wijl onder de remittentes ook wel onderfcheiden hadden
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moeten worden die , welke op gelijke dagen , van die ,
welke op ongelijke dagen hare crifes hebben , en eindelijk de 25fte en 35fte dag ten onregte onder de kritifche
dagen bij uitnemendheid zijn opgenomen .
Voorts , dunkt ons , zoude dit handbock er veel bij gewonnen hebben, wanneer de geleerde Opileller bij elke
ziekte een of twee Auteurs had opgegeven, die de leerlingen konden raadplegen . Eene volledige litteratuur en
veelvuldige aanhalingen zijn wet geheel overtollig in eene
handleiding voor eerstbeginnenden ; maar de vermelding
van weinige verdienflelijke Schrijvers over bet onderwerp , dat behandeld wordt, is nuttig en noodzakelijk ,
om den leerling met de beste bronnen der praktifche fludie eenigermate en als ongevoelig bekend to maken .
Eindelijk kan Recenfent zijnen wensch niet verbergen,
dat de geleerde Vertaler , bij de voortzetting van dit werk ,
't welk hij , om bet belang der zake, ernftig verlangt ,
zich meer moge toeleggen , om in zijne overzetting niet
flechts Nederduitfche woorden, maar ook Nederduitfche
fpreekwijzen to bezigen , daar , door de veronachtzaming
hiervan , meer dan eene uitdrukking voor den . Nederlandfchen, met bet Hoogduitfche taaleigen onbekenden, lezer duister zijn moet .
En hiermede leggen wij de pen neder, en hopen, dat
dit werk al dat uitgebreide nut ook onder ons ftichten
moge , hetgeen men er met zoo veel grond van verwachten kan.

Beknopt Overzigt over de Leer der Stochiometrie , dienstbaar gemaakt ter verklaring en aanwending van floehiometrifche beweegbare Cirkels , door S . S T R AT I N G H , E z . Med . et Phil . Doctor, Hoogleeraar to
Groningen, enz . Met vier Tafels . Te Groningen,
bij J . Oomkens . 1827 . In gr . 8vo . XII en zoo Bl.
f 2- :

De Hoogleeraar

S T R A T I N G

x heeft , tot eene ge-
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makkelijke en vaardige voorftelling van de vereenigingen
der fcheiltindige voorwerpen, beweegbare cirkels uitgedacht, welke, uitgeknipt en opgeplakt zijnde, om hetzelfde punt bcweegbaar worden gemaakt . Op eenen cerflen (kleinflen) cirkel zijn al de grondflofFen flechts in
cene verhouding met hare atomistifche getallen geplaatst ;
een tweede, den vorigen omgevenden, cirkel bevat alleen
de negatieve grondfloffen in veelvuldige verhoudingen .
Door verfchuiving dezer cirkels kan men zich een denkbeeld vormen van de verfchillende verbindingen , zoo wel
van pofitieve als negatieve ligchamen . Om de Hydroten
to vinden, zijn er op eenen derden cirkel eenige atomen
water uitgedrukt. De vierde en vijfde cirkel dienen, om
meer zamengeflelde ftoffen to vinden . De vierde bevat de
pofitieve bafes, eerst die van. eenen inorganifchen aard,
dan die van eenen organifchen oorfprong . De vijfde bevat de inorganifche en organifche zuren . De waterftof is
hierbij, in navolging van D A L T O N en D O E B L R E IN E R , als eenheid ten grondilage gelegd .
Men kan niet ontkennen, dat deze cirkels tot het vin .
den van de atomengetallen der zamengeftelde ligchamen,
door eene enkele optelling der bijeengefchovene getallen
van de eenvoudige ligchamen , zeer gemakkelijk zijn . Zij
verdienen dus alle aanprijzing , en zullen zeker dienstbaar
zijn, om eene meerdere duidelijkheid aan de ftochiometrifche leer to geven . De Schrijver heeft dus door deze
poging zich op nieuw aanfpraak op de dankbaarheid van
ons fcheil undig publiek verworven . Het blijve hem verder aanbevolen !
De Hoogleeraar heeft bij de verklaring dezer cirkels
oak nog een plan van logarithmifche fchalen en een overzigt der Stochiometrie gevoegd . Wij zouden gaarne het
een en ander uitvoeriger, en vooral dit overzigt vollediger gewenscht hebben .
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Toxicologifche Tafel , bevattende de Pergiften , welke
van de Metalen voortkomen , alsmede derzelyer ken-merkende eigenfehappen en herkenningsmiddelen , enz.
Door J . L A S T D It A G E R, Apotheker to Jllkmaar .
Te Leyden , b!~ J . C . Cijfveer. 1827 .

D eze

Tafel is met naauwkeurigheid volgens de beste
Schrijvers opgeznaal t, en vooral om de uitvoerige opgave der herkenningsmiddelen (welke blijken draagt van ei
gen onderzoek) aanprijzenswaardig . Het nut van derge .
lijke tafels behoeft geen betoog ; men heeft er bij one
naburen reeds velen . Misfchien ware het niet ongepast
geweest , zoo de geneesmiddelen bij de verfchillende vergiftigingen tevens in deze Tafel waren opgenomen . In
de meeste gevallen is er niets dale een emeticum , hetwelk
helpen kan . Bij vergiftiging door Nitras argenti geeft
men rijkelijk keukenzout , in water opgelost ; in kwikzilver-vergiftigingen bekleedt , volgens o fi F I L A, het
wet van ei onder de antidota eenen eerften rang. Ook
konden de verfchijnfels der onderfcheidene vergiftigingen .
zijn opgegeven, die hier flechts in het algemeen vermeld
worden. -- Mogt de Schrijver ons ook eene tafel van de
overige, niet van metalen aflzomftige, vergiften geven,
om zijnen arbeid aldus volkomener to maken , dan zouden
wij hem gerustelijk durven aanbevelen, de Tables Synoptiques de ; Poifons van E U S k$ F D E S A L L E , waarvan de tweede uitgave in 1824 bij C R E V 0 T to Parips
het licht zag, to then einde to raadplegen .

herhandelingen en onuitgegeven Siukken, betrefende de
Gefchiedenis der Nederlanden , door Mr. J . C . D E
J O N G E , Sub!lituu- .drchivarius van het Ai k .
,f/7-- Deel. Te Delft, b!~ de Wed . J. Allart . 1825.
In,gr . 8vo . 451 Bladz . Ilde Deel. In 's Gravenha-
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ge en to Zmjlerdam, brj de Gebr . van Cleef.
4 84 Bladz . f 5-

1827-

1Je zeer verdienftclijke plaatsbekleeder van onzen, door
hoogen ouderdom thans rustenden , V A N W I N gaat .in
(lit werk voort , met aan then post waardiglijk to voldoen , en de op hem gevallene keus to regtvaardigen .
Reeds menigmaal vermeldden wij in dit Tijdfchrift zijne
werken betrekkelijk tot de Vaderlandfche Gefchiedenis, en
wij konden dit altijd ruimfchoots met lof doen . Niet minderen lof althans behoort aan deze twee boekdeelen, die
bet behandelen van onderfcheidene punten dezer Gefchiedenis met de uitgave van tot hiertoe onbekende Staatsfukken vereenigen . En, inderdaad, van belang is de aanwinst voor de Vaderlandfche Gefchiedenis, vervat in deze twee boekdeelen . Vooreerst ontmoetea wij daarin twee
bijdragen tot de Gefchiedenis van den oorfprong der Hoekfche en Kabeljaauwfche twisten , een lievelingsonderwerp
van den Schrijver , waarover hij vroeger reeds eene uitgebreide Verhandeling heeft gefchreven . De hier voorkomende Stukken zijn : eene opdragt van een vierde gedeelte
van Henegouwen , Friesland , Zeeland en Holland (dit
laatfte twijfelachtig) door Keizer K A R E L TV aan Markgraaf W I L L E M van Gulik , om de nakomcliilgfchap van
zijn' gewezen mededinger L 0 D E W IJ K to benadeelen ,
en den Markgraaf, en door hem, zoo mogelijk, den
magtigen Koning E D U A R D III van Engeland, in zijne
belangen over to halen . Hct tweede ftuk bevat de voorwaarden , waarop M A R G A R E T H A (in 1349) eerst bare landen aan haren Zoon W I L L E M V heeft opgedragen , namelijk tegen 6ooo Florentijnfche gouden guldens
's jaars , uitmakende f 3o,ooo van ons geld ; terwijl , naar
de opgave onzer Gefchiedfchrijvers , die fom we] f 70,000
zou mocten bedragen ; voorts 15,900 gouden guldens, of
f 75,000, in cans, en alle 's lands fchulden . De Schrijver bewijst uit inwendige gronden, dat dit verdrag -het
vroegere van 1349, nict bet latere van 1354 is . Bij deze ftukken komt nu nog in het tweede Deel een ongetee-

6&s bepaald, waarmede MA R ,G A-'R P-
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kend ontiverp van verdrag tusfchen Moeder en Zoon,,
hetwelk den Heere DZ r a N G E gebleken is van den jare
13 51 , en door HEN D R i it , Hertog vats Lancaster ,
(derden Zoon van Koning E D U A R D van Engeland) gefleld to zijn , doch geene uitwerking moet gehad hebben ,
daar de oorlog bleef voortduren, Bij dit ontwerp wohlen
aann de Moeder VIII m . florins fops (achtdaizend gouidett
guldens) in 't jaar , en XL m . florins fors (veertigduizeid zulke guldens) in eons , als fchavergoeding, toegekend . Zoo wij mogen aannemen, dat deze florins fops
dezelfde waren als de cleynen gulden van florench& van`
de fvarer gewichte van overlant, in bet vorige fluk ver •
meld, zoo . was . M A R G A-R E T N A, of liever hare Edelen,, door Engelands tusfchenkomst reeds zoo onliandell?aar geworden, dat dit haar to weinig voorkwatn {let
former famhlent asfez petites au gens ma Bite d, are, ex
regtaierent quelles foient haucies .) Nogtans was in bet verdrag van 1349 flechts zesduizend gukiens in 't jaar, en
vijftiendrrizend .i n
T H A toen wel voor lief had genomen . Steunden de lieden_ der Xeizerin misfcliien to veel op de magt der thans
openlijk voor haar ftrijdende Hoekfche partij? Hoe bet
zij, de weigering van dit verdrag van hare zijde (wattt
daaraaa fchlijft de Reer D E J 0 N G E het toe, dat dit ontwarp niet is ten uitvoer gebragt) was voor de Moeder
niet voordeelig. Zij onderging naderhand verfcheidene nederlagen, en moest drie jaren later , meet gedwong .°n dair
t-ten bet geval iou gewccst zijn , de landen aan haven
Zoon afflaan .
Ilet tweede thik des cerften Deels verplaatst otts in de
Spa#atfehe tijden : Tlet is eene briefwisfeling tusfehett
eenigge aalazienlijke Nedc'rlandfche Edelen (-n A R L A li.t a rvr , A R R I1i 8 C R G en m E O P, -,v) met den Hertog
V &t4 AD V A ; vborts nog drie brieven van L I G rr u ,
N O I-R C A R M E 'en I lU M E R S E L L E • aan denzelven . De
inhoud der brieven Van $ A R L A I M O N' T is meest adminixtratief. Nogtans geeft hij ook genoegzaam to kennen,
dat de opftmid reeds bijkans geheel geflild, is, en dim df
LOEKBESCII . 1827 . n0 . 12 .
1~M In
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komst des legers minder noodzakelijk. Hij wacht zieh
echter van eenige uitdri kking , die den Hertoge ongengehaam zou kuinen zijn ; integendeel bereidt hij alles voor
deszelfs komst. Vooxts zijn bier flog Concept - voorwaarden, van wege B R E D E R 0 D E voorgefleld ter ontruiming van rYmllerdam i die men nergens elders vindt .
A R E bt B E R (; en m E G E N werden door A L v A gevleid.
Wij twijfelen echter, of zij zich daardoor tot hunne volgende medewerking met de zaak des Konings hebben laten
overhalen. Beide waren ijverig Roomrch- en Monarchaalgezind, en zij verfoeiden de Geuzen gelijk B A R L A IM ON T . De brieven der Brie laatstgenoemde Edelen zijn
van minder belang . Gewigtig , daarentegen, is, die van-den
braven Haarlemmer Bisfchop, N I C 0 L A U S D 13 N oV A- T E R R E, aan A L v A, reeds in 1568 gefchreven,
waarin hij hem , onder zeer nederige , maar nogtans drin •
gende bewoordingen, om eene zachte behandeling deraan
hem toevertrouwde kudde fmeekt . Wt verflag der Gezanten tot opdragt der Souvereiniteit aan A N j 0 U, gem
dean aan den Prins. van Oranje en de Algemeene Staten,
bevat eene regtvaardiging van den opftatid . Het wardt
nu voor bet cerst uit de 4rcb(en medegedeeld1 gelijk
de befaamde aanfpraak van E L I Z A 0 E T H van Engelatad
aan de Staatfche Gezanten , in 1587, voor het eerst in
de oorfpronkelijke Franfche taal . -Nu komt er een. uitr
gebreider iuk, niet letterlijk tilt de 4rchiven getrokken,
inaar daaruit grootendeels zamengefleld ; de leventefohri)h
ving van den Vice- 4dmiraal W S T T E C O R N E LrLS
Z 0 0 N D E WITH (niCt D E W I T T E) , waardigen
mededinger in roem van den oudeu, T R o M 1. ) an x,4 N
E v, E it T s E N, doch, door onhandelbaarlreid, kregcyhei'd
eu opil<uivende drift, minder dan dezen bij hetaeevollGge,
ache en bemind . ; terwijl zijn overdreven . gevool van-eigene
waaxde (bij zinfpeelde gedurig op zijn' naam , wit , t veer
meal wit , vc or zuiver , onbefmet) beiii met die twee $h,,
ilcekende Zeeliederl- gedurig deed overiloop liggen, net
verfchil van zijn karakter, als Zeebeld, met dat v ;u
T R 0 b1 . B wordt zeer fcherpainnig door onzen Scllrijver
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aidus uiteengezet . „ De W I T H (bl . 153) was aldid met
„ drift bezield ; T It 0 M P , daarentegen, kenfchetfte
„ zich door bedaardheid . D's W I T H wenschte, zonder
• nadenken, op den vijand in to ftorten ; T & o M P be„ rekende v66r den ftrijd de uitkomst . D E W I T H , a1„ leen door heldenmoed aangevuurd, [treed, om voor
„ het Vaderland to overwinnen of to tierven ; T x o M P,
• door beleid beftuurd , freed voor fret welzijn zijiier
„ medeburgers . D E W I T H wist van geen wijken, wan„ veer de vijand voor hem lag ; T it o m P week, wanneer
• overmagt zulks raadzaam maakte.'' Hij moest voor. gebrek
aan fubordinatie in de WestindUn, waartoe hij echter
op de hoogstmogelijke wijze getergd en als 't ware nitgetart was , door gevangenis boeten . Zeif heeft hij voor
zijne gebreken door den edelen heldendood voor het Vaderland in de Sont geboet , waar hem de zijnen irr den nood
verlieten , en hij , tegen vierdubbele overmagt ftrijdende , het
leven liet . - Vervolgens wordt de hoofdinhoud medego.
deeld van een geheim 4dvys omtrent de flaatkundige btginfelen en inzigten van C R O M W E L L, in 1653 , dus
gedurende den eerften Engelfchen oorlog ; waaruitblijkt,
dat het verdrag met Frankr! k , waarbijDuinkerken, Mard!7k en Grevelingen aan de Engelfchen zouden worded
afgeftaan , wanneer zijq die plaatfen op de Spanjaarden
hielpen veroveren, (hetwelk in 1658 is tot fland gekomen)
reeds v66r de ontbihding van het lange Parlement op tit
was . Het is oak merkwaardig , dat de (teller de tegeneniwenteling en herftelling des Konings voor onwaarfchijnlijk houdt, uit hoofde van den verkoop der Nationale
Domeinen , waardoor honderdduizenden tegen den Ko.
ning zi/n, die eerst voor hem wren, omdat zij vreezen
alsdzn hun land to verliezen . Weder eene treffende over+
eenkomst met de Franfche Omweiiteling 1 Daar echter
C R o M W E L L toen reeds als belager der vrijheid bij velen in haat was, grondde de fteller van het verflag hierop eene poging der onzen, om then Generaal to doen value
ken ,en de Engelfchen tot hunne vrijheid to helpen tegen
de fotfige Regering . Doch e R o DI W E L L was geen man,
M In a
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tegen wien men zoo jets met hoop van een' goeden uitflag kon beginnen : ; het fchijnt ook niet beproefd to zijn . -Z'eer belangrijk is • oak, een brief van de Afgevaardigden
Runner Hoognaogenden in Zeeland, (een derzelven was
n S W I T T) waaruit- blijkt, hoe fchoorvoetend en met
hoe veet tegedzin zij den braven j A N EVER T s E N.,
(wients gedrag in 1-665 door echte flukken in het tweede
Deei geregtvaardigd wordt) in 1666 tot Luitenant - Admiraal van Zeeland, in plaatfe van zijnen gefheuveldep
Breeder , toelieten . Komt hier D E W I T T in een min gur.Rig licht . voor, zijne onvermoeide waakzaamheid en arbeidaaamheid voar 's lands welzijn , waaraan hij zich geheel had toegewijd, blijkt uit de twee belangrijke briiefwisfelingen met zijnen Broeder c o R N E I. I s en met den
beroemden Staatsman n E v E R N I N. C tt , beide in her
noodlottige jaar 1672 , die ons de Heer D E J ON G E in
hat eerfte en tweede Deel uit de drchiyen fchenkt . C o I.N E L I-S D E W I T T was , in de drie eerfle maanden van
dat .jaar,. Afgezant to Brusfel bij den beroemden Spaanfchen Landvoogd Al 0 N T E R E ' , met wien hij over wederzijdfche onderftettning moest handelen . Het fchijnt ,
dat D a W I T T toen het denkbeeld koesterde , dat de Franfchen mogelijk wel door de Spaanfche Nederlanden in
de Republiek zouden dringcn, to welken einde hij geen
onaanzienlijk gedeelte onzer krijgsmagt tot dekking dier
landen aan nI o N T E R .E Y overliet . Allengs, echter, kwam
hij van dit denkbeeld terug . Toen fchreef hem B E V E R*
N I N G K, die als Afgevaardigdc to Velde naar den Rh jnen flfsfel - leant getrokken was, en den ftorm daarheen zag
trekken, dat hij torte dadelijk die troepen zou terug antbieden naar die plaatfe des gevaars ; doch M O N T E R E Y
weigerde in dat geval alle hulp, weshalve men wet genoodzaakt was, 7 Regementen naar Braband to zenden .
Uit de briefwisfeling met n E v E a N I N G it zien wij verder, hoe flecht het met de landmagtaan de Rivieren gefteid
was ; zoo iat doze, fltaatsman flellig can' ongunfligen uitflag voorfpel e, hoezcer ook n r W I T T nag op den 4
Anti dacht, dat met de Regeinetiten a uit de Spaanfche
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Nederlanden teruggekeerd , 2ooo man Spaanfche ruiterij ,
de landmilitie en landftorm , (zoo als wij thans zouden zeggen) de vijanii nog wel to keeren zou zijn . Voornamelijk ieide hij zich echter op de verfterking der zeemagt
roe ; en de brieven, hierover door hem met zijnen Broeder gewisfeld, die zich , uit Brusfel teruggekeerd zijnde , naar de vloot had begeven , zijn allczins , merkwaardig, en bevatten under anderen de toebereidfelen tot en
de . ware toedragt van den zeeflag bij Sowlsbay zeer
naauwkeurig . D E W I T T doet darin to meermalen blijken, geheel oiverkropt to zijn met bezigheden, zoodat hij
tens een' geheelen dag had doorgebragt , zonder eenig vbedfel to nemen . En wat was bet loon Moor alle die zorgen,
al die mocite en al then arbeid ! ! -- Tot hot des tweeden Deels dicnt een Fac-fimile der herrooping van bet
Eeuwig Edict, waarin bet bekende v . c . (vi co&etus)
van C 0 it N E L I S D E W I T T geheel onleesbaar uitgefchrapt is .
In bet twcede Deel volgt achter de derde bfdrage tot
de Gefchiedenis der Iloekfche en Kabeljaauwfche twisten eene korte levensfchets van F I L I P S V A N C L E E F,
deer van IFjnendale , Hoofd der hlaamfche misnoegden in 1489 , bij gelegenheid der mededeeling van cen nog
onbekend ituk , waaruit blijkt, dat hij den bekenden Jonker F R A N S VAN B R E D E ROD F. bad aangeffeld tot
Stadhouder Generaal derwaarts over , (van Holland,
Zeeland en Vriesland) gelijk hij zichzelven Stadhouder
Generaal van den jongen F I L I P s van.Oostenrffk noemt ;
een ftellig bewijs van den zamenhang en de verbindtenis
der latere Iloekfchen in Holland en Zeeland met de Vlanlingen . -- De brieven van w I L L E DI I) E,\ E E R S T E N
aan de Overhedcn der ftad Gent trachten hen to vermanen , om aan de algemeene zaak vast to houden , en loopen
voorts over eenige nicer particuliere onderwerpen . Deze
brieven zijn in een' zachten toon geftemd , welken dezulken , die met de ongeregtigheden en buitenfporigheden
der toenmaligc Gentenaren, waardoor zij gelegenheid gaven tot den afval der lVaalJthe ?rovineicll en P A It Di A 'S
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groote vorderingein , bekend zijn, wet wat al to malsch
zullen vinden : doch men bedenke, dat de Prins genoeg
zaam geen gezag had dan door overreding ; dat, zoo hij
met deze heethoofden de zaak had willen brusqudren ,
hij alles nog veel erger gemaakt, en aan de verraders
fclloon fpel zou hebben gegeven . De zaken waren ook
door A N J 0 U's trouweloosheid zoo uit haar geheel geraakt, dat men waarlijk flechts goede woorden moest geven aan elk, die niet overhelde naar Spanje. - Brieven
der Algemeene Staten, van Graaf DI A U It i T s en de Staten van Braband aan de Gentenaars geven berigt van
w ILL E it's overlijden , en doen blijken van bet grout
beiang, dat men in die Stad ftelde, die echter weldra
overging. Deze flukkewzijn in 1824 in de Gentfche 4rchiven door den Secretaris H IJ E s o H 0 U T H E E R gevonden , en er beflaan thans echte affchriften van in bet
Rijks - 4rchief. - Hierop volgen drie flukken van den Heer
DR. J O N G E, die de meesterhand doen kennen . Het zijn
gefchiedkundige Vertoogen over de oorzaken van de fchciding der Nederlandfche Gewesten, de nieuwe of nadere Unie van Brusfel (met mededeeling van bet oorfpronkelijke fluk), en den invloed van het ontflaan en de.ves
tiging van bet Gemeenebest der hereenigde Nederlanden op den toefland der overige Folk-en -van Zuropa.
Wij zien uit deze Vertoogen, gelijlc reeds vroeger in deze
verzameling uit het leven van w. C Z . D Ai W I T H, dat
bij den Gefchiedonderzoeker bet wroeten in de 4rchiven
niet altijd, zoo als bijden Duitfchen Hoogleeraars c H L o s4 E R, den flijl doet verwaarloozen of verachten . Integendeel , de Heer D E J 0 N G E plaatst zich door deze
flukken in den rang onzer voortreffelijke Prozafchrijvers .
Schrander is de ontwikkeling van de oorzaken der fcheiding tusfchen Noord- en Zuid - Nederland , federt het
veelbelovende jaar 1576, die de Schrijver tot vierbrengt
i) den zwakken en wankelen aard der Gentfche vereeniging, door geen flevig gezag bij elkander gehouden ; 2)
den naijver en de heerschzucht der Edelen, vooral tegen
o R A.N J r gerigt ; 3) bet verfchil van godsdienflige ge-
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voelens, en de beroerten daaruit, voornamelijk to Gent,
ontftaan ; 4) de handelwijze van A N J o u bier to lande,
de dood van o R A N J E , bet karakter , de ftaatkunde en
de wapenen van r A R DI A . (Deze laat(le oorzaak vervalt
dus eigenlijk in drie andere, die elk op zichzelve ftaan .)
Tegen bet gevaar van de gezamenlijke werking dezer midi
delpuntfchuwende krachten trachtten de welgezinden to
zorgen, door eene vernieuwing, op betere grondflagen,
van de eerfte Unie van Brusfet, die to uitfluitend de
Roomschgezinden begunftigde ; door de aanneming der verdraagzaamhcid voor beide Gezindten . Het verheven gc..
nie van o R A N J E bragt reeds op den xo December 1577,
toen vele der genoemde gevaren nog flechts in 't verfchiet
dreigden , maar hij de meeste reeds voorzag , die vereeniging
tot ftand . Doch ook de grootfte Beftuurder moest fchipbreuk
lijden tegen bet koken en woelen der alum ontvlamde hartstogten , die destijds even weinig to beteugelen waren als
die der Engelfchen in 1642 , waarvan een hedendaagsch
Schrijver zegt : Alle pogingen tot bevrediging waren zoo
nutteloos, als wanneer de Sicilianen de uitbarfling van
den 4 tna willen bezivercn (*) . - In het Noorden ,
waar de gemoederen minder verhit , of althans de aanftokende Spanjaardcn en jezuiten minder nabij waren , gelukte hat beter , door de Unie van Utrecht . En het was
de invloed van bet doorluchtige Gemeenebest, op deze
Unie gegrond , op Europa , waarvan de Heer D E J 0 r1
G E zich de behandeling tot taak heeft geteld . Voortreffelijk heeft hij zulks gedaan ; en bet is onmogelijk, deze
met een wijsgeerig oog ontworpene en met warme vaderlandsliefde doorgloeide Verhandeling to lezen, zonder
zich geluk to wenfchen van tot eenen Staat to behooren,
waaraan ons Werelddeel zoo veel verpligt is . Immers ons,
Koningrijk is geen geheel nieusve Staat , gelijk fommigen
willen, maar, volgens de voortreffelijke Nota van onzen
Minister V E R S T 0 L .K V A N 4 O E L E N aan den Graaf
V A N M I E R, flechts de herrijzing en voortzetting van
den ouden Staat der Vereenigrle Nederlanden , wiens
(*) Quartcj ly Revic v , 182 ; , junij , 11 . ; ; .
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milde, zoo wel godsdienflige als burgerlijkc en flaatkundige , vrijheidsgeest daarin gehcel is overgegaan, en flechts
aan bet gezag de lang gemiste en toch onmisbare klem
heeft bijgezet. De Ileer D E J o N G E befchouwt achtervolgens den invloed der verrijzing en vestiging van bet
Gemeenebest op Europa's flaatkundigen toefland, op den
handel en de nwerheid der avenge volken , en op de

kennis en de verlichting van den menfchel~ften geeft . In
dit alles ontwikkelt hij zoo veel gefchied- en volken-kennis, cen zoo fchrander oordecl, en zu11 :e onbckrompene
denkbeelden, ook in bet flaatkundige, dat wij zeer gaarne daarvan cene korte fchets zouden mededeelen, of iets
daaruit overnemen , zoo ons verflag niet reeds zoo zeer
was uitgedijd . Wij eindigen dus, nict dezc Verhandeling,
(die ook met belangrijke aanteekeningen voorzien is) gelijk bet geheele werk, ten f}erktle onzen Lezeren aan to
bevelen .

Beknopte Cefchiedenis der Letteren en Weten/ehappen in de Nederlanden , van de vroegfle tijden af, tot op bet begin der
negentiende eeuw. Door N. G . VAN K A M P E N . Illde Deel.
.Bijvoegfels en algemeen Register . Te Delft, bii de Wed . ].
Allart. 1826.

In gr. 8vo. 523 Bl. f 4

- SO-
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e Heer V A N -K A D4 P E N geeft ons hier, in een derde deel ,
de beloofde bwoegfels en bet algemeen register, beide van aanmerkelijk belang . In zoo verre dus, als onze beoordeeling
van her tweede deel medegewerkt heeft, om dit to verkrijgen , en zoodanig to verkrijgen, als wij her thans hebben , getroosten wij ons gaarne de verkeerde opvatting en toepasfing
van een gezegde van ons , bij de eerite warmte van her gevoel, door eene kleine aanteekening van den fchrijver, in
deze Letteroefeningen to kennen gegeven . Hij zelf trouwens
betuigt in her voorberigt , in ruime mate ondervonden to hebben, welk een ondankbare en gevaarl~ke arbeid het is, in een.
,cerk van diea aard ook levenden to behandelen ; er bijvoegende, hetgeen wij van hens inderdaad gaarne gelooven en ons
ook gemakiceliik verbeelden kunnen : iets, hetwelk ik toch alken ge vaagd had, ex het tafereel otsacc nieuwere Letterkun-
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de niet zeer onyolledig to laten . Door de ondervinding geleerd , hoe men inderdaad uitnetnende fcbrijvers en dichters
kan over 3Iet hoofd zien, vreest hij dan ook nog, zich aan
dusdanig verzuim to hebben fchuldig gemaakt ; fchoon hij er
met eenige gemelijkheid bijvoegt, dat zij , die zich zelve bier .
over mogten beklagen, wel de ware mannen van verdienUe
niet zullen zijn . Wij weten niet zoo joist, wat wij door bet
woord ware bier to verftaan hebben ; maar wij weten wei •,
dat bet auteurfchap, meer dan de meeste andere menfchelijke bedrijven, met eeraucht gepaard gaat , en dat ware geleerdheid of vernuft en bek ;vaamheid nog g e .n a waarborgen
zijn van even groote nederigheid, onbaatzucbtigheid en zelfbeheerfchiug . Wij ze ggen dit evenwel nict , om bet laatRe woord to hebben . Wij hadden, ja, wel geweuscht,
dat de Heer V A N K A M PEN pnS denkbeeld : „ eene gefchiedenis der letterkunde vraagt nog meer naar boeken dan naar
fchrijvers, en de anonimiteit of onbekendheid van den vervaardiger is' dus gecne reden om van bet werk niet to fpreken," met cenige wederlegging had gelieven to vereeren . Wij
baddcn wel gewenscht , dat hij nog een' en -anderen, door
ons genoemd, in zijn tafereel bad opgenomen ; b . v . de verdienftelijke, waarlijk nederige en vrome Mevr . VAN M E E RTEN, wier pen zoo vruchtbaat is in gefchriften ., die fmaak
zoo wel als kennis en juist gevoel van vrouwelijke beftemming en pligt ademen, wier tijdfchrift Penelope geheel eenig
in ons land, en Vader Oscar gewis een der fchoonfle werkjes voor de jeugd, over de belangrijke leer der Voorzienigbeid, is . Desgelijks hadden wij gaarne gezien, dat, even
als van den bekwamen kanfelredcnaar DES A M O R 1 E VAN
DER 11 o E V E N en anderen, bij gelegenheid van eene enkele
uitgegevene verhandeling, wordt gewag gemaakt, zoo ook bet
we inige , door Prof. S C II R O D E R gegeven , toereikend was
geacbt,om then in vele opzigten allervoortreffelijkften geleerde niet met ftilzwijgen voorbij to gaan . Soortgelijk iets zouden wij ligt nog van een' of anderen kunnen zeggen ; ja ,
fchoon wij hebben moeten glimlagchen om lei 4rgu;, die
VAN KAMPEN berispt, den dichter DE CL ERQ se hebben
vergeten, bet zoo ons echter niet ongepast gerchenen hebben , ter gelegenheid b . v . van zijne bekroonde veehpndeling
bij bet Koninklijk Inftitnut, teffens van de zeldzame gave
dozes kundigen mans to fpreken , om onvoorbereid de fchoonfte vcrzen voort to br .ngen . Eindelijk is hct vak van opvoe-
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ding, over her geheel, nog eenigermate onvolledig, en de
Heer v A N K A M P E N in bet bijzonder niet naauwkeurig onderrigt omtrenc de werkjes van wEEicrruis en soEK STRA,
die beiden her leven van jezus en van de Apostelen , (fchoort
dat des eerflen na zijnen dood in bet licht verfchenen) als
bok, war de laatfle betreft, nog een ilukje over de Gelijkenisfen, -- doch niet als werkjes van de Maatfchappij Tot
Nut van 't dlgemeen - hebben gefchreven . Dit iaa'fle
heefc integendeel plaats met fommige der genoemde werkjes
van Prof. U I L K E N S, hetgeen de geachte fchrijver evenwel

niet vermeldt .
Deze en dergelijke aanmerkingen dan zouden wij nog kunnen maken. Doch, wie is tot volkomenheid toe altijd oplettend?
Hetgeen wij in deze bijvoegfels vinden , is veel meer, dan
wij ons hadden durven vleijen . Met den fchrijver bedanken
wij de geleerde (niet flechts zeer of hooggeleerde) Heeren

DE JONGE, MOLL, PAN, KIRCKHOFF, QUETELET
enz ., die hem hiertoe vele bouwfiof hebben geleverd, en inzonderheid ointrent de letterkunde der zuidelijke provincii :n,
en die der wiskundige wetenfchappen, eeneuicvoeriger,vollediger en naauwkeuriger behandeling hebben verfchaft . Voor
her overige moge her aanvullende en teregrwijzende in onderfcheidene artikelen de lezing van dit d'erde deel fomtljds
al iets minder aangenaain maken ; voor her naflaan, waartoe
toch zulk een werk op den duur meest beflemd is, hindert
dit bij her bezit des Registers niet meer ; en beleeft de fchrijver wtlligt nog eens den tijd, dat zijn belangrijk werk uicverkocht is , dan valt dit gemakkeiijk to verhelperf . Wij
wenfbhen hem zulks van harte toe, en den verdienflelijken
man voorts , alle aanmoediging bij zijnen onvermoeiden en
nuttigen arbeid .

4anteekehingen van e. K R U S E M A N, betrekkel~k deszelfs
!funstreis en verblijf in Italie. Verzameld en -uitgegeven
E L INK S T E R K , j R . Met Platen . In 's Gravendoor
Bl.
bage, b S . de Visfer. 1826 . In gr. 8vo . VIII,
A.
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f z-9o .
-IJic werkje doer beide Nederlandfche kunflenaars en kunstvrienden eere aan . De ecn zoo wel als de ander is als bekwaam teekenaar, K R U S F. -11 A N vooral als uitmuntend fchil-
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En daarbij genoegzame letterltundige bekwaamheden en fmaak to voegen, om zulk eene reisbefchrijving, al
is bet d ;n ook met vereende krachten, tot Hand to brengen,
is waarlijk geen alledaagseh verfchijnfel . Een en ander ftaaltje
van K R .U S E M A N's aanteekeningen was ons wel reeds , in
zeker tijdfchrift, voor oogen gekomen ; maar men weet dark
niet, uit welt een' hoop dit ligt uitgezocht, en hoe fret misfchien door den redakteur vermaakt zij : bet doer ons daarotlr to
grooter genoegen , onzen opgewekten lust aan zoo veel meer,
bijkans even aangename , letterfpijs to mogen voldoen. Slechts
cdn ftuk herinneren wij ons echter niet wedergevonden to
hebben , dat wij gaarne in voile uitvoerigheid nogmaals had.
den willen lezen ; dat betrefTende, C A N Uv A. Zeker zal de
Heer S T E IL it genoegzame reden gehad .hebben , om hetzelve
cerug to houden .
De togs gaat over Paris, waar de kunftenaar eenlgen tijd
vertoefde, en van waar hij niet onbelangrijke bijzonderhedet ;
mededeelt ; -- voorts over Zwitferland, waar de eigenlijke
reize langs afwisfelende natuurtooneelen iloffe tot nieuwe aanteekeningen biedt ; -- dan ligt Italic, Milaan, Florence, Rome, aan de beurt, waar hij zich yoornamelijk ophoudt, doch
van waar hij uitftappen naar Napels, en andere belangrijkee
plaatfen duet, -- tot hij , op zijue terugreize, ook Yenetie
bezoekt, om van daar, over Triest, fVeenen en andere Duit.
fche fteden, to huis to komen ; zijude in Sept . 1821 vertrol;ken, en de laatfte aanteekening op 7 Fob&, 1825 teekenende .
Men moet her werkje niet zoo zeer befchouwen als ee i
oogst van nieuwe waarnemingen , die ons met zaken beketid
maakt, tot hiertoe door niemand gezien of geweten . Neen ;.
maar her perfoonlijk gevoel en oordeel van onzen kunstrijken
landgenoot, over zoo vele meesteritukkeni (als wij ons zoo
mogen uitdrukken) van God en menfchen, in deze allerbelangrijklte oorden verfpreid ; ziedaar, Wat ons hetzelve belangrijk maakt ., Eh 4aar alles deels, vit dagboeken, deels uit
gemeenzame brieven van den Heer ILRdi s.EWAN getrokken is,
heeft bet juist die kleur van opregtheid, hartelijkheid en gemeenzaamheid, welke alles to meer con amore doet lezen . Gelijk
de Heer S T E R K eer heeft van de eenheid en gefchiktheid
van vorm, hierin gebragt, zoo kan men niet nalaten, fommige
trekken van welfprekendheid des barren , of van her innig ,
oorfpronkelijk gevoel , to bewonderen , die blijkbaar aan den
opteekenaar zelven tockomen . Het is echter waar,dat de eer-
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fle eenige min juiste ultdrukkingen, zoo als een trap aanbrengen voor plaatfen of dergelijke, hij aanflaarde voor flaarde . . . aan, Duitfche kleinfleden voor kleine fleden, enz. gebezigd, of misfchien wel niet verbeterd hee£t ; doch dit en
meer is door de befcheidene voorrede ten voile uitgewischt .
Ook zal men It R U S E M A N ligt to last leggen ; wat Sir W A LT E R S c 0 T T van zijne eigene verhalen zegt , dat zij , even
ils een fteentje, den berg afgerold, eerst rangzaain voortgaan
en zich overal ophouden, doch daarna met geweld voortfchieten : dan, wie zal dit laatlte den liefhebbenden zoon kwalijk
nen en? De kunftenaar fchrijft inderdaad met geestdrift over
bet fchoone Italia, vooral over Romne ; waarbij ons de min
gunftige fchetfen, niet ilechts van SANTO DOMINGO en
linderen, Inaar vooral van n u P A T Y-voor den geest kwamen ,
,-de
ftahd}iunt-cn
die bet bet graf van Rome noemt . Doch
verfchillen . Pjrfe ftdf van b>'handeling en oVerweging is rnecest
taitfluitenderwijze bet fchoone , zoo wet in natuur en beeldeede, als ook toon- en •tooneelkunst :want hij last zelden eenen
fchouwburg onbezocht .
Tot afwisfeling met bet reeds bekende , en bij de moeijelijkheid om eerie keus to doen, fchrijven wij, zoo als her
boek openvalt, bet volgende tot eene proef uit : „ Onder verfcheidene anderen heeft Milaan eeaien uitmunrend gebouwden fchouwburg, den grootften, ivellcen ik immer
zag, zes galerijen met 228 loges bevattende . - Men kriigt
bier, in dell aanvang, een gunflig denkbeeld van den fmaak
des publieks, als men ziet, dat de zaal alleen verlicht words
door de voetlichten van bet tooneel , waardoor dit eene juiste
werking kin doen ; doch hoe verandert deze gunilige gedachte, zoodra de gordijn opgehaald is, en bet grootfte gedeelte
der aanfchouwers vrij levendige gefprekken begint to voeren,
waarbij de donkerte van de zaal flechts dient, om bet genoegen der loges to bevorderen . Men maakt er een partijtje
of ontvangt bezoeken, en bet parterre fclifjnt eene openlijke
bijeenkomst of handelbeurs to zijn . --- Aan doze onverfchilligheid des ptablieks verbeeld ik mij dan ook bet flechte nitvoeren der ftukken to moeten toefchrijven, welke foms uic
eene verwarde zamenftelling van verfchillende opera's beflaan ;
zoodac ik , bij voorbeeld , ,Yndroxachd en Pyrrlurs een duo
uit 7ankred hoorde zingen, terwijl bet ineereudeel der acteurs
meer naar automates dan naar menfchen gelijkt . - Neen ,

dan prijs ik de Parijfclle tooneelen, alhoewcl bet fclritterende
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teal
licht der. .(waardoor
men ecbter bet genoegen heeft van
elkander en ook •d e fchoone fekfe in de loges to zien) bet of
Sect van bet tooneel vermindert ; de meerdere ftilte en opt
merkzaamheid van bet publiek eischt eene juiste uitvoering
van al de deelen der tooneelkunst .-Behalve de opera ,geeft
men bier op denzelfden avond nag twee balletten ; men xer~
veelt zich, maar de gewoonte vordert bet, en verfcheideue
aanfchouwers fhorken , dat bet davert . Het danfeu is minder 0
maar het decorative Or balletten wedijvert met dat van de
Parijfche tooneelen ."

Cedichten van A .

N . V A N P E L L E C OM .

Ilde Deel. Te Bre-

da, b~ W. van Bergen en Comp .

In gr . 8vo. X, 128
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ij hebben inderdaad at to lang gewacht met de aankondiging van dir tweede deel . . Doch meer dan eens hadden
wij de pen daartoe reeds opgevat, wanneer we weer verhinderd en tot nndere bezagheden afgeleid werden . port zij dan
nu ook flechts ons verflag, dat wij gaarne met de algemeene
betuiging beginnen van blijde terredenheid over her werk,
ook na de kennismaking me den tweeden bundel . Verzen,
beelden of wendingen , en zaken -- alles verdient lof. Wij
alchans vonden de eerfle meestal vloeijend , de andere +oorfpronkelijk en vaak flout, de laatfte gezond en weldoordacht . Dat niet alles daarom ons even zeer behaagt, behoeft niet herinnerd to tvorden .
Pas weduwenaar geworden , doer V A N P r t . L E C o nt , voorat in bet begin, den treurtoon zeerr f£erk hooren . Reeds bet
eerfte ftuk is van dezen inhoud , en 'in hetzelve trot ons eene
plants, die wij meenen ook elders gegispc to hebbdn gevonden, als min gepast
Gelijk een zeeman, die, door florin op 't fl:rand gefineten ,
In 't onherbergzaam oord , van menfchen nook bezocht, enz .
Zoodanig achy zich de dichtet, niet na, maar reeds v66r
zijn verlies, dat hem, tot overmate , den laatst overgebleven' makker ontneeint . Ja, ware bet bier beneden zoo erg
gefteld, dan mogt hij ook wel vragen
Iieeft dan de geest des kwaad% den fchepter U owwrongen,
o God van liefde ! en fchikt hij 'c lot , als Opperheer ?
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hoe weihig wij ook van then fpiritus male, als denkbeeld
zelfs , houden . Anders is er gewis veel waar gevoel en let.
vendige fchildering in dezen treurzang ; zoodat niet ligt lemand• denzelven onbewogen ]cost.
Ook bet cweede fink : Bedevaart, naar her graf der overledene, bevat een aantal uitnemende coupletten. Misfchien
Is bet een weinig gerekt ; doch zulks is den zanger, die
gaarne bij bet onderwerp vertoeft, Wet kwalijk re nemen .
Grafjchrift, Wedertien , Op den deod van j, c . C L E V t',
2ijn kortere, welgeflaagde flukjes .
.an rnnen Vader, op zijnen verjaardag, is in eenen flijl,
die Wet gemakkelijk overal even goed volgehouden wordt :
Als de winter mild zijn' vlokken
Op de kaleavelden flrooit,
Waar geen loof meer valt to plokken,
Dat zijn' dunne grijze lokken
Met een lieflijk kransje took, enz .
Hetzelve bezit echter vele verdienfle, en doer vader en zoom
eere aan .
13# het leggen van den eerjlen jleen voor bet Kerkgebquw der
Hervormde Gemeente to Prinfenhage is een bevallig vers ; op

de laatf}e regels van bet volgeilde couplet, zou echter ecn
godgeleerde ligt bedenkingen kunnen- maken
Geen tempel zelfs van Sdlomon,
Gegrond op Sions bergen ,
Al fcheen zijn goud den glans der zon
Door hooger gloed to tergen,
liefloot bet rein en eeuwig Licht,
Dat daar zijn' zetel had geflicht,
In zijne albasten muren ;
Vergeefs wend daar een God vereerd,

Die wierook nosh altaar begeert,
Zioch bloed, noch offervureni
r, enz. ; hnrtelljk ett fraai .
.
Her
eerfle misffhien, om . deszelfs
Twee Bruiloftsyerzen
;
bet
andere
regt dicbterlijk .
ibmberheid, min gepast
Wapenkreet . Zoo war nit den tijd - of bet moeten geestelijke zijn 1
plan den Prins ran Oranje kan, hop en wy, diet verouden .
An c. c. c . R E r N w,A R D
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De Kermls. Lief en log gedicht, hoewel wat minder in
de toepasfing. Voor bet overige houden wij niet van zulke
ftukjes al to (treng to ziften .
Het St. Ntkolaas-feest . Een vtolijk en leerzaam gefprek
voor zijne kinderen.
.4mar en Playas . Lane Allegorie, die toch een beetje ftreng
gitvalt. Het verhaal is gemakkelijk .
Raad. Dit vetftaan wij Met regt ; of bet moest willen ;
prijs uwe vrienden in hunne tegenwoordigheid, en leak zn
in hunne afwezigheid. De dichter kon nogtans wel gelijk
hebben .
Nog een paar welgeflaagde aardigheden .
Dic zij genoeg, om van pligtverzuim vrijgeplelt to worden . Uicvoerige kritiek ware ligt mosterd na den maaftijd .
Het aangevoerde aeif moge onze voorlichting (al haast nalichting) to huip komen. Ten flotte durven wij den Heere
V A N P E L L E C o M wel raden voort to gaan ; en dan zullen
wij ook waken eerder bij de hand to zijn .

Deutfche Blumenlefe aus Hollindifchen Dichtern, nebst ei .
ner Abhandlung fiber die Niederlindifche Poefie , durch
P. F . L . V o N E I C Its T O R T r, erften Lieutenant der Artiilerie In Konigl. Niederlindifchen Dieniteu . Naltuur.
t$26. kL Ovo . 1 92, S . f t -5o .
ene Hoogduitfche bloemlezing nit Nederlandfche Dichters~,
E
re' Namen gedrukt 1 Een zeldzaam verfehijnfel I Me had zoo
iets nog v6dr is jaren durven verwachten7 - Het is, onder
de teekenen der tijden, een der aangenaamfte, dat die Neder.
landfche lioEzij meer begin rbekend to worden, daar de=er
$1 C H s T • O R ii F , blljkbaar met warmen ijver voor onze kttnstgeA
wrocliteh Ingenometi, in billijke verantwaardiging over de
mitiaehtihg eniiter taal en poezij bij zijne DriitMte late :
Iiooten, Hollands eer toekt to handhav2n, en zijn Vad'e>`l&rid
met onze thebsterftukken bekend to waken . hij moest echter
tot dat einde eerst flan de Duitfchers doen zien, dat er eene
Nederlasidfihe lettetkunde' beflond ; hij moest 'hen tot de kennis onzer beste bi hters als 't ware inleiden, (want dit alles
is bun eerie tetra lncognita, eeti onbekend 'Zuidiand) en zich
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dus den weg banen cot dF-vertaling van ftukk>ettuit2 o

L L E N9,

CATS, BFLLAMY, HoOFT, NIERSTRASZ, FEITH,
BILDERDIJK, HUYGENS, KII'KER (zoo, en dus zonde&
tijdrekenkundige, ja zonder eanige orde, ja geheel verftrooid,
Nan zij achter en door elkander) ; welke Dichters men dan
nu als uieer of min bekend- mag onderftcllen . 11ezien wij
eerst de inleiding, en dan de bloemlezing.
De vier hoofdfoorten der poez5i, bet heldep.; toeueel- ; lferen lecrdicht , worden hier achtervolgeps beha ideld . De Schrijver, die uit 1Vederlanche bronnen van den jongtten tijd heeft
geput , geeft , in het korte beftek van 53 bladzijden, cen vrij'~
goed overzigt onzer letterkunde,, althans voor buitenlanders .
1-iij is billijk omtreirt ooze groote mannen =der zeventiende
Eeuw, behalve omtrent den verheven' A N T O N LL E s, van,
wien hij zich in dric rGgels afinaakt, omtrent BRANDT en4
cenige weinige anderen . Hij (chat B I L D E IL D 1j' K , oozes inZiens , op den regtcn prijs : hij betaalt hem eerbied als Dichter en Geleerde, en haalc de fchouders op over zijnen haat
tegen bet (natuurlijke en vetftandelijke en zedelijke) licht .
A : rdlg beflnit hij dit Artikel (uit eigene aanfchouwing) aldus :
„ B 1 L D E It D 1J x (wij geven dit , om bet naive der uitdnuk„ king, in bet oorfpronkelijke) lebt jetzt, aus jeder offeut„ lichen Verbindung ausgetreten, in Leiden, immer klagend
,t fiber Alter und Schwache, imnier jeder Negerung verwiin• fchend,timl imnier jammernd uberdie frechen Antnaasfungen
„ der menschlichen Vernunft . Schwach und zittetnd iBt f$1ne
• Stimme ; kaum erlauben Thin Gicht und Gliederfchwiclye f
• feine Stelle am Kantin zu verlasfen, und matt blickt feip
„ Auge, welches der Schlaf nur felten fchliesft, ilnter deft
„ fcbwarzen Wimpern hervor. Aber plotzlich ,, .wens; fein Un• wille rege wird, wenn das Wort Aaf¢larung,, Jfreilzcar
„ oder Pliilofopliie feine Ohren trifff, fchein; ein Zaubec„ fcblag ihn neu zu beleben ; mit unwidptfteblichir Gewalt
• reisien .(reisft) dann der Strom feiner Worte diq I-jjirer ml,;
„ fish,fora, erilaunen, ihn durch neue Gef;thzspunkte der
• Deurtheilung, und iiberzeugen ihn fo lange, ats der Zaube>t
„ River S.prache , die Flammen feiner Augen und feipe eigeno
• Begeisterung die Einbildungskrafc fesfeln, ugd die yergpnl ;4
„ verhindern, zu wigen und zu urtbeilen ." Zeer waar en
juist, en de fleutel cot die zouderlinge geh$ehtheid aan s i r .D E R D 11 I van vele jonge lieden , bij welkeii de Verbeelding
over de Rede gebied voert .
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De Heer

zegt, In zljne aanmerkingen ten
dirt de kritiek onzer Schrijvet in de Tijdfchriften. .nietg
gefireng genoeg is. Eene klagt, tegen welke van
alle kanten, vooral door de Dichters, swear geprotexteerd sit
warden, dear immers dit genus irritabik geweidig boos wordt,
wanneer men niec alles fchoon vindt. (') „ De Geleerderi ett
• Kunftenaars in Holland," zegt bij , ,, .waken genoegz*m
• eene gelloten Club flit, waarvan de leden elkancter it per.
„ foon kennen, en door vele- betrekkingen verbonden zin. . .
• Men zal dns lang vergeefs wenfchen, In plaats van eeu„ wage aanprljzingen., lof on voorfpraak, ge*tenge beoordee• ling van, bet konstwerk to vinden . De blinde vereering Van
„ bet Pnbllek maakt , dat vele , zelfs groote Dichters , alias s
„ ssonder onderfcheld, wat uit hunne pen gevloeld is, tot
„ gelegenheldsgedichten toe, voetftoots in de wereld zenden,
• en zelfs bij nieuwe drukken niet verbew en." Zou de ;e
bictere waarheld,uit den mond van een'onzijdlgen en metonze
letteren zeer ingenomen' vreemdeling,niet heilzaam en nuttig
zijn om to hooren? Onze Dichters konden zekerlijk veelat
hunne gelegenheidsgedichten, die flechts voor hen of hunne
vrienden belang hebben, wel t' huis laten . Maur In de r7de
en i8de Eeuw mankte men het nog erger, en fchold den kooper of lezer (1) van die lijvige quartifnen zelfs geenep brutlofts-, geboorte- of lijkzang kwijt .
Wat nu de vertaling zeWe betreft, wi hebbeu bet ten en
ander nit dezelve met bet oorfpronkelijke vergeleken, en vonden
peer 'f algetneen den Schrijver getrouw In zijne overbrenging ;
hergeen ecbter niet wegneemt, dat de kracht bier en dear
niet uitgedrukt is. Men hoore den aanhef van bet eetfte
Auk dezer verzamelipg : he: gevalkn Meisje, Van T o L L E R s
Madchen mit deco Jammerblick,
tafs, in Deinem '.Mlisfgefchick,
Lafs fie rinnen, Deine Z1hren I
Warum willst Du ihnen wehren 7
All Dein Gliick Verflog wie Spreu ;
Rdfchen brash im Blfihp entzwei .
De twee laatfte regeis zip, gelijk men ziet, (het oorfpronkelijke mogen wij als bekend onderftellen) joist overgebragt ;
maAr in de vier eerfte is een geheel, en wel eenzeerfchoon,
delilrbeeld verleren gegaan .4
(") Zoo werd out fijdfehrift pnlangss is eeneCoarantmetMeugetwerken(:)
E
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Jlotte der inkiding,

aitgelucht op eene wijze, die in fchier elken regel een' geheimen wrok ver .
tied, en daerom onset verdere kenaisaoming re eenemeal oawaardig . Redact.
N n
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r. F. i,. van ZICUS*ORVV
ttt (de treuep) vrij uw wavea groeven I
Itrraaria $ou4P g j fchoon behoevea ?

tgkrvoW t$ Pecbts bet $sauwe ; Warum wiltst Du thnen
wektpt 0 in de plaits gekomen . -*- Zeer getrouw, daarente .
b '~Xen de twee volgende coupletten doorgaans aan bet
oDt1hron1c 1j$kc mkar verochtet ukerafl drukt het hartverftUeutende : ver/Iojlen, wagr g# vliedt, niett ult, en
Baart dan de onuitdoofbre glued,
Die gewaar on lot veracht,
sulk vex doodfche jammerdragt A
it to eh wet to zw*k vertaald door
$aun die angeborne Glut,
$cannen kurze Seligkeiten
Solehe UE llenqual bereiten?
Op ,bet volgende is mats aan to merken .
Deine Schonheit ist enteilt :
Schon ist nur, wo Unfchuld welt .
is eene zeer €rsaije en zelfs letterlijke vertalipg van :
91 nip 4loeijend fehoon verdsreen
Zonder onfchuld is er geen .
Doch , zoo voortgaande, zouden wij ons beftek verre to
buiteu gain, De Echffcheiding van T 0 Lr . EN s is mede doo1 on .zen Duitfcher vertaald, en wel, naar ons oordeel, nog beterdan
het gevallen Meisje ; ja, wij hebben dltarin zeet weinige der
fijne trekken van hot fchoone oorfpronkelijke gemist . Wij
waren nieuwsgierig , hoe de Heer E t c H s T o R a F onzen o`aden,
onvergelijkelijk zoetvloeijenden 'en fchalkfchen H o o F T zou vertalen . De „Naereszachtvanbenauwdedriejaren"vergelekenwij
daartoe met de overzetting (in dezelfde voetmast), eavonden,
met veel genoegen, dat de frischheid, bet levendige en vrolijke van dit liefelijk gedicht daarin vrij wel waren bewaerd
gebleven ; terwiji de trekken van valsch vernuft en concetti,
die n o o FT's minnezangen ontfieren, zoo als
't Roode korael vac uw niinneqk mondtjen,
Dauwend een JA, is mijn morregeflondtjen .
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door den Vertaler gelukkig vermijd zijn. -- Ook de Heillge
Menus is zeer goed, ja uitmuntend vertaald . Slechts wenschten wij , dat de freer E I C H S T o R F F, door meer gebruik van
verkleiningswoorden to maken , (waartoe zijne taal even zoo
goed als de onze gefchikt is) getoond had , hoezeer ook de
N4derlandfche poezij, die men voor zoo ftroef en pedant houdt,
daarvan bevalligheid en losfen zwier ontleent . Ook van F o o T
zijn fommige ftukjes, zoo als de Zomerfche Avont, de Mo .'geuflont enz ., goed vertaald ; doch char y zoo wel als i1i
C A T S , hebben wij wel eens bet eigenaardige , bet losfe en
ongedwongene gemist . Den goeden ouden CATS past c
Duitfche rok nict to best. Beter valt BELL A M Y in den Duitfclsen geest . Doc h K I N K E R, R I C 11 8 T O R F F'S leermeester
en vriend, is door hem blijkbaar met bijzondere genegenheid
vertaald, en de grootfte ftukken in deze verzameling zijn van
hem . Natuurlijk I Geen onzer Nederduitfche Dichters is meer
in den geest met de Hoogduitfche verbroederd . Men zou toell,
over 't algemcen, de Duitfehers Ideaalmenfchen, gclijk ooze
landgenootelt in dit opzigc Reaalmenfchen (''), mogen uoemen ; en niemand houdt meer van de hooge, duizelingwek .
kende befpiegeliugen van ecncn F I C II T E, S C II E L LI N G en
H E G E L, dan K I N It E R . I)aarom heeft misfchien E l c rlSTO R F F, voor zijile landgenooten fchrijvende, bet lange .?flkven, of de WWereldziel, van den wijsgeerigen Dichter, als in
Duitschland meest welkom, overgcnoinen ; eene keuze I die
weinige Ncderlanders billijken zullen, niet alleen omdat dit
fluk, met de Noten, een derde van bet geheel uitmaakt * dat
anders flcchts nit kleine ftukjes beftant, maar omdat bet dagrIn verkondigde Pantlrefsnlus bij onze Natie nog alles behalve
gewild is .
Over 't algemeen dus verheugen wij ons over de ondernemiug van den werkzamen Krijgsman, die den tijd, welkee 4e
Vrcde hem van zone bezigheden laat, zoo nuttig befteedt,
om zijne landgenootcn bekend to maken met eene Letterkunde, die hun nog geheel nicuw is . %Vij durven hem aanmoe .
digen , daarin voort to gaan ; en, indien bet ons vrij fta hem
eenen raad to geven, moge bet deze zijn, zich tot e8n kiasfiek. Nederlandsch gedicht to bepalen . En dit zouden, orlzes
bedunkens, de voortreffelijkc Geuzen van V A N 11 A R E?Q , hetzij naar den druk van 1776, hetzij naar de 4bewerking van
('`) Zie s C If 11, L E R's fraaije Verhandelitrg Jiher naii'e slSd
fcntiiietltallfciie Dichlullfi .
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n1J •n , moeten zijn. Geen fink van eenlge uhgebeidheid is iifeer gefchikt, om, door he€ onderwerp, de
bwideling, den daarin heerfchenden geest, en de heerlijke Eprfaden, aan de Duitfchers een gunflig denkbeeld van onlwh
Zattgberg to geven .. Naar ons gevoel heerscht daatin 6tPk
ebse epifohe eerlbeid., die bet den naam vaa heldendicht alje-zins waardig maakt . De Loon van venvkking en geestdrift ;
wasrop de ScWver (Inleiding, bl. 6, 7) van dit tieerlijk
voortbrengfel fpreekt, waarborgt ons, dat hij bet ap den
regtnn prijs weet the Ibbatten . Mogt Duitchland dat meester
AAuk van vaderlandfche geestdrift van zijne hand ontvangn}l
De druk. van deze bioemlezing is zeer goed, en , hoewel
in eerie J alfche lad gedrukt, die vreemd is aan de Hoogdafhe taaly Ilecbts door zeer weinige drekfouten ontierd.
ntL,DE1

Galerrjf van heroemde Mannen en Prouwen in Nederlaud. Door
serve Nriepdfn der .kW d. Met Plate» . Te 4mterdam, ilk
P. den Hengst en Zoon. 1826. In ki. 8vo. Ylll do 311
61.1 I - go.
1Jit werk}e vertcheen In r9si voor bet eerst, zoo als we
dit eene noot hidr leerden . Recenfent kende bet niet, ook
Met isle beoordeelingen . Naar bet voorberigt is bet nu beter
dan bet votigh .
Wel 75 beroenide perfonen, waarvan fleehts 7 vrouwen,
nijn do voorwerpen, die bier lzehandeld worden in 68 ge" kken, tneestal door eeo' vader, vijfinaal, meenen wij,
door eene moeder, met de kinderen, en eens tusfchen een
broer;je en zusje gehouden . Eens hebben wij bemtrkt, dat
die vader on moeder echtgenooten waren ; dock zeker nloerea we altbans aan denzelfden vader niet aidjd denken, want
van hoe talrijk eeir huisgezin zoude die man dan vader zijn l
W3j kbben, immers zoo wij wdl onthouden lrebberr, r2
meisjes en 33 }ongens hooren onderwezen woitlen . Er had
dais, ai ware bet in 't voorberigt, wet een wenk ter ondetfcbelding mogen voorkomen .
O1n op geene drukfeilen to hechten, die bier, nlettegenfhande was then In bet voorberigt daarvan leest, Loch vobrkomen, (zoo ais, bl . 10, 1755 voor 1575 ; bl. 24, verdringen voor verdrinken ; hl. 73, in

dde hoot,

dan voor alt ; bl .

A65, op vcrzen , voor in, ez% ,.) merkc Recenfent Never tan,
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Jai tie roem van fommigen, die bier voorkomen, at zeer gering is , waarom wij voor hen liever anderen hadden geprezen gezien, en dat er van eenigen al to weinig gezegd is,
fomtij~s ook to weinig konde gezegd worden . Zoo hebben
wij , in een zeer uitvoerig gefprek onder den naam van r I ET E R B L 0 M M E V E N N A, van dozen niets anders kunnen vinden , dan dat hij zich eerst in vele wetenfehappen oefende ,
en toen Karthuizer monnik word, tot voorbeeld van godsvrucht en deugd flrekte, en vcle Latijnfche boeken fchreef .
Wie glimlacht er niet eens om , dat vader T R 0 M M I U S tUSfchen LUKAS IR O T G A N S en Mejufvrouwen w O L F F en
DEKEN eene plaats heeft? ja, de menfchen komen wel
wonderlijk bij elkander, doch zoo iets had men wet nooit
kunnen droomen . Recenfent dint, natuurlijk, niets of op
den roem • van Prof. O O S T E R D IJ K , over wien bl . 35-40
doch van hoe vele geleerden konde, nier hetzelfde , maar
evenveel als van hem gezegd worden ! Van A . VAN LEE Uw z N H o.E It leest men f echts zeven regels . En was van j. en
T. A .S S E L u N? Dat JAN een derbeste landfchapfchilders was,
en waarom hij ,, Krabbetje" heeeCe, welken bijnaam bij misfchien wet willensbehield,teronderfcheidingvanzijnenbroeder
TH o M A S , die verzen maakce, en van wien nog vele tooneelfpelen bekend zijn . Van M . K O E H O 0 R N words alles
ook in tien regels afgedaan, in een gefprek, dat, zijnen
naam ann 't hoofd hebbende, Loch meer verwachten liet . De
roem
zoo moot bet immers , volgens den titel des books ,
zijn - van w. K A A I komt hierop neer , dat hij , een fchilder, geflorven is aan een' fchrik, door de ontdekking veroorzaakt, dat de Graaf V A N E G M 0 N D onthoofd zoude worden ; en bet overige van bet gefprek loopt nu over bet f'chrikken, waarop, onzes oordeels, nog at wat zoude aan to merken vallen . Van veel meer belang is, in bet gefprek over
w. en J. B O R E E L , hoe weinig ook van dezen voorkomt,
de uitweiding over de wapens bij de namen .
De inleidingen cot de gefprekkcn kwamen den Recenfent,
over bet geheel, uitmuntend, en de Schrijffler voor bet
door haar geleozen vak wet berckend voor ; om welke reden
het alleen is, dat wij haar,, tot verdere oefening, op bet een
en ander opmerkzaam maakten, en nog maken willen .
Over bet geheel dan moeten wij de inleidingen bijzonder
roemen ; wij noemen die cot bet gefprek over L.J . IC OSTER,
vats vifitekaartjes ontleend ; die over bet verjaren op 3 Oc-
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tober, tot bet gefprek over B o its o T ; die tot bet gefprek
over j . ANT O N IDES , nit de trektetters , waarmede x A R E t.
de regels begon, genomen ; die op bl . 45, 50, vooral die op
bi . 58, 77 en 179, noemen wij ongezocht en regt goed. Bijzonder beviel ons die over bet woord afgunJlig, en her geheele daarop volgende gefprek over j A N D E B A A N. Zoo
zijn er meer . Jammer derhalve to meer, dat fommige inleidingen daarbij ongunftig affleken . Daartoe brengen wij die
van bet Jodenkerkje fpelen ; vooral die op bl . 212 : een ailerflordigfle jongen words daar ter dege beknord over a1 zijn
werkverzuim ; en evenwel, in plaacs van dat eerst in orde
to brengen, hoort hij van vader, die alle reden heeft tot ontevredenheid, eene vertelling over T H . A R E N T S, waarbij
beiden even tevreden en bedaard zijn . Als bet zoo gaat,
gaat bet niet natuurlijk . Andere inleidingen , neem eens die
op bl . 223 en 229, zijn to lang , en to onevenredig aan bet
gefprek .
Doch dat to long is doorgaans een gebrek In dit werkje ;
en, hoewel de Schrijffter anders naauwkeurig, onderhoudend
en leerrijk genoeg, en overeenkomflig der kinderen verftand en
geaardheid to verhalen weet, en haar gefchrift zich daardoor
van menig ander onder de duizenden voor de jeugd guhfiig
onderfcheidt, zoo moeten wij haar dic Loch onder her oog
brengen ; haarzelve, en daarom wijzen wij haar, koftheidgm
halve, flechts naar bl . 28-31, 46 -49,74,75,97-99, 1 08111 , 202-204, en vragen haar : is dit niet to lang achter elkander tot kinderen gefproken ? behoefde daar geene patl2e
tusfchenbeiden ?

Dic fpeet ons vooral in bet gefprek -over
jeugd oncwasfen
zijn, vooral om bet einde, wet lezen mogten, om bun our ..
FL OR IS V, dat ook wel zij, die tang der

deel over perfonen op gccn tooneelftuk, maar op de gefchiedenis ce leeren gronden .
.- nfent heeft zich niet alleen al weder overtuigd van do
Rec
groote moeijelijkheid, aan bet fchrijven, vooral van een uitvoerig hock , voor de jeugd verbonden , maar ook wedef de
rout ontdekt, die zoo vaak begaan word's , en daarin beftaae,
dat - men kinderen of ouders of onderwijzers iets in den Mond
legs, dat bun niet wel past : van dien card vindt Recenfetit
bl . 25, waar bet kind zegt , dat bet den meester wel uitlegging vraagc, maar dien nict begrijpt, en de vader bet dan
duidelijker ntaakt ; op bl . 26 zegt Jan, van eene historie, die
bij wist, dat in 16oo was voorgevalfen, dat daarin voorkwam
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vats een zilveren fervies, dat hij in 1817,als lets nieuws, op
bet fladhuis to Amf#erdam gezien had : dit is voor een' jon-

gen, die zulk, en wel zulk een fang onderrigt kan aanhooreu
en begrijpen , toch al to dom . Zoo als Fredrik tot Santje,
vooral op bl . 70, doet, praat geen broertje tot zijn zusje ;
aithans bet past niet : dat is nu weer to geleerd en to deftig.
Wat van j. J . G R A S W I N H E L, die alles voor anderen, voor
zichzelven niets overhad, en 's jaars van f 30 leefde, zoo al
verteld words door vader aan Arnoud, bl. 135 i vindeu wij
juist zoo voorbeeldig niet .
Nog cen paar andere aanmerltingen . In bet gefprek over
ANT O N I DES leert Karel, dat de regels, die in een' gelijken
tijd uitgefproken kunnen worden , als even veel lettergrepen
hebbende , een vers maken . Tot opheldering wordt gebruikt
VAN A L P H E N'S versje : „ Hoe dankbaar is mijn klelne
bond ," ezv. waar de eerfle en derde regel uit acht, de tweede en zesde uit zes fyllaben beftaan, en alzoo even groot
zijn, rijmende tevens . Die opheldering voldoet niet . De
$chrijffter denke maar eens aan bet (na de foort van opdragt)
eerfte versje in v A N A L P 11 E N's lieve boekje .
Zijn leefde is groot ;
'k Heb fpeelgoed, kleedren, melk en brood,
waar de tweede regel de helft langer is dan de eerfte .
Van meer belang is onza eanmerking op bl . 113 , 11 4Mar lufdt bet onder anderen : „ Dc wijze, waarop men in
de Roomfche kerk God dient, is bet langst in gebruik
geweest," hetwelk wij vooral niet toeftemmen . Is de Schrijftier Roomsrh, dan' zij bet haar vergeven ; maar een Protestant protesteert daar ook zeer tegen . Menigeen draagt nog
den Franfchen naam oxides de Nederldnders met edelen heog_
cooed, die de afkomst van de Waldenzen herinnert, eirzegt
bier heel wat anders. Recenfent gelooft niet, dat de Scbrijitter Rnomsch is, maar vindc bet daarom veel tc flaauw, wanseer zij dus vervolgt : „ Na verloop van tijd waren er menfchen, welke die wijze (van Godsdienst in de Roomfehe kerk)
Met goed vonden ."" Ook , dat de navolgers van M E N N•a
s i M o N s, die -- zegt ze -- al weder lets beters meende bedacht to hebben, t . w . dan C A L V IJ N Of LUTHER, nu nog
Mennonieten genoemd worden. Dat zij van de Mennonietenkerk fpreekt, zal den Doopsgezinden weinig behagen ., en to
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regr. Recenfent zoude niet gaarne Calvinist , of Zwingliaav,
of Gomarist, of Coccejaan ezv. heeten, behoorende tot de
grootfte afdeeling der Protestanrfche kerk . Even zoo min is
,Irminiaan welluidend voor den Remonflrantsch- Gereformeerden, en Mennoniet voor den Doopsgezinden . Wij noemen ons
naar geene namen van menfchen . Ware dat Luthersclz ook
maar, ter onderffheiding, weg! Ware maar de algemeene
naatn der Onroomfchen Protestanten , en aller fpreuk : ,, Een
is onze Meester, namelijk c 11 R I S T u s" I
Wij oordeelden, op dit zoo veel goeds bevattende werkje,
deze aanmerkingen niet to mogen terughouden, welke de
Schrijffler kunnen overtuigen, dat wij her met oplettendheid lazen, en dat her nog wel voor verbetering vatbaar is .

Praktifche Handleiding voor Onderwyzeresfen der Aanvangsof Kinderfcholen, en die der vrouwvel(/ke Handwerken, voor
jeugdige llleisjes ; door A L B E R D I N A W O L D E'N D O R P,
Onderwijzeres in het vak van vrouwelijke Handwerken, op
de fc .§ool van den Onderivijzer R . G . R Ij K E N S , to Croningen. Met eene f2oorrede van den laatstgenoemde . Te Groningen, b~ J. Oomkens . 1827- In gr . 8vo . AYI, 185 bl.
f I - 80 .
D e verbetering van her lager onderwijs is nog niet algemeen afgedaald tot de Aanvangs- of Kinderfcholen . Alles< j
war tot dusverre gefchreven werd , betrekkefjk her gewigtig
onderwerp van onderwijs en opvoeding, bepaalde zich bijna im
her geheel nict bij deze, maar fchier uitfluitcnd tot de andere fcholen. De verdienftelijke Maatfchappii : Tot Nut van 't Al}
gemeen , voorzag , ten jare 1823 , in eene wezenlijke behoefre, door de uitgaaf van vi s s ER's Handleiding voor llouderesfen van kle hm kinderfcholen . Doch zelfs nit her voorberigt, bi . 11, blijkt bet, dar, naar her oordeel der Maatfchap ..
pij , niet alles even duidelijk door v us s E R behandeld was
voor vrouwen, als die noodig hadden, her gefchrevene twe-n
en meermalen to herlezen . Zoo lets was ook natuurlijk to
verwachten , indien men op her oog houdt den fchrijver, ais
minder gefchikt om bevattelijk to fchrijven voor vrouwen , en
vooral voor zulke, als gewoonlijk de houderesfen van kleine
kiuderfcholen voormaals waren, en thans nog voor her groot-
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1W edeetce zijn. Het is dan ook geen Wonder, drat R IfR+Er4s (bl . L)) onderfcheidene malen heeft ondervonden, dat
bet werkje van . v vs s n it fomtijds nlet duidelijk genoeg begrepen werd , zilfs van vrouwen, welke geenszins van een gezond oordeel ontbloot waxen . Het is intusfchen van bet uiterIte belang, dat reeds de eerfte vorming van bet kind gelijken
gang houde met bet v olgende onderwijs, opdat dan niet enkei ~onkruid moet worden uitgeroeid , en de tijd, voor de
verdere onewikkeling van bet kind noodig , daarmede niet
nutteloos verfplld worde. Al ziet men bet als lets overdrevens aan, dat de voorftanders van bet verbeterde fehoolwe;ten de ouderwetfche kinderfchooltjes noemen kindeermagazijnen, in welke zij opgeftapeld werden, en de kiemen ontvingen
van een ongezond ligchaam en eene bedorvene ziel ; ontveinzen kan men bet nooit, dat er nog veel is , dat verbeterlng
vordert .
Ann ons vaderland gefchiedt een groote dienst , wanneer
eene bruikbare bandleiding aan de houderesfen van zulk-e kinderfchooltjes words in handen gegeven . Deze dienst words
bewezen door de fcbrijffter van bovenftaand werkje . De vetdere en meer ontwikkelde beoordeeling van deze Handleiding laten wij over aan zullte Tijdfchriften , als meer opzettelijk aan bet Onderwijs en de Opvoeding der Jeugd zijn
toegewijd . Wij meenen to mogen volftaan met eene aanprijzing aan alle Vrouwen of Meisjes, ten nutte van welke dit
werkje is opgefteld. Na de lezing is ook ons gebleken , du
it ij x s N s naar waarheid , bl . X , XI , aangaande dit werkje
geruigenis geeft, met welke over to nemen wij ons verflag
eindigee ;. ,, Wat nu betreft de duidelijkheid van dit werkje ;
ik geloof, dat die niet veel to wenfchen overlaat . Ondertusfchen biijft bet ook waar, dat de vrouwen zich duidelijker
en verftaanbaarder jegens elkander kunnen uitdrukken, dan
wij mannen tilt kunnen doen jegens haar, omdat zij zich beter
binnen den kting van denken en gevoelen kunnen plaatlbn
+van die vrouwen, welke zij willen voorlichten, clan wij .
Dit zij genoeg."

De Volkplanters, of de bronnen der Susquehanna. Door j . c o o .
PER. Uit bet Eagelsc?i. Ifle en Ilde Deel . Te Grcningen,
hif W. van Boekeren . 1826 . In gr . 8vo . Te zamen 516 b1.
Hoezeer bet romaulezead publick altijd zeer talrijk is en
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nog maar niet verzadigd words, zoo vordert bet belang via
fchrijver en drukker toch, dat men voor afwisfeling zorge, en
nu eens de fmakelijke vruchten op Duitfchen, dan weder op
Franfchen, Engelfchen, of welk eenen anderen bodem zoeke .
W A L TE R S C O TT was nu reeds lang de lievelingsfchrijver ;
uic veees voor verveling, moge dan nu ook wederom eene
andere foort worden voorgezet ; en, alhoewel de ons bier nu
nangebodene fchotel niec geheel en al van 's mans trant van
bereiding afwijkt, zal hij welkom zijn, daar hij afwisfeling
geeft, en ons voor 'c minst nu flier weder omvoert bij de
oude, ruwe tooneelen van Schotland .
Wij worden bier verplaatst in Amerika, en wel in her uitgeflrekt gebied van Nieuw- York, en worden tot in 1793
teruggezet, tijdens dat aldaar de landontginning reeds aan .
merkelijke vorderingen begon to waken , maar de ruwe en
woeste natuur daar grootendeels nog overal zigtbaar wag .
Wij worden verplaatst in een fatfoenlijk, maar vrij zonderling
gebouwd landhuis, en in eenen kring van menfchen van zeer
onderfcheiden' aanleg, kunde en karakter ; eon gezelfehap,
zonderling bijeengezocht, en dat aauleiding geeft tot vrij zonderlinge voorvallen, die nu cells meer ernilig en gevaarlijk,
dan weder meer vermakelijk en lui ::ig zijn, en die men doorgaans, to zijner onrfpanning, met genoegen lezen zal .
Wij willen den lezer flier vooruitloopen, en hem her ge .
noegen flier benemen , hetgeen hens de zonderlinge nanleg en
bouworde van her huis enz . bij de lezing geven zal , noch
hem onderrigten nopens de uiteenloopende meeningen van her
groot aantal verfchillende karakters en luimige planmakers en
praters, en ook nicer ernflige en hunne vrijheid en wildere
Ieefcvijze nog niet geheel ontwende oorfpronkelijke bewoners
en waarfchijnlijk wel voormalige heeren dezer landftreek .
En, ronduit gezegd, zou ons dit ook bezwaarlijk vallen, daar
geheel bet boelc veel heefc van her nog vrij verwarde der
pas ontgonnene landilreek. Zekere raadfelachtige vreemdeling, Edwards, of de jonge jager, boezemc ons al aanflonds
een zeer groot belang in ; wij zien hem op her titelvignet
door eenen kogel in den fehouder getroffen , die eigenlijk op
eon' reebok was gemunt ; dit bragt hem in bet rijke huis van
den cigenaar der landareek, zeer tegen zijn genoegen echter. Bij al bet voorkomen van eenen wilde, blijkt hij to zijn
een jong mensch van befchaving en kunde ; en wij hopen ,
eat zijne kcnnclijk ongunflige hemming voor zijncn welmee-

AF. VPLSPLMifRS .

$19

,menden weidoener, eindeiijk w'jJten zal, en dat her vervolg
go* larders opheldering xal geven van den eigenltjken grand
Bier ontijentwing, waarmtst w4 on flech s kunnen glsfen . Wij
.hope,, ht de aiva mgende }fefde bier wonderen zal doenr;
offchoon wij Wet kannen gisfett, wie de tooveresfe moet wezeii van bride de live meisies, thane met hem order hew
zelfde dek., en welke beide, boezeer zij bij bet terhaal nog
Wet op den voorgrond Ran, de groottle belangfkeiling opwekken . .,
Ma in plaats van vooruit to loopeu en of aan
niisgisf ng en acleurtelling bloot to ttellen, hebben wt otis bier
rtermeekt mat de aanvankelijke en verder geprojecteerde vervaswing van bet woesce land, de fuikerbetelding, de duiveulj4gr„
de vischparaij„enaj
euz, en raden den lezer ook , den afloop
van bet verhaal, waartoe wit Wet weten hoe .Yeej deelen
nog zullen vereischt worden , met geduld of to wacbten .

De Volkplanters, enz. Illde Deeh

gy2

BI.

De III Deelee to

zanwn f 7 -:
IJit deel, waarmede hot werk compleet is, kwam one ildchts
weinige dagen, nadat wij onze aankondiging der vorige deelen hadden opgezonden, ter hand, Wij zeggen er dan alleen
van, dat bij hetzelve al hot vroegete donkere volkomen goed
words opgelost ; dat een der beide hove melsjes, die zoo
veel belang inboezemden, gelukkig gehuwd raakt met deu
noon des vroegeren vrieiids van haren vader, (de geheimzinnige perfoon, then wij op het kitelvignet gewond zagen) eti
dat alle misverltand eervol wordt weggenomen en opgebelderd .
Wat er van hare vriendin, des predikants dochter, eindeli k
geworden is, blijkt wet niet ; dan Zij vertrekt nu met Karen
vader naar eene andere plaats, waar bet niet misfen Iran, of
zij zal ook wet Karen man vinden ; zoodat wij omtrent hear
volgend lot genoegzaam gerust zijn . - Het zal dit werk,
denken wij, aan leaers niet ontbreken, wie bet aangenaam
onderhoud en vermaak verfchaft .
Moeder en Dochter . Ben Tafereel uit de hedendaagfehe groote
wereld. Door A. C R A M E R . Te 4mfterdam , b o; A . Cramer
en Comp. 1827 . In gr . 8vo . 247 Bl. f 2 - 4o .

D

aar ligt ze dan , in een' donkeren nacht , geknield voor
een heiligje, aan een' boom, door een lantarentje verlicht!
En do bcwouderaar harer fchoonheid ftaat vol verbazidg ach .
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ter
r haar-- op bet titelvignet . Daar zij kort daarop flerft, zal
de brave jongeling nu wel niet langer geflingerd worden, maar
zijne hand geven aan de lieve, nederige deugd ; bet belangrijke meisje, dat wij reeds vroeger leeren kennen , en betwelk hij nu, juist van pas, weder aantreft aan bet fterfbed
der betooverende fchoonheid. Wij rwijfelen geeuszins, of
cen vervolg geeft daarvan bet noodig en uitvoerig berigt : op
dit vervolg geeft de Schrijver, en wel nog v66r bet einde
van dit jaar, hoop . - Wij beklagen de fchoone dochter, waarvan zoo veel voortreffelijks had kunnen worden , en waarvan
zoo geheel filets werd, door de leiding eener uiterst verfiandelooze moeder . Wij wenfchen den Schrijver geluk, dat hij
de moeijelijke befchrijving van een zoo uiterst zeldzaam en
waarlijk nietsbeteekenend verachtelijk vrouwsperfoon heeft
ten einde gebragt .
De kleine Tooneelfpeler, of de Vondeling aan den grooten weg
Door A . C R A iu E R . Te Amfierdam, b# J. C .
traar Par
van Kesteren . 1826 . In gr. 8vo. 366 BI. f 3 -6o.

o.

Leze roman, die vroeger bet licht zag, maar ons nu to gelijk met den bovenflaanden ter hand kwam , leeft ons beter
voldaan,hoezeer hij almede op geenen hoogen trap van waarfchijnlijkheid roemen kan . Maar de lotgevallen van den held
zijn zonderling, en zijn lief meisje zal den lezer bevallen . Als
een jongen van zes jaren was hij zijnen wader, een tooneelfpeler, ontloopen, en meende, hij kwam van bet Hof. De
brave, arme landlieden , die hem opnamen,hadden een aardig
meisje, dat naderhand zijn vrouwtje werd . Maar fpoedig gaat
dat niet, dat fpreekt van zelf, in een' zoo jongen leeftijd .Nu, vader en moeder flierven ; maar de aardige jongen had
reeds vroeger een' Doctor gevonden , die voor hem en zijn zusje
nu zorgde . Hij zou fluderen, toen de weldoener flierf. Nu
geraakte zij in de !lad aan her dienen, en hij op bet Tooneel .
Dan , eene onbekende weldoenfler zorgde voor beiden , en,
na velerlei gebeurtenisfen , to veel oin bier to verhalen , was
hij Doctor, en vond bet meisje bij de, hem vroeger geheel
onbekende, rijke Dame, die niet alleen de weldoenfler was,
maar tevens zijne eigene moeder . - Dor en fchraal is bet ver.
haal niet ; bet is zelfs onderhoudend . Men vindt ook bier
en daar eenige bijzonderheden van Parijs en Parijfche zeden .
Wij denken, dat bet boek aan velen behagen zal, en mo.
gen dit, ja, ook wel lijden . Sterk aanprijzen kunnen wij bet
wel niet , maar vinden ook gcene redcn oin bet to laken .

BOEKBESCHOIT

T T

Il\ G.

Mdmolre en favour de la Libertd des Cultes ; ouvrage
qui a obtenu le prix Bans le contours ouvert par la Societ6 de la Morale Chr&tienne ; par A L E X A N D E R .
V I N E T.

La, od est l'tsprit de Dieu, la est la libert& .

2me Epitre de St . P A U L d l'Eglife de Corinthe, Chap . W.- I7.
A Paris , chez H. Serrier . 1826. 8vo . XII, 33¢o
pag. f 2 -go.
1)it work, dat welligt geen' vertaler zalvinden , omdat
'bet dezen aan eon' uitgever zal ontbreken , wijl die wear
geene genoegzame koopers zou aantrefFen , verdient ech-'
ter, zoo om de ftof als de bewerking derzelve, bij on .
ze landgenooten bekend to worden . En wij zullen er
daarom een verflag van geven, dat tevens zoo duidelijk
en beknopt zal zijn , als ons mogeUjk is ; waarna wij ons ,
op eene en andere voorname punten, eenige aanmerkin
gen , of liever twijfelingen, zullen veroorloven .
Men weet de aanleidende oorzaak van dit gefebrift .
De Graaf L A Al B R E C x T s bad, bij testamente , cen'
prijs bepaald , van tweeduizend franker , voor dengenen,
die bet beste ftuk over bet genoemde onderwerp zou zamenfellen . De regeling en beflisfing bij dezen wedftrijd
was vervolgens aan de SocidtE de la Morale Chrdttenne
opgedragen . En Diet minder dan negenentwintig ftukken
kwamen er in, van welke zeven bijzondere aandacht wekten, drie of vier loffelijk vermeld, een met eene gouden
medalje, als accesfit, vereerd, maar dat van den Heer
v i A* E T , een Zlvitfer en Protestant , als bet beste van
alien, bekroond werd . Opmerkelijk is, wat, in hetachteraan gevoegde verflag, over de gronden dezer uitfpraak
gezegd wordt , inzonderheid wegens den lof , aan 's mans
hartelijke , vrome en ijverige verkleefdheid aan bet Christendom , bij zoo heldere en onbekrompene dcnkbeelden ,
BOEKBESCII . 1827 . NO . 12 .
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toegezwaaid . Doch wij bepalen ons vooreerst tot bet
ligchaam des books .
Na eene gepaste inleiding, over den aard, bet belang
en den ftaat der kwestie , begint hij bet eerfle deal , onder bet algemeene opfchrift van Preuves (bewijzen), met,
Hoofdft. I , Ddfinitions . Eerst verklaart hij bet woord
geweten, als wet doorgaans beteekenende then inwendigen
zin ., door welken wij over de verdienre of wanverdienfte
onzer daden oordeelen . Doch bet taalgebruik, zegt hij,
geh aan de uitdrukking vrijheid van geweten cene anden beteekenis ; die, namelijk , van bet refit , oni onze
betrekking tot de Godheid enz . naar eigen inzigt to bepalen .
Vervolgens beredeneert hij , dat , doze keuze gedaan zijrZda, daaruit het verlangen bij der. mensch ontftaat, om
dIt aaar buiten to vertoonen, zoo om de Godheid zijn
gevoel kenbaar to mai en , a16 om zichzelven daarin meer
to bevestigen en to verlevendigen . Doze uitdrukking,
bij den afzonderlijl en mensch zeer eenvoudig, wordtom .
flagtiger, eene foort van eerdienst , wanneer zij voor
meer zamenftemmenden, voor can huisgezin, voor cen
gansch gezelfchap moot dienen . En nu wordt, in Hoofdfl .
II , onderzocht, of de vrijheid der laatfte niet uit die
der eerfte volgt . Alle behoeften der natuur, zegt hij , zijn
regten ; maar, die van verfchillenden met elkander in
itrijd gerakende, vinden zij hunne beperking in elkander,
en de vrijheid van elks geweten Nat vast, zoo ze behoudens elke andere behoefte van bet geheel of de deelen der MZaatfchappij kan beftaan . Doch welke waarde
zou doze hebbcn zonder de andere , daar vereeniging en
zamenwerking van mccrdere vermogens en gezindheden
voor den mensch even onontbeerlijk is , als de reeds
vermclde uitdrukking , of bet gebruik van uitwendige
teekenen , om op den menfchelijken geest terug to warken, en zijnen deukbeelden vastheid to geven . Hierom
vordert dan dc Schrijvcr, in Hoofdft . Ill, doze vrijheid, tot welke hij de volkomene gelijkheid van alle re .
ligieverwanten voor de wet rekent, en wel van den
Staat, omdat alle ongelijkhcid allcen van het Bewind kan
uitgaan . En zijnc, Hoofdft . IV , aangevoerde drangre-
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den is de inevidence des Croyances religieufes, de betwistbaarheid van elk godsdienflig gevoelen, waarvan wet
ieder voor zich onwrikbaar overtuigd kan zijn, maar dat
hij Been' ander' dwingen kan to erkennen . Inderdaad ,
zegt hij, zijn er maar weinige zulke onbetwistbare zaken ; en bet fchijnt der Voorzienigheid niet behaagd to
hdbben, de allerbelangrijkfle voor ons daaronder to brengen, ten zij wij misfchien aan eene vroegere verduistering
moeten denken . In Hoofdft . V legt hij ten grondflag ,
dat de Godsdienst eene zaak is tusfchcn den menseh en
God, zuiver geestelijk, op de vrije erkentenis van hot
godsdienflig hart berustende, en dus onvatbaar voor
dwang, die de dood voor dezelve is. In hot VIde beweert hij, dat or eene zedekunde beflaat, die niet uit de
Godsdienst, maar uit den aard der maatfchapplj , of lie.
ver uit de noodzakelijkheid voortvloeit, welke tevens de
grond der maatfchappij is ; zij betreft de perfoonlijke vei1;gheid, bet regt van eigendom en de eerbaarheid, en met
doze alleen heeft de Staat regtflreeks to doen . Voor
bet overige is een Staat voor ontwikkeling vatbaar, en
de zedekundige denkbeelden fchikken zich hiernaar ; terwijl de Godsdienst, uit haren aard onveranderlijk, dezelve niet kan volgen, maar of onderdrukt, zoo als elders , of in verachting raakt , zoo als bij de Grieken
plaats had. Ook is de Staat, VII, onbevoegd, om irk
dozen to beflisien : want wie zal bet doen ? of waar zal
de grens eener naauwcre of min enge beperking zijn ?VIII
en IX wordt betoogd , dat zulk eene magt voor den Staat
zelven onvoordeelig is ; en X , dat bet tegendeel voordeelig
is . I-Iiervan , minder ontwikkeling behoevende , voeren wij
alleen aan : elke Godsdienst noemt zich de vriendin der zedelijkheid , en flelt er haar' roem in , die to bevorderen ; last er
dan z ulk een vrijewe :lflrijd van meerdere belijdenisfen in eenen
Stag plants hebben, en hij kan nict anders, dan er bij
gewinnen . H . XI fleit, dat bet verlies der godsdienf}ige
dat van alle apdere vrijheid naar zich fleept, uit hoofde van bet verband aller wetenfchappen, allcr denkbeelden , die to zamen onderdrukt moeten worden . In XII
0 o 2
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wordt bet haoge gewigt der godsdienstleer, en dus van
haar vrij bezit en gebruik, boven alle ander bezit en vrijheid , betoogd . In XIII words dit voortgezet ten aanzien van het Christendom , van hetwelk de Schrijver
bekent , dat het meer genegen is zich uit to breiden , dan
eenig ander ftelfel ; maar zonder dat dithinderen zou, zoo
de Staat aan geene partij den wereldlijken arm leende . XIV
en XV geven ons de leere des Bljbels hieromtrent, en wel
in de eerfte plaats die des Ouden Verbdnds . Uit de donkere fchets, hier van het Jodendom gegeven, wordt afgieid, dat dit op zi.chzelf flaat, en van geene toepas
frog voor anderen , inzonderheid Christenen , mag gemaaRt wordeh ; lietgeen XVI en XVII, door vergelijking
met hot Nieuwe Verbond, nader doen zien . XVIII geeft
de leer van het Catholicismus , die de Schrijverr y om twee
flellingen, nit beginfel , ongtwflig voor de vrijheidnoemt
i: De Kerk is onfeilbaar omtrent alwat het geloof be
treft. 2°. Buiten haren fchoot is er geene zaligheid . Hij
bekent, dat er maar d6ne waarheid is, en doze bij de
Kerk berustende, maar de onzigtbare, overal verfpreide Kerk . En dus mag elk ze blijven zoeken, en
zich , ongeftoord door iemand , van baar bezit verzeker&
houden, wat anders onbeftaanbaar is . XIX doet ons hot
Protestantismus kennen, waar de Schrijver de formulieren voorflelt, als verkiaringen van gevoelens, om gehjkdenkenden aan to trekken en anderen of to wijzen , van
welke het dus niet noodig is , opzettelijke bevestiging
door de leden to vorderen, fchoon wel voor de leeraars .
• Men moot niet vergeten ," zegt hij , n dat de Hervor„ ming minder ecnc gebeurtenis is, die een' bepaalden tijd
• aanwijst, dan wel een beginfel, welks werkzaamheid
• aanhoudend voortdtturt ." H . XX bewijst uit de gefehiedenis het verderfelijkc van godsdienflige overheerfching voor de Godsdienst zelve, voor de zeden , en voor
de flaatkunde . En eindelijk XXI doet het voorbeeld der
Vereenigde Staten, ten voordeele eener volkomene vrijheid van Godsdienst, golden .
Her tweede decl noemt hij Systbe, en flrekt om de
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toepasfing van bet vorige to maker . Hier ontwikkelt hl
breeder , wat vroeger aangevoerd werd ; in Hoofdft, II
den oorfprong en het doel der burgermaatfchappij, in III
van de godsdienftige maatfchappij, in IV de natuurlijke
onafhankelijkheid van elkander ; daarna, in V , de oorzaken der vermenging van beide ; VI, ware en a nige betrekking van den Staat tot de Godsdienst ; VII, bijzondere gevolgtrekkingen, van welke de eerfte is : De
leden der godsdienftige maaxfchappij moeten ten aanzien
van burgerlijke en ftaatkundige regten op acne lijn ftaan
met de overige burgers . Tot X vervolg . XI , aanmerkingen
over eenige uitdrukkingen . XII : Moet de vrijheid zich tot
alle (cultes) uitflrekken ? XIII en XIV , vervolg . Vergelijking van beide itelfels, godsdienftige vrijbeid, en Godsdienst
van den Staat . XV, mogelijke toepasfing der ontwikkelde
beginfelen op de beftaande omftandigheden . XVI, befluit .
Wij voegen bier alleen bij , dat in bet reeds genoemd
verffag eene korte weerlegging voorkomt van bet beweerde wntrent de Katholijke Kerk , beflaande in een betoog .
dat, van de vestiging der tegenwoordige volken in Europa af, Staat en Kerk altijd zorgvuldig onderfcheiden en
elk bb zijn bijzonder regt zijn gehandhaafd geweest . Waarvan het blijkbaar beginfel is s de magt kan over de . waarheid , de aarde over het hemelfche niet beflisfen .
Zoo deze dorre fchets flechts eenig denl beeld geeft van
bet gewigt der zaken , in bet boek vervat, dan is daarmede onze moeite beloond. Wij behoeven niet to zeggen,
dat de rijkdom van aangevoerde bewijzen, welontwikkelde denkbeelden en bondige redeneringen daarbij enkel vermoed , maar bezwaarlijk liar waarde gefchat kunnen worden . Het wer14 boeide ons , terwijl bet ons tevens vermaakte en vermoeide, en wij wenfchen , dat velen met
ons dit genoegen zullen willen deelen . Gelijk wij derhalve
met den lof inftemmen , door bet verflag aaii hetzelve
gegeven , zoo kunnen wij echter ook niet nalaten, er
even zoo leemten in to vinden . Wij willen bij de afzoriderlijke ftukken niet lilIIaan ; fchoon wij bekennen moeten, 's mans denkbeelden omtrent rede en geweten we!
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als vooronderftellingen to kunnen laten golden, maar geenszins als volkomen juist en gegrond aannemen . Er is,
onzes oordeels , maar Un beginfel in den mensch , dat
hem van de overige dierlijke ichepping onderfcheidt ; bet
is zijne rede ; wil men die praktisch noemen, voor zoo
ver zij daden, pligten, zeden betreft,wij hebben er niet
tegen ; of verkiest men nog liever zedelijk gevoel, gcweten, de wet Gods, gefchreven in onze harten, daarvoor
In de plaats to ftellen , wij dulden bet mede, maakt men
maar van de zedelijkheid geen injlinct , even blind als dat
der dieren, en veeleer gefchikt, om ons tot deze to vernederen, dan tot God to verheffen . Doch komen wij tot
het alg emeene.
De groote fpil, op welke bet voorname betoog draait,
is deze. De burgerlijke maatfchappij en de godsdienftige
hebben niets noodzakelijks met elkander to doen . De eer .
Re heeft haren grond in de noodzakelijkheid , die vereeniging en vervolgens beftuur vorderde, om veiligheid,
bezit en dus genot van beftaande dingen, zoo wel als cerbaarheid, to doen plaats grijpen . Hierop doelt haar bef'aan , hiertoe ftrekken hare wetten , en bepaalt zich hare
zedekunde, door bedreigde ftraffen inzonderheid gehandhaafd. De godsdienflige maatfchappij vloeit uit geheel
andere , hieraan vreemde bronnen. - Is dit waar ? Naar
ons oordeel, neen ! De mensch is voor de maatfchappij
gefchapen (zoo als de Schrijver zelf erkent) ; hij wordt
geen mensch, hij verbastert tot cen dier, waar hij, bij
toeval, buiten alle maatfchappelijke betrekking geraakt .
Maar dit behoort tot de grootc zeldzaamheden . Het eerfte huisgezin was reeds eene foort van maatfchappij , de
ftam eene meer uitgebreide ; en nu cens noodzakelijkheid, dan toeval, nu verkiezing, dan geweld, deed dezelve , door ineenfinelting, Reeds grooter worden . Maar
alwat voor den mensch van belang is, is dan ook belang.
rijk voor de maatfchappij ; nicts zoo zeer als de Godsdienst, die meestal bet middelpunt was , om 't welk zich
de uitgebreidere maatfchappijen , de eigenlijke Staten ,
vormden . Dit Iecrt ons de gchccle , zoo oude als nieu-
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were , gefchiedenis . En was zij ook ergens dit middelpunt niet, zoo was zij toch een onontbeerlijk vereischte
om de woestheid to teugclen , der wetten klem bij to zetten, en bet vuur der vaderlandsliefde am to blazen . Wl
zouden dus Diet durven beweren, dat de Staat op ziChzelven kan beflaan, althans zijn oogmerk --- den mensch
overeenkomftig zijne waarde en beftemming to doen levers
en toenemen - zou kunnen bereiken . Wij houden het
daarvoor, dat beide to gelijk met den menseh opgroeiden, en menschheid, maatfchappelijkheid en godsvrucht,
als 't ware , takken van Unen ftam zijn . Oorfpronkelljk
flonden Staat en Kerk dus niet op zichzelve, maar waren naauw verbonden . En de Joodfche Staat is, wat
zijne uitwendige gedaante betreft, niet zoo geheel 8&nig,
als de Schrijver bet wil doen voorkomen . (Over het geheel is de fchets, die hij van denzelven geeft, al to fterk
geteekend . Dat bet Uebreeuwfche yolk zoo gcreedelijk
cen andcr gefchikt verblijf zou hebben kunnen bckomen,
ftaat nog to bewijzen ; dat bet er een veroverde , was
ovcreenkomftig met bet gebruik van alle min befchaafde
ttjden, toen bet krijgsregt geen midden tustchen hetdooden of verjagen en bet - vaak nog ergerc - tot flaaf
waken van vijanden wist . Is er icts , dat ons hierbij bindert, dan is bet joist bet bevel van God ; en misfchien
is de beste verkiaring daarvan nog altijd : HHj Is groot,
en wij begr!~pen Hem niet .) Maar, zou Diet juist bet
Christendom , de leer van Hem , die betuigde : rnijn Koningr#k is niet van doze werelcd, de geestelijke Godsdienst van j E z u s , in de volheid des tijds , bij zekere
rijpheid des menschdoms , ter wereld gekomen, hier voor
altijd een verfchil gemaakt, en do ware bctrekking tusfchcn Staat en Kerk aangewezen hcbbcn ? \Vij zagen
boven, dat de Verflaggever de fchciding beider ligchamen
van de vestiging onzer tegenw-voordige Maatfchappijen afleidt . DZaar dagteckent die fcheiding Diet veel vroeger'? Nerd
ooit de vereeniging van bet gecstelijk en wereldlijk gebied
in een' Keizer of Koning erkend? Was alles , wat van lien
acrd beftond, ergens meer, dan misbruik en geweld ? Ja ,
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was de ganfche verhefbng van de Christelijke Godsdienst
tot die van den Staat, waardoor eenige onderwerping van
dezelve aan het Befiuur van den Staat onvermijdelijk
werd , niet f'rijdig met hare bcdoeling ? J E z u s had gee.n e andere middelen gebruikt , om Zijne leer voort to plan.
ten, dan overtuiging. Hij verbood zijnen zendelingen wel
oopzettelijk, zelfs onderlinge heerfchappij to erkennen . Zij
moesten tot alle volken gaan , en eerbiedigden elke regering. Zoo werden de menfchen Christenen, zonder op
to houden burgers to zijn . Zij vorderden niet meer van
den Staat, dan hunne belijdenis to mogen beleven . En ,
verviel op doze wijze, langzamerhand, de vermolmde
Staatsgodsdienst ; hetgeen daarvoor van zelve in de plaats
kwam , maakte dezelve moor dan overbodig . Ach , mogt
bet zoo geblevon zijn ! Doch misfchien was de eerfle
warmte dan verkoeld ; misfchien had de Godsdienst, algemeen geworden zijnde , cenige onderfteuning noodig ;
misfchien was hot inzonderheid van belang , dat do Leeraars in Nat gcfteld wierden , zich geheel aan dezen arbeid over to geven, ja zich daarop, van der jeugd af,
voor to berelden . Wij durven dit niet ftellig ontkennen .
Wij twijfelen zelfs, of het voorbeeld van Noord-Amerika- dat vooreerst voor con grout deel door ontvlugten
aan godsdienftige verdrukking word bevolkt, en ten tweede nogtans nict voorbeeldig is in de onbekrompene handhaving van geestelijke belangen -- bier wel beflisfend mag
genoemd worden . Doch, wat gevaar dan in eene evenredige onderfteuning en bemoediging van den Staat ? Wat
kwaad in eene inrigting, zoo als ze bij ons geheel
zou plaats hebben, indien hot verledene op eons verniotigd en de tockomst als tegenwoordig Iron befchouwd
worden? -- Met een woord, wij gelooven, dat Godsdienst en Staat veilig kunnen, ja, ten bests van alien,
moeten gefcheiden worden, en de volkomenfle vrijheid en
gelijkheid in dozen aan elk toegeftaan , waar een Godsdienst als de Christelijke beftaat , in zichzelve flerk , en ,
bij alle verfchil van denkwijze , immer volkomen gefchikt,
om lot gebrekkige der faatkunde tot befluur en lciding
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van het menschdom aan to vullen , zelfs ten aanzien van
diegenen , die haar Diet belijden , maar onwillekeurig hare
beginfelen aannemen . En, verfchillen wij dan ook in een
en ander punt van bewijs , wij juichen bet doel en den
geest van 's mans gefchrijf hartelijk toe .
Eene aanmerking van geheel verfchillenden aard kunnen
wij Diet nalaten hier Dog bij to voegen . Meermalen verwonderde bet ons , Diet alleen de vrijheid van Godsdienst,
zelfs als denkbeeld , voor zoo geheel nieuw to zien uitgeven, maar ook, dat bij deze ganfche verhandeling
Dimmer verwezen werd op ons , ook in dit opzigt, zoo
gezegend, zoo voorbeeldig land. Welligt, echter, vin.den wij de oplosfing, van dit laatfte bijzonder, in 's
mans hoogst gebrekkige kennis van onze gefchiedenis ,
van welke bet volgende getuigt ; „ Zoo bet den ver„ dediger der godsdienftige vrijhcid paste, zijne zaak to
• fterken door indrukmakende vertooningen , gefchikt om
• iederen menfchelijken geest to fchokken , welk eene
„ tallooze menigte van befchreijenswaardige flagtoffers
• kon hij niet uit den boezem van het verledene en de
• fchimmen van bet graf oproepen ! Hoe vele onwraak„ bare getuigen der fcheuringen , tot welke de godsdien„ ftige dwingelandij de Staten veroordeelt! Gij zoudt op• dagen, ongelukkige- C O L I G N Y, edele en moedige
„ B A R N E V E L D , gclcideude op uwe bebloedefchreden ,
„ gij, honderdduizend ): ranfchen, in ecnen nacht van
„ rouw vermoord, gij, een geheel gezin, veroordeeld
„ wegens het volgen der gevoelens van zi,incn wader , e,
„ ACHTTIENDUIZEND BURGERS, REGTERLIJK VERMOORD
,, OP DE STEM FENS GERROONDEN BEULS . " - \Vie
ziet bier nict de zeldzaamfte verwarring van de vervolging door Spanje met do latere twisten en verdrukkingen
yonder de Hervormden zelve?
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Omflandig Verhaal, betrefende den overgang -van drie
Israelitifche fluisgezinnen, to Zaltbommel woonachtig, tot den Hervormden Christelijken Godsdienst,
in Bricven, door n . MACALESTER LOUP,
Predikant der Hervormde Genaeente aldaar , aan deszelfs voormaligen dmbtgenoot s . C R O M 11I E L I N,
thans Predikant der Hervormde Gemeente to Leeusvarden . Te Zaltbommel, bij J . Noman . 1826. In
gr. 8vo . 86 Bl. f : - 70 .

Wij

zijn zeldzaam grootclijks ingenomen met profelieten nit de joden, en de ondervinding hecft, dunkt ons,
gcnoegzaam geleerd, dat men daarvan niet veel ophef
waken moot, daar de zoodanigen, van den ouden Joodfchen zuurdeefem nict genoegzaam gereinigd, wel eons al
kort daarna meer kwaad dan good flichten, en hot Christendom meer tot droefheid en ichande , dan tot ecr en
blijdichap bevonden worden . Hot geval to Zaltbommel,
echter , maakt eenc uitzondering , en wij hebben allezins
reden, van die nieuwe gcloofsgenooten aldaar hot goede
to hopen ; ook is bet zeldzaam en belangrijk genoeg, om
niet alleen de warme belangdlclling van den voormaligen
Predikant , C R 0 AI M E L I N, aldaar, maar ook die van
geheel de Protestantfche Kerk op to wekken. De Eerw.
M A C A L E S T E R L 0 U P blijkt , uit dit klein gefchrift ,
welberekend geweest to zijn voor de opleiding en voorbereiding tot do belijdenis en den doop van doze Israclitifchc huisgezinnen , en hij hceft die taak met roem volbragt . 1Vij wenfchen, dat de uitgave van dit omJlandig
Verhaal nut zal doen .
Dat het onderwijzen en opleiden van Jorlen intusfchen
ecue zoo groote ecr is , als de Ecrw . Schrijvcr der Brieven dit fchijnt to rekenen, flemmen wij hem nog geenszins toe, ten zij hij in hetgeen zeldzaam is joist cone
bi7zo>idere cer flellen wil . Ilet Evangelic op eene gepaste wijze, aan awe dais ook , to mogen bedicnen, is
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ten voorrogt en eer ; en lfet was deixen Israelites eetle eer ,
bet Christendom to mogen belijdetl, en to nwgen godoopt warden . Maat dot de doopbedlening en aannewing beide Wet gefchied is overc*Itkomitig da door de
Synode der Hervorutden gemaakte wet, en Do. 1H A C AL Z s T E R IL o is P er open1ijk voor nitkomt, dat hij op •
zettelgk dat vtlarfchrift nu goedgevonden heeft niet op
to volgen , is eerie ftoutheid, die obis ierbaast . Of mug
date een Leeraar in bet Hervormd Kerkgenootfchap rich
zetten boven de wet? en hebben de Synodale votiMitkften geene de minfte kracht ? Gold het bier eene gewotenszaak, wij zouden den Predikant, als echt Protestant, toejuichen ; over hetzelve heeft geene Kerkveigadering eenlg gezag . Maar aan lets, dat eciiiglijk de orde in bet Genootfchap betreft, en althans volltrekt, indien er geene wet omtrent gemaakt ware , tot de a "4,lea
behooren zo1.I, zoo opzettelijk en openlijk ongehoorzaam
to zijn ! Quorfum hoc? Wij willen de bedoelde Korkelijke wet h geenen deele verdedigen, en zouden dit, al
wilden wij, oak niet kunnen doen. Maar de wet is er
nu ; en, zoo Lang die beltaat, mag Been individu zich
van dezelve ontflaan . Er konden wel eons redenen beMan, nog meer voldoende, dan die men bier aanvoert ;
maar oak dan nog zouden w bet s principiis obla°' doen
gelden . --- Deze wenk zij voor bet tegenwoordige gerfoeg.
lets over de Oogontfleking , die b!~ het Nederland the
Leger geheerscht heeft , zoo als die waargenomev wont
door den Bidder r. It . L . V 0 N K I R C K H o F F . Ult
her Fransch 'ertaald , door j . s. S w A A N en T . A .
J o R R I T s M A . To Hoorn, bt, J . Vermande . 1825.
In gr. 8vo . 31 Bl. f . - 3o.
i 1 enigvuldig en uiteenloopend wares en zijn nog de
gevoelens der Geneeskundigen omtrent den oolfprong der
Oogotltfteking, waarover dit boeksken handelt . Summigen befchouwdeli dezelve alS van -Egypte herkomitig en
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door befmettfog verfpreid ; anderen leidden haar of van
plaatfe1jke oorzakeu ; wear anderen vergeleken haar mettle
ophthalrnia neanatiirum . I?e Riddet v o N K I R c KT
H o F F noemt haar zinkingaardig, en acht haar van eed'
befinettelijken card, zoodanig ec}tter, dat zij zich sheet
door eavraking met de itof, uit bet ondtoken oog gevloeid, voortplant . Dock de oorfproog der ziekte is,
volgens den Heer v o N K I R C K H O .F F, niet aan be .
fmetting, maar an eene catarrhale oorzaak toe to fchrijven ; een gevoelen, sangedrongen door de opmerking,
dat de kwaal in bet natte jaar van 1816 de heyigfte vezwoestingen heeft aangeregt.
Bij de behandeling verwonderde het ons, bet volgende
aan to treffen . „ Op bet cerfte oogenblik , dat de ziekte
• ontltand, beb ik mij ook dikwijls , met een zeer goed
• gevolg, van braakmiddelen bediend, zelfs wanneer zij
• niet met gastrifche ftoffen vergezeld ging ;" en aan den
voet der bladzijde, in cene ;hoot
„ Hierbij diem men
,, op to merken, dat maar zeer zeldzaam een gastrifche
• toefland gepaard ging met de oogontfteking, waarvan
„ wij thans fpreken." Wij herhalen het, slit verwondec
de ons ; want, om Wet to zeggen, dat ons deze kuur
door braakmiddelen vrij empirisch toefchijnt, zouden wij
ook van oordeel zijn, dat derzelver werking de congestie
vast bet hoofd eer vermeerderen dam verminderen moet .
Hoe het zij , de Schrijver heeft er zich met goed gevolg
van bediend .
Voor 't overige hebben wlj nosh in de befehrijving,
(welke ter naauwernood derdehalve bladzijden inneemt,
en verre is van voldoende+ to zijn) noch in de behandeling (waaraan bet Wootfte deel dezer brochure is toegevwijdj icts aangetroffen, dat ons voorkwwm bijzonder opmerkelijk to zijn .

Bandleiding tot de bcocfening der artf en jmengkundige
Seheikunde, of Grondbeginfelen der pharriiaceutlfcfte
Chemie . Door D . BL a N K E N a {1 t. , Stads Jpothc-
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ker to Dordrecht, en,a . In m e Stukken . Iii Stuk.
Te Dordrecht , b3 Blusff en van Braam . X827- In
gr. 8vo . XI en 267 bl, f 2- ¢o .

Het is niet to ontkennen, dat er thans in ons vaderland geene foort van wetenffhappelijke gefchriften in grooter aantal bet licht zict , dan die , welke tot de pharmaceutifthe f udien betrekking hebben , en den Apothekersleerling tot handleiding thoeten veritrekken . Er was nag
v66r drie wren hicraan , volgens den tegenwoordigen toe
Rind der wetenfcbap, gcbrek ; thans is er cene ongemeene verfchcidenhcid van vertaaldc en oor(pronkelijke
werken voorhanden . Rec . heeft reeds bij eene vroegere
gelegenheid die opmerking gemaakt . Intusfchen worden
de eifchen, die men aan deze gefehriften thins gcregtigd
is to doen, des to geftrenger, hoe minder bet dadelijk
gebrek is, dat wij aan deze boeken thans hebben. - Wij
hidden reeds bet doorwerkt en methodisch Haildboek van
den Hooggel . c. M U L D E R ; thans ziet oak de reeds
lang aangekondigde nicawe uitgave der artfenijmengkundige Scheikunde van Tit o M M S D o R E F bet licht ; ge
lljktijdig bijkans met bet voor ons liggend gefchrift , verfchijnt ook cene Scheikunde van den bekwamen v A rr
C A T Z 8 M A L L E N B U It G .
Ook hebben wij de Leere
der Scheikunde van o v E R n u I N en nog eenige andere
dergelijke boeken, welke wij wel misfen konden, bij de
veel betere Handboeken, die wij opnocmdcn . I-Iet Nat
aldus to vreezen , dat wij welhaast over bet to veel cerder dan over bet Bemis zullen klagen .
I-Jet zou ons echter Iced doen , zoo dit welgefchreven
boek in den rang der onbe_Iuidende geplaatst, of bij dien
overvloed niet genoeg erkend werd . Het heeft inderdaad ,
zoo ver wij na cene aandachtige lezing oordeelen ktmnen, alle de vereischten van eon good en aanbevelenswaardig Handbook, die bovenal in gepaste orde , beknoptheid en duidelijkheid beflaan . De Schrijver, die ons perfoonlijk onbekend is , heeft in hetzelve blijken gegeven
van zijne kennis zoo wel als van zijn talent , en wij twi}.
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felen or nict aan, of zijn boek zal opgang maken en bij
het gebi•uik nut ftichteu, daar het met hot bepaalde doel
gefchreven is , oin de toepasfing der Schejkunde op de
Iharmacie gemakkelijk to maken . Wij zouden den leerling wel durven aanraden , met dit bock zijne chemifche
fludie to beginnen, tenvijl hij bij meerdere vordering tot
de Handleiding van den Hoogleeraar ht u b D E R kan overgaan. In zoo verre onze aanbeveling dienen kan, om dit
work meerdere koopers en lezers to bezorgen, prijzen wij
bet dan gerustelijk aan, en wenfchen den bekwamen
Schrijver lust en krachten , onm do aangevangen taak ge
lukkig u volvoeren.
Dit eerfle Stuk behclst, behalve cene Inlelding , ecn algemeen overzigt der Artfenijbereidkunde , en sneer bepaald van den werklcring der Artfenijbereidkundige Scheikunde . Daarna gaat de Schrijver over tot de fcheikundige rangfchikking der natuurlijke ligchamen ; befchouwt
vervolgens de ligchamen in derzelver beflanddeelen , en
de krachten , waardoor zij worden enticed en zamengeflsld, en geeft een kort begrip van de leer der Atomen .
In eerie tweede Afdeeling handelt hij over de enkelvoudige
ligchamen, voor zoo ver die tot de Artfenijbereidkundige
Scheikunde behooren , en tvel vooreerst over de imponderabtlia (de licht-, warmte- en elektrieke flof ; demagnetifche vloeiflofwordt hier achterwege gelaten) , en daarna de weegbare floffen , waarvan dit deel de niet metaalaardige bevat, en met de kelpftof fluit . Hierbij wordt
oDk de dampkringslucht behandeld, 't geen om derzelver belang nict is of to keuren, hoe zeer misfchien dan
hat water evenzeer hier zijne plaats had moeten vinden . heel blijft er dus nog, en wel verre het meeste,
voor het tweede Stuk (waarmede, volgens den titel , dit
werk volledig zijn zal) overig ; en , hoezeer de Schrijvcr
in zijne Voorrede to kennen gecft, dat de voordragt daarvan korter zal zijn, komt her ons echter onmogelijk,
met de vereischte volleiigheid onbeftaanbaar, en dus ook
1kiet wenfchelijk voor, dat dit tweede Stuk niet uitgebrcider zijn zal dan het eerfle . -- Het is ons voorgeko-
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men, dat de Schrijver vooral gebruik heeft gemaakt van
Traitd de Chimir ; waarbij bet echter to
wcnfchen ware geweest, dat hij deveel vermeerderdevierde uitgave gebezigd had, in plants van de derde, die hij
bier en daar aanhaalt. VoQr bet overige zijn ook de werken van a >t Ay- x i i u s en anderen geraadpleegd , en bet
gehcel beantwoordt allczins am den tegenwoordigen toes
hand der wetenfchap . Eigenlijk nieuwe zaken zal men in
deze Handleiding niet vinden ; maar deze wbrden oak tot
can handboek niet noodzakelijk vereischt , waarvan men
alleen vergen #an, dat bet eon overzigt geeft van da we.
tenfchap , tot op den tijd, waarin bet in 't licht komt .
De befcheiden Schrijver zegt in zijne Voorrede, dat
hem aanmerlangen en aanwijzingen van gebrekeh aengerraam wezan zullen . In dat v-c?trouwen, en om hem tevens en blijk to geven, dat wij zijn hock met aandacht
doorlezen hebben, en niet uit zucht oin to gispen of to
vitten, veroorloven wij ons de volgende bedenkiPg2n,
die echter van minder aanbclang zijn voor bet publiek,
voor hetwelk wij met de medegedeelde inllotldsopgave en
aanprijzende oordcelvelling volftaan konden .
Het onderfcheid, op bl . 32 tusfehen dierlijke en plantaardige wezens opgegeven, is geenszins juist,dewijl men
van alle dieren volftrekt geen' grond heeft om aan to nemen , dat zij met zelfbewustheid kunnen werkzaam zijn
en denken .
Op bl. 4 bepaalt de Schrijver de onweegbare floffen, als natuurbeginfels, nit wier verfchijnfelen men
tot hare (lees hunne, want bet moet op beginfels, niet
op flofen flaan) aanwczigheid befluit . Wij brengen biertegen in , dat bet aanzijn van alle ftoffen , weegbare zoo
wel als onweegbare , uit'hare verfchijnfelen blijkt . Het
gezigt doet bier nicts of , want dan waren voor den biinden alle ftof'en onweegbaar . Hot eigenlijk verfehil ligt in
de zwaarte, gelijk ook verder wordt opgegeven . Eene
goede bepaling mag editor evenmin to veel als to weinig
bevatten ; en , daar wij elk ligchaam flechts door zijne
verfchijnfels als aanwezend leeren kennen, behoeft dit
¶ It E N A R D ,
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troth hier, noch b . v. op hl . rai wederonr van de warm .,
teflof gezegd to worded . Hetzclfde komt ook § 91 van
de luchtvormige vloeifloffen en op andere plaatfen (b. v.
$ Iai , b1 . 183 , van de flikflof) voor, Het is dus blijk
baar, dat de Schrijver bet zigtbaar zijn voor iets anders
dan een verfehijafel aanziet ; of liever, dat hem deze onnaa.uwkeurige ultdrukking, bij overhaasting misfchien,
ontvallcn is .
Uit hetgeen bl 52 van de chemi£che zamenflelling ge .
zegd wordt, zou de onkundige (en voor dezen is immers
een handboek in de earfle plaats gefchreven ?) op bet
dgnkbeeld kunnen geraken 1, dat dezelve enkel door mid.
del van vuur gefchiedt ; hetgeen de Schrijvq akiaav ook
zegt , doch zeker ulet bedoel;.
Bij de leer der Atomen hadden wij gewenscht eene ver .
klaring to zien gevoegd van de than dikwerf gebruikt
wordende teekens , ow de enkelvoudige ligl*men aan to
duiden, door wier verceniging de zamengeftelde ligchamen
warden aangewezen, waarbij bet getal der atomen door
getallen of punten words ultgedrukt.
Op bl . 148 words gezegd, dat men aangaande de verklaring der elektrieke Bof thans meer tot filet gevoelen van
IF R A N K L I N overhelt, die flechts U ne flof aanneemt.
Het tegendeel is waar, an hot dualistischflelfel heeft thans
verreweg bet grootfie aantal aanhangers . jiieromtrent kan
men met nut raadplegen bet onlangs uitgekomen derde Deel
van G B H L E It 'S Phyjiikali/ehes Worterbuch, neu bearbeitetvonBRANDF. S, GME LIN,HORNER,MUNCK E u. P F A F F, Leipzig 1827 , S . 325-349 . ElectriCittit, F R A N K L I N ' S and s Y M M E R '3 Theorie , welk
artikel door P r A F F is bewerkt .
Op bl . 203 zegt de Schrijver, dat bet haar bij vochtigheid korter wordt , bij droogte langer , bij gelegenheid van den hygrometer van s A u s s u R E . Dit is onjuist ; bet tcgengeflelde heeft plaats , en daarop berust de
zamenflelling van dit werktuig .
BI . 221 zegt de Schrijver, dat N E W TON den dianant reeds als zeer brandbaar befchouwde, omdat bij de
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)ichtftralen fterk terugkaatst . Hier leze men , in plaats
van dit laatfte woord , breekt .
De kristallen van de zwavel worden , bl . 931 , langwerpige-achtkantige-naaldvormigen genoemd . Voor achtkantige ftchrijve men liever achtvlakkige . Achtkantig geeft
ten verkeerd begrip , en het octaedrum wordt ook in onze taal achtvlak genoemd .
Op de verklaring van de bereiding van het chloringaz,
bl . 257 , zoude wel wat zijn aan to merken . Wij willen
niet fpreken van de voorftelling van het zeezout als hydro-chloras , en met den Schrijver aannemen , dat hetzelve chloruretum fodii zij . Er heeft echter, zelfs in die
vooronderftelling, dunks mij , eene ontleding des water&
en voorafgaande vorming van zoutzuur plaats (ac . hydro,
chloricum) ; waarom zou het anders noodig zijn, het
acid. fulphuricum met gelijke deelen water to vermengen ? THEN A R D zegt : Ce qu'il y a de certain ausfi ,
c'est que , fi l'on n'dtexdaitpas dacide fulphuriqued'eau,
le gaz , qui fe ddgagerait, ne ferait presque formd que
d'acide hydro-chlorique, phdnom~ne, qui ne fexplique
bien que daps la feconde fuppofition ;car it prouve, que
non -feulement l'eau est ddcompofde,mais qu'elle est nd
cesfaire pour retenir l acide hydro - chlorique h mefiire
qu'il fe forme, et pour lui donner le temps d'agir fur
le peroxide de manganPfe . (Tom . I . p . 240. 4ieme Edit.
p . 240 .)

De fUijl is doorgaande duidelijk en zuiver . Eene uit
drukking zoo als die op bl . I20 , „ waarin de eenvoudigheid der natuur bewonderend uitblinken zal," voor
bewonderenswaardig of lets dergelijks , is zeker den Schrijver ontvallen . De druk is goed , doch Icon minder ruim
wezen .

Onderwijs in de behandeling der Hemelglobe , kunnende
frekken tot een eerie Leerboek in de Sterrekunde ;
door D I E D E R I K G E E L HOED . Te Dordrecht, bij
LOEKBESCH . 1827 . NO . 13 .
P p
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BlusfO en van Braam . 1826.
270 bl- f 2-40 .

In gr . 8vo . XXIY en

Lit werkje maakt met een dergelijk over het gebruik
der Aardglobe van denzelfden Schrijver ten geheel uit,
en is, even als dit, bepaald voor de Globe van V A L K
ingerigt. Aan bezitters van deze Globe, die zich in de
behandeling derzelve wenfchen to oefenen , en vooral aan
onderwijzers der jeugd, die aan hunne leerlingen eenige
populaire begrippen van fterrekunde willen mededeelen ,
kan dus dit boek niet anders dan welkom zijn , hetgeen
tchter, onzes inziens, eenige uitweidingen zonder fchade
zou kunnerl misfen, die tot een klaar en helder begrip
der zaken weinig bijdragen .

Verhandeling over het toegangbaar waken van de Duinvalle jen langs de kust van Holland, door Mr . D .
T . GE V E R S, Kommies van Staat bij den Raad van
State ; met de gouden medaille, benevens eene bul
tengewone vereering, bekroond en uitgegeven door de
Maatfchapp!X ter bevordering van den Landbouw, to
Am/lerdam opgerigt. Met een' Atlas, beflaande uit
tien Kaarten . Te Am/lerdam , bij L. van Es . 1826 .
In gr . 8vo . 356 131. f 22 - 50 .
Under het, naar cvenredigheid, niet groot aantal oorfpronkelijke werken , welke onze vaderlandfche drukpers
jaarlijks oplevert, moot men het bovenftaande onder de
meest nuttige rangfchikken , en geven wij daarom ook met
groot genoegen verflag van hetzelve . Het kan niet ontkend worden, dat de provincic Holland overbevolkt
raakt ; dat er eenige duizenden armen in de fteden van
dezelve gevonden worden , die, door het tegenwoordig
verval van voormaals blocijende fabrijken , geen beftaan
meer in dezelve kunnen vinden ; terwijl de toenemende
invoering van bet gebruik van werktuigcn, welke door
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room in bcweging worden gebrat, in de toekomst hoegeene beterfchap belooft . Wat dus gedaan ? De
armen, die in eene geometrifche progresfie toenemen,
maar Heeds blijven bedeelen ? Dit is gelijk cen invretende
kanker ; men doorwandele flechts , met een oplettend oog ,
de achterftraten en buurten van het voormaals zoo rijke
Leyden, van Delft , Gouda, enz . ! -Dc armen to zenden naar de Kolonien der Maatfchappif van Weldadigheid in Drenthe, Over!7sfel en Friesland, dit ware misfchien het beste middel tot eenige dadelijke en duurzame
verbctering ; doch er worden , helaas ! nog zoo vele vooroordeelen tegen die waarlijk weldadige Maatfchappij gekoesterd, dat dit plan, hoe gemakkelijk ook, bij eenen
ernfligen wil , uit to voeren , thans genoegzaam aan eene
herfenfchim gelijk fchijnt .
Er fchiet dus niets over, dan in onzen eigen' boezem
to zoeken , wat men door vooroordeelen en dwaalbegripPen elders ongebruikt laat liggen, namelijk nieuwe gronden, waaron wij ooze armen kunnen vestigen, en deze
vinden wij in de woeste valleijen aan de landzijde der
Duinen , welke de kust der provincie Holland voor het
groothe gedeelte omzoomen .
Deze voor vruchtbaarmaking gefchikte vlakten kan merl
,ten allerminfle rekenen (zie bovenflaand werk , bl . 13)
op cen geheel van 2562 bunders (3157) morgen Rijnl.) ;
waarlijk eene niet geringe uitgcflrektheid !
Het werk van den Heer G-E V E R s is het gevolg van
eene prijsuitfchrijving der MaatfchappF van Landbouw,
to f4mflerdam , en inderdaad een all erverdienflelijkst gefchrift , hetwelk den opfheller eene verbazende mocite
moet gekost hebben .
De ruimte , welke wij in ons letterkundig Tijdfchrift
aan de beoordeeling van dusdanig werk kunnen toewijden ,
verbiedt ons , een uitvocrig verflag van bet tegenwoordige
to geven ; en wij mogen zulks to eerder nalaten , daar
in het Maandwerk, de Yriend des Ladcrlands , eene zeer
uitgebreide aankondiging en bcoordeeling van hetzelve gevonden wordt, wcrwaarts wij dan ook diegenen ouzer
P p 2
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Lezeren , die zich bet hock dcs Heeren G E V E R S zelve
niet kunnen of verkiezen aan to fchaffen, verwijzen ; wij
mogen echter nict in gebreke blijven , ten minfte met korte
woorden van hetzelve verflag to doen .
De inleiding , welke, orider htt opfchrift van voorloopige
aanmerkingen, van bl . 1-51 loopt, handelt over de
Duinen in het algemeen ; derzelver belangrljkheid ; het verflag, nopens dezelve, in den jare 1798 , aan de toenmaals
beftaand'e Hooge Regering ingediend ; de meerdere of mindere juistheid der kaarten , waarop de Duinen zijn aangeteekend, alsmede over de nieuwe kaarten, welke in den
Atlas bij dit werk zijn gevoegd, en door den Heer G Ev E R s zelven zijn zaamgefteld geworden ; over de waterpasfingen, welke bij de opneming der Duinen hebben plaats
gehad ; een algemeen overzigt over de Duinen, met betrekking tot derzelver zamenflel , bosfchen , wild gedierte
enz . ; over den ongeregeldei, loop van bet water in de
zelve ; over het gebrek aan toegangen ; over andere redo.
nen van den verwilderden ftaat der Duinvalleijen, enz . enz .
Daarna worden de drie volgende punten zeer uitvoerig
behandeld : 1° . Opgave der plaatfen , aan de voor- of
landzijde, op welke de tr,eg ngen naar de valleijen zot?den kunnen geopend wordei : , en aanwijzing dier plaatfen
op ecne gcfchikte kaart . - a . Wijzen , waarop de toegangen mocten worden daargef'eld, en waarop aan de ge
dane werken duurzaamheid meet worden bijgezet , gepaard
met ecne zoo joist mogelijke opgave der kosten vanieder
werk . - 3 0 . Opgave dci wijze , op welke 's Lands Re
gering zoude kunnen behulpzaam zijn tot bevordering van
dit werk , in geval fommige eigenaars van Duinen geen of
cen ftrijdig belang bij de zaak hadden .
Wij hebben allcs met groote belangltelling gelezen, en
gelooven, dat de uitvocring allernuttigst en wenfchelijkst
zoude zijn . Het door den Heer G E V E R s voorgeflagen
middel , om op verfchillcnde plaatfen vaarten tot midden
in de Duinvalleijen to graven, en, waar zulks niet doenlijk is, gepaste nieuwe wegen aan to 1-ggen , komt ons ,
met hem , zeer aannemelijk voor. Wij kunnen echter
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aloeijelijk over bet geheel der onderneming oordeelen, als
flechts met een deel onzer Duinvallcijen bekend zijnde .
De ftijl van dit work toont duidelijk aan , dat de Schrijver, althans tijdens het opftcllen van hetzelve, zich nog
niet ontdaan had van de, zoo vele aanzicnlijken onder
ons Nederlandcrs aanklcvcnde , gewoonte , om Franfche
en half Franfche woorden ook in 't fchrijven to bezigen .
Doch dit ontneemt nicts aan de wezenlijl e waardc van
bet book .
Wij vernamen onlangs , dat den Heere G E V E R s , die
thans den post van Referendaris bekleedt, van hoogerhand de last was opgedragen geworden, om de Duinen,
tusfchen Bordeaux en Bayonne gelegen , to gaan opnemen . Wij hopen , dat deze reis van goed gevolg voor ons
Vaderland zal zijn , en dat , binnen weinige jaren , bet
plan , in bet regenwoordige werk voorgedragen , bet zij
met of zonder wijzigingen , zal worden ten uitvoer gebragt , en eenmaal cenige hondexdtallen ongelukkigen ,
vooral uit de armenbuurten van Leyden, brood zullen
eten van cenen grond , die tot nog toe niets droeg dan
flecht gras of braamftruiken . Dan zal, wenfchen wij, de
akelige doodschhcid dier valleijen wefrgalmen van den
vreugdekrcet der bcweldadigden, en door bet nageflacht,
gelijk thans reeds onder de levenden de naam van V A N
DEN 13 O s c H, ook die van c E V E R S met welgevallen
en dankbaarheid genoemd worden !

B(/dragen tot de voornaamfle gebeurtenisfen, voorgevallen in de Republiek der J7ereenigde Nederlanden ,
federt het jaar 1778 , tot en met het jaar 1807,
Door G, J . P IJ N1 A N , gepenfioneerd Luitenant + Generaal. 1e Utrecht , bi J . G . van Terveen . 18_6 .
In gr . 8vo . 141 Bl- f I - 25 .
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edert eenigen tijd words onzc Gefchiedenis door de
nafporingen van wakkere Mannen met verfcheidene onuitgegevene echte ftukken vcrrijkt , zoo als die , welke wij
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onlangs als bet werk van den Subflitut Archivarius D E
0 N G E aankondigden . Minder hadden wij tot nu toe
hctgeen de Franfchen Alemorien noemen, zijnde cen verhaal van hetgeen perfonen , die min of nicer invloeds op
de gemeene zaken hebben gehad , is wedervaren , door
hen is vcrrigt, of hetgeen zij gelcgenheid hebben gehad,
uit den fchat hunner ondervinding op to leggen . Wij kondigden echter onlangs ook zulk cen werl je aan , namelijk
dat van den llccre v A N B It E U G E L . Zie hier cen ander van den grijzen Staatsdienaar P IJ M A N , die zich in
de onderfchcidene Regcringen van ons land, federt 1795,
als Minister en Bewindsman, vrij bekend gemaakt heeft .
Bet is flechts eene vlugtige fchets , gelijk men aan de
geringe uitgebreidheid dadelijk ziet, en loopt ook geheel
niet over alle belangrijkc gebeurtenisfen van bet op den
titel vermelde tijdperk . Integendecl is bet van 1778 tot aan
1794 vermelde vrij onbeduidend, en algemeen bekend,
(behalve misfchien eene kleine Expeditie van den Schrijver naar de Ommerfchans, om van den aldaar voorhandenen krijgsvoorraad bezit to nemcn .) In 1794 worden
de berigtcn belangrijker , en dienen ter aanvulling van betgeen de Beer V A N B R E U G E L onlangs heeft bekend
gemaakt . «1ij vinden daarin , onder anderen , niet alleen de
nachtvergadering der Patriotten in den Haarlemmerhout ,
waarin H A H N voorzat , en waarop G o G E L naar bet
Franfche hoofdkwartier werd afgezonden, om den intogt
der Sansculottes to befpoedigen , maar ook iets , hetwelk
V A N B R E U G E L geheel verzwijgt, hoewel bet tot zijn
onderwerp behoort ; dat , namelijk , D A E N D E L S, na
de gedwongene intrekking van zijne bekende oproeping
door den vredelievenden Reprefentant L A C 0 M B E, op
eigen gezag naar Parijs vertrok , en aldaar veel heeft
toegebragt tot bet beruchte Rapport van M E R L I N,
(niet van C A R N o T, zoo als P IJ M A N op bl . 36 verkeerdelijk zegt) waardoor de hoop op vrede genoegzaam
werd afgefneden, en 't welk men in zijn geheel bij V A N
B R E U GEL kan vinden . D A E N D E L s keerde daarop
terug naar zijn legcrcorps, even alsof er nets was voorJ
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gevallen. Wij hebben deze merkwaardige bijzofiderheld
Zoo min in destijds uitgekomene werken (B L A U W elt
IRF#OVEN VAN DAM, ROGGE, bet Vervolg op
WA GENAAR, enZ .) als bij VAN BREUGEL gevonden ; zij fchijnt nogtans echt to zljn, en bedvijst op nieuw
de vlugheid en werkzaamheid der Revolutionairen tegenover de Iangzaamheid der Nederlandfche Regenten , waarva11 Ons V A N B R E U G E L zulke treffende bewijzen mededeelt. Na 179 loopen de berigten voornamelijk over
de twee omwentelingen in 1798 (22 Jatluarij en 12 Junij),
over de Engelsch - Rusfifche landing , en de omwenteling
of verandering van ftaatsregeling in 1801 . In alle deze
drie geva'llen was de Heer P IJ B1 A N , als Agent of Minister van Oorlog en Lid van bet Uitvoerend Bewind,
niet alleen aanfchouwer, maar medewerker, en zelfs een
der hoofdierfonen . De zegepraal der Revolutionairen op
22 Januarij 17930 had men voornamelijk aan den Franfchetr
Gezant D E L A C R O I X to danken , die door zijne Regering herwaarts gezonden was , omdat de brave N 0 e L ,
met eerie llollandfche vrQuw gehuwd, voor onzen landaard to gunflig fcheen . (Ecu Fransch Gezant was , in
die eerJle jaren der l3ataaffche Vr jheid , een Proconful .)
Wij zien bier verder de woelingen van D A E N D E L S
en bet Uitvoerend Bewind tegen elkander , die eigenlijk
niets konden uitvoeren , zonder den bijftand, bet een van
den Franfchen Afgezant , de ander van den Franfchen
Generaal J 0 U B E R T . De laatfte kende beter den evil van
zijne Regering , en deed dUS D A E N D E L S op 12 Junij
zegevieren . Welk eene jammerlijke rol fpeelden wij toen
voor bet oog van Europa ! -- Het blijkt , dat r rJ M A N
in Taatstgemelde omwenteling, die alleen bet werk van
D A R N D E L s en j O U PERT waS , zich flechts lijdelijk
heeft gedragen . -- Omtrent de landing der Engelfchen in
Augustus 1799 wordt bet beleid van D A L N D E L s f}erk
gegispt, alsof bij die landing niet genoegzaam zou hebben belet ; bet blijkt echter, dat naderhand B R U N E ,
hoezeer tegen hem vooringenomen , zijn gedrag goedgekeuri heeft. Wij lezcn nog meer bijzonderheden van de-
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zen veldtogt, die wij echter, als meerendeels ook van
elders bekend , ililzwijgend voorbijgaan . De verrigtingen
in i8oi, wegens de verandering van Regeringsvorm,
tworden daarentegen door dit werkje eerst opgehelderd .
Het was de bekende I R 1-10 V E N V A N D A M, die het
denkbeeld opvatte eener foort van 1lmerikaanfchen Regeringsvorm , met eenen om de vijf jaren aftredenden Prefident ; terwijl -- wie zou bet denken ? - A U G E R E A U
zelf aan P IJDI A N de bewerking van het vertrek der Franfchen van hier, bij wijze van afkoop, aanraadde ; cen
bewijs, dat de Eerlle Conful in i$oo zees om geld moet
verlegen geweest zijn . I/Vat het pan van Conilitutiebetreft , N A P o L E O N was er niet tegen , maar wilde
S C H I M DI E L P E N N I N C K toes niet als Prefident geplaatst Zien ; P IJ DI A N, wien A U G E R E A U daartoe wilde benoemen, bedankte , waarop V A N D A M zijn plan
veranderde, en, in plaats van &&n Opperhoofd , de uitvoerende magt on'ier eeu Staatsbewind van twaalf mannen verdeelde , hetwelk dan ook , zoo als men weet , doorgezet is . Dc bekende Anekdote, wegens het gevecht om
den prefidialen hamer en noel , in de achtbare ver•gaderzaal des Vijfmanfchaps , die fommigen niet konden gelooven, wordt bier volkomen bevestigd (b) . 113 , 114 .)
P IJ M A N, die deze o mwentel .ng voornamclijk had bewerkt, zag zich teleurgefleld in de hoop, waarin hij
door A U G E R E A u was vertlrrkt, van een Gezantfchap
naar Spanje, en noemt zulks ondankbaarheid dernieuwe
Leden van het Staatsbewind . Het fchijnt , dat N A P oL E 0 N de verandering der waardigheid van Prefident in
een Twaalfmanfchap ongaarne zag ; hij hield zich echter
destijds nog in , maar in I8o4 verklaarde hij, Keizer geworden zijnde , luid zijn n:isnoegen , en deed aistoen
S C H I M M E L PEN N I N C K tot Opperh oofd , onder den
titel van Raadpenfaonaris, benoemen . Met 27 Februarij
1807, wanncer P IJ 1<-I A N (die achtcrvolgens van Kadet
tot Kapitein gcdiend had, Kolonel, Minister, Bewindsman, zoo van bet Viii- als Twaalfmanfchap, Minister
van Oorlog, Luitenant - Gencraal, en Directeur der Pos-
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terijen geweest was) zijne retraite ram , eindigen deze gedenkfchriften . De fijl derzelven is niet zeer gekuischt ;
maar dit vergeven wij den zesenzeventigjarigen Grijsaard

to liever , daar zulke bijdragen en bouwftoffen voor de
Gefchiedenis flechts waarheid, geene redekunftige fieraden
moeten behelzcn .

Reis naar Madrid, gedaan in Aug. en Sept. 1826 ; behelzende
een flaatkundig-wfsgeerig overzigt van de zeden en gebruiken der Spanjaarden, alsmede van de gewigtige, in Spanje
plaats gehad hebbende gebeurtenisfen, voornamel~k met betrekking tot den tegenivoordigen toefland van zaken in Euro .
pa en Zuid - Amerika. Door

A D 0 L F B L A N Q U I,

Hoog-

leeraar to Parijs, enz . Uit het Fransch . Te Asnfterdam, b
j . C . van Kesteren . 1827 .

In gr . 8vo . XVI en 184 bi .
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ene Leis van zulk eene jonge dagteekening , als wij bier
aankondigen, verdient eene fpoedige vermelding, en wekt
natuurlijk veler aandacht . Uit de oorfpronkelijke uitgave is
reeds, in de Vaderlandfche Letteroefeningen (*) voor dit jaar,
het een en ander medegedeeld, zoodat wij ons ontflagen zouden molten achten, hier lets uit deze reis of to fchrijven .
De Heer B L A N Q U I „ was voornemens , Spanje en Portugal door to reizen , ten einde nit eigene oogen to zien en

• to beoordeelen het weinige , dat er in die beide gewesten
,~ van hunnen ouden roem en luister is overgebleven ." „ Een pas," fchrijft hij (VI) , „ door den Prefekt van Poli„ tie, door zijnen Secretaris, door eenen Conful, en door
• eenige Commisfarisfen geteekend, fcheen mij voldoende,
• om to bewijzen, dat ik een met der woon to Paris gevestigd Fransch burger was , alsmede om aanfpraak to kun-

•
• nen maken op de befcherming en onderileuning van het
„ Gouvernement in een door deszelfs leger bezet rijk ."
Doch hierin vond hij zich bedrogen . Hij moest zijne reis ftaken, om redenen, door hem opgegcven bl . 59-70. Hij zegt
hierover (VI1) : „ Ik twijfel er geenszins aan , of het oog-

• merk alleen van mijne reis is genoegzaam geweest, om arg• waan to verwekken bij de Overheid , wier belang her is,
(*) Zie 1l.Iengelucerk, bl . 33 , 34, vooral bl . 483-490 .
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„ zoo veel mogelijk , de noodlottige refultaten van den Spaan„ fchen oorlog voor aller oogen to verbergen . Dit zal men

• gemakkeiijk kunnen opmaken uic den omvang der betreu„ renswaardige daadzaken, die ik in mijn verhaal heb inge• lascht."
De teleurfielling, welke de Schrijver van de kleingeestige
Politic ondervonden heeft, oefent ook merkbaren invloed uit
op alles, wat hij van Spanje mededeelt. Het is wel zoo,
dat hetgeen hij fcllrijfc alle kenteekenen van waarheid bebelst ; maar een Franschman , die op bet eigen oogenblik ,
dat hij BONAPARTE den Clpier noetnt van FERDINAND
VII, van diens veelomvattende plannen fpreekt, zou, zonder
deze teleurftelling, zekerlijk op andere dingen bet oog gevestigd hebben, dan welke hij nu telkens met den vinger aanwijst . Deze reis is echter juist daardoor voor onze dagen gewigtiger, cmdat wij, bij bet gefchreeuw eener quajI.Apostolifche partij ook in ons Nederland, bier zien kunnen de wrange vruchten van monnikengeest en heerschzucht, welke wij
in ons gezegend Vaderland niet behoeven cc proeven . „ In„ then er ooit (bl . 74,75) de Grieken toe kwameir, om bun„ nen ouden en (fcilicet!) zeer genadigen Sultan acne Con„ fiicutie to doen aannemen, zou bet (dan) niet voegen,
• hem onmiddcllijk op den keizerlijken flijgbeugel (2) to her• fiellen , van waar hij bevelen geeft, om den menfchen flok• flagen to geven, ze to laten doodfchieren en to verdrin„ ken? Dit is bet, wat wij (Franfchen) in Spanje gedaan
„ hebben . - -- filet heeft ons flechts honderd v~ftig Wiliae„ nen guldens gekost ; en de fpitten van Buytrago kunnen
• nog eens dienen , om er onze foldaten aan to braden , wan„ neer wij over terugbetaling zullen fpreken ." -- , Frankr~k
„ ziet thans in, dat wij dit belangrijk gewesc flechts zijn
• doorgetogen, om er de febolen , de werkplaatfen, de kanto„ ren to fluicen, en de kloosters, die verblijven van luiheid
• en onwetendheid, weder open to zetten ." (BI . 92 .) „De
• Apostolifchen zijn nog niet van vogelvrijverklaringen en
• bloedbaden verzadigd . Drie- of vierduizend moorden, den• duizend verbaunene familien , twaaif- of vijftienhonderd door
• beulshanden om bet leven gebragte perfonen hebben den
„ bloeddorst nog niet kunncn lesfchen van dat domme yolk,
• hetwellt jaarlijks hondcrdvijftig heilige feestdagen viert, zoner eens to fpreken van die, waarop men hangt en wurgc,
• dder
• waarop men flagtoffcrs verbrandt, die in manden door ezels
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• near de gaig of den brandftapel worden getleept .' ($1 . roB,
iog.) *. Men moet het bekennen," zoo lezen wij bi . go, 9I f
,~ dat wij (Franfshen) hot zijn, die men grootelijks over deze
• onheilen befchuldigt . „ „ Wij gingen uit de gevangehhok»„ ken, zeggen zij, en gij hebt ons er weder ingefitteten .
„» Het voegt u wet , over bet ergerlijke onzer omwentelingte
»» fpreken l Hebben wij M A R A T T .E N, R O B E S P I E R R E S
„» en FOUQUIER-TINVILLES in ons midden gehad?
• Dieper fchok was nooit met minder bloed en tranen to
,,» weeg gebragt ; en gij zijt gekomen, om onze fchavotten
to bevolken (?) . Gij hebt den dweepers den dolk weder in
»» handen gegeven, lien wij getracht zouden hebben in een
» » nuttig werktuig to veranderen : gij hebt duizend moorden
aan ons gepleegd . De verdragen, aan de ligtgeloovig„~ heid onzer legerhoofden ontrukt, hebt gij gefchonden
„» gij hadt bun eene Conftitutie , een algemeen vergeten en
,,,, vergeven gewaarborgd ; en mannen , die de eer gehad
»» hebben" " (dit is meer Fransch dan Spaansch) „» tegen
n „ u to vechten, hebt gij aan de galg doen omkomen . "
De Schrijver zegt, bl . 9I , in het bezit gefteld to zijn van
eene volledige verzameling der tot de. Spaanfelie omwenteling
van I82o tot I8z3 betrekkelijke flukken, en voornemens to
zijn, eene gefchiedenis van dat zoo gedenkwaardige en zoo
onvolkomen gekende tijdperk in het licht to geven . „ Men
• zal daaruit zien, dat, zoo de Spanjaarden al geene bewij• zen van geestkracht hebben aan den dag gelegd, het hun
• ten minfte nooit heeft ontbroken aan trouw in het houden
• van hun woord, en dat de ilechtigheid, (?) waarmede men
• de Conftitutionelen heeft willen betigten , geheel en al
• pij de partij der Monniken thuis behoort ."
Wij eindigen met de volgende verzen van LUCRE T I U s,
die, onder de leziug dezer belangrijke refs , telkens ons to
binnen kwamen :
Suave, marl magno turbantibus aequora ventis,
E terrd magnum alterius fpectare laborem ;
Non, qula vexari quennquasit est jucunda voluptas,
Sed, quibus ipfe malls caret. s, quia cernere fuave est .
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Reizen en Lotgevallen . Door hemzelven befchreven . 11 Deelen. Te Dordrecht, bij Blusfd en van Braam.
1827. In gr. 8vo. Te zamen 770 Bl. f 6-70.
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Door onderfcheldene vertalingen niet alleen, maar ook door
cenige oorfpronkelijke ftukken, is de Heer S W A V I N G reeds
genoegzaam als Schrijver bekend . Vooral maakten zijne Galer# van Roomfche Beelden en zijne Roomfche Feest- en Heillge
dagen opiien, etf verwekten hem menigen vijand ; maar niet
minder werd bij door velen toegejuicht. Ook in dit gefchrift
toont hlj zich geen vriend der Roomschgezinden . Zijn fchrijf
trant is goed, los en bevallig, ten hoogfte onderhoudend .
En zijn boek 8 bet bevat eene ware gefchiedenis, tot in de
minfle bijzonderheden toe ; hiervan geeft bij , bij herhaliag, de
llellige verzekering, die her ook wel zeer noodig heeft ; want
waarlijk, in geenen roman vonden wij meer zonderlinge en
ongeloofelijke lotwisfelingen en ongehoorde voorvallen . Het
boek komt voorzeker in ieder leesgezelfchap , en words door
de lezers en lezeresfen verflonden . Her zal ook vervolgd
worden . Zijne Tienjarige Nilitair, Loopbaan was reeds ter
perfe bij de uitgave van dit werk, waarvan toen ook de
tweede druk reeds werd aangemeld . Wij behoeven dan ook
geene uittrekfels to geven van een boek , dat reeds in zcio
vele handen is . Wij vinden den man als kind in her ouderlijk huts, voorts als Radet op een oorlogsfchip, zijne gevangenneming met de vloot van s T o R Y, ztn overgang in den
dienst van Prins W I G L E M DEN V , zijne kruistogten , tot de
afdanking der Prinfelijke vloot,en zijne heimelijke terugkomst
to Naarden . Na verloop van tijd werd hij bij bet Bureau der
Converfie in 'sHage geemploijeerd ; werd verliefd, maarloopt
een blaauwtje ; doch zijn goed geluk brengt hem fpoedig aan
't vrijen met eene lieve, fchatrijke Mulatin ; met deze trouwt
hij , en, na bet een en ander, treks hij met haar naar hare ,
nu zijne, verafgelegene bezittingen . Et, fl fata Deum, fl
mens non laeva fuisfet ? Dan, svij mogen hem verder in al.
les niet volgen . Na den fpoedigen dood zijner zwarte gade ,
raakt hij weder verliefd ; en , bij bet verdwijnen zijner geliefde , volgt hij haar, doldriftig genoeg, naar Engeland. Maar
zoo ver bragt hij bet niet . Op Santa Cruz bekoorde hem
eene Engelfche fchoone ; zij werd hem toegezegd , wits hij
zijne plantaadje in de Berblce verkocht, en zich nu hier ves-
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tigde . Hij ging danrom op reis .
De reis ging over New2'brk . Hier werd hij door den Heer c x . R U L n c R (onlangs
in 'sHage overleden) in eene koopmansfpeeulatie ingewik .
keld, die geheel zijne ruine werd, door allerlei toeval en
ongeluk . Te Portorico werd hij verdacht en gevangen, doch
fpoedig weder vrij ; bier vergat hij zijne Engelfche verloofde
voor een ander liefje ; maar zijn fpoedig vertrek brak then
minnehandel weder af. tlij lijdt fchipbreuk . Van bet verloren fchip werd nog een weinig gered . Nogmaals lijdt hij
fchipbreuk , en met eene opene boot geraakt men op een onbewoond eiland ; een Engelsch oorlogsfchip nam hem op . Te
St.

George, een der Bermuda's -eilanden, geraakte hij aan
land ; de Engelfc,ie Kapitein verzorgde hem edelmoedig . Hij
komt in Zuid-Carolina ; bier fcheepte hij zich naar Esfequebo
en Demerary in . Van bier geraakte hij weder in de Berbice
en op zijne plantaadje ; deze verkocht of verruilde hij voor
eenen winkel in de flad, leefde daar, zoo lang bet duren
wilde , goed , en verhuisde toen met de Noorder-zon . Men
kwam hem fpoedig op bet fpoor ; dan hij ontfnapte . Hij was
incognito to Demerary, en bet gelukte hem, op Spaansch
grondgebied aan land to geraken . Hij kwam to Trinidad, en
van daar, als matroos verkleed, to Baltimore. Hier vond hij
eene lieve fchoone , met welke hij zou gehuwd zijn , zoo niet
een zijner fchuldeifchers hem to New -Tork, waar hij doorreisde, had herkend en in bet cachot geholpen . Nu was hij
nabij eenen zelfmoord, maar had daarvan, op redelijke gronden, voor altijd berouw . Nabij de gevangenis vond hij fpoedig een liefje, en huwde haar ; zij ftierf weldra, en hij kwam
eerst in vrijheid , door zich als foldaat in dmerikaanfchen
dienst to verbinden. Bij zijn ontflag kwam hij fpoedig op
een fchip naar de Nederlanden , maar leed weder fchipbreuk
op de Oostvriefche kust ; kwam genoegzaam naakt aan wal ;
werd door Douaniers gevat, en door Gendarmes op de ongemakkelijkfle wijze vervoerd. Dan, to Asfen ontdekte hem
een vriend . Nu reisde hij gemakkelijker, werd to Asnflerdam
ontflagen, en vond zijne moeder (zijn vader was reeds overleden) to Zaandam .
En bier eindigt nu bet verhaal , maar niet s mans levensloop . Hij fchreef tot hiertoe flechts over eenige beuzelachtigheden zijner kindschheid, nietsbeduidende bijzonderheden
zijner jeugd en vroegere manneiijke jaren , over eenige fchipbreuken , gevangennemingen en omzwervingen in vreemde en
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verafgelegene gewesten, en bier berigt hij reeds zoo veel geheel vreemids en bijzonders, dat hem overkwam ; maar vervolgens wordt nu Duitsc,'aland, Frankr~k, Engeland en de
Nederlanden her tooneel zijner avonturen cnlotgevallen . Goede Hemel! hoe vele avoncuren zullen dan nu Dog volgen?
Voorloopig melds hij ons reeds, dat hij garde d honneur
werd, veldtogten bijwoonde, ontfnaptc, alweder gehuwd is,
kinderen heeft, gevangen werd, in de kleedereu zijner vrouwe
bet ontkwam, to Londen als Taalmeester den kost won, en
eindelijk thans gereed is tot ecne reize, onder de gezegendfle
omfandigheden , naar de kusten van 4frika. Wij gelooven
echter niet, dat de avonturen van ziju avonttturlijk ]even nog
zoo fpoedig zullen geeindigd zijn .
War zullen wij nu van dit boekwerk zeggen? Her is zoo
onderhoudend gefchreven , dat her hierin met den besten roman gelijkftaat, en zoo avoncuurlijk, dat her to dezen met
lederen roman monfteren kan . De herhaalde verzekeringen,
dat de Schrijver enkel waarheid verhaalt, zijn, dit zeiden wij
reeds, vooral wel noodig ; en wij achten bet, bij alle dezelve, nog onzeker, dat men hem in alles gelooven zal . Intusfchen veraangenamen befchrijvingen van landen en zeden
en onderfcheidene anekdoten, van meerdere of mindere waarde, bet verhaal . De Schrijver is alles behalve een Heilig,
en doer zich waarlijk als zoodanig ook niet voor ; ja her is
alsof zijn geweten hem telkens grievende nepen geeft . Dan,
wij hebben met zijn bock, Diet met zijn' perfoon, to doen .Een paar aanmerkingen veroorloven wij ons echter .
De Schrijver herinnert zich en ons van tijd tot tijd, fchoon
niet altijd met gepasten eerbied , aan zijne eerwaardige, godvruchtige ouders ; maar zou hij ook cc veel hunne braafheid
en godsvrucht in rekening willen brengen, bij bet publiek
Diet alleen, maar ook bij de eindelijke rekenfchap? Als de
Vrucht war heel ver van den ftam valt, werkt dit dikwijlsmeer
afkeer, dan toegevendheid en achting . En bij herhaling van
zijne verwaarloosde opvoeding to fpreken , is misfchien dan ook
wel eene overdrevene en ongegronde verontfchuldiging . Voorts
beklaagt hij zich over eenigen zijner naaste bloedverwanten .
Wij kunnen dit niet beoordeelen ; maar weten toch, dat men
bet er wel eens paar gemaakt kan hebben, dat onze betrekkingen zich over ons fcbamen, en zich voor her vervolg goheel aan ons onttrekken . Van eenen garde d'honneur zonder
eenige hulp of b ,71and, dear hij van zichzely' Wets had , beb-
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ben wij ook bet regte denkbeeld niet ; en wat bet aaazienlijk ouderlijk vermogen betreft, waarvan hij nimmer den' penning gezien had, en dat men onder zich heeft verdeeld, wij
zouden toch vragen, of hij misfchien niet vroeger daarvan,
en atzoo bij anticipatie, zijn aandeel zal hebben genoten,
en of er op bet aanzienlijke van hetzelve niet nog wet iets
misfchien valt of to dingen ? - Maar genoeg . Onze recenfa
Rep reeds breeder uit, dan wij dachten .

.4anteekevingen op een Togtje door een gedeelte van Engeland
in

het jaar 1823, door A . VAN D E R W I L L I G E N .

Haarlem, b j de Wed . A . Loosjes, Pz . 1824429 Bl. f 3 - 90 .

Te

In gr. 8vo.

llet jaargetal 1824 op den titel van dit oorfpronkelijk vaderlandsch werk zal gewis opmerking en ook verwondering
baren bij dezen en genets van onze Lezers , wien bet, gelijk
trouwens aan onszelven,mishaagt,dat hetzelve zoo laat door
ons vermeld words . Wij vleijen ons, dat deze onze rondborftige erkentenis en beklag wegens een onwillig verzuim
ongunftige vermoedens, althans bij den geeerden Schrijveren
UitgeefIter , zal affnijden . Ne quidem Jupiter omnibus, mag
toch wet gerekend warden oolo van eenige toepasfing re zijn
op onzen arbeid , onvermogend om met gelijke fnelheid den
vloed van nieuwe en menigerlei fchriften to volgen, waarmede deze van de Nederlandfche drukperfen ons toeftroomen .
Andere toevalligheden veroorzaken dus Iigtelijk, dat zelfs een
nuttig en ons welkom bock wet eens , onbcdoeld , to lang op
onze tafel moet toeven . In plaatfe van anderen voor to lichten en ter Iezing aan to moedigen , mogen wij dan nu wet vertrouwen , dat over deze efanteekeningen van onzen Landgenoot
V A N 1) E R W ILL I G E N, wegens een gedeelte van Engeland,
door hem bezocht, alreede bij velen een gunftig oordeel gevallen is . Velen toch zijn er, bij wien vooringenomenheid
met den naam van eenen gunftig bekenden Schrijver altijd
zeer veel afdoet ; en deze, die hem kenden nit zijne waarnemingen over Parjs, - bij eene reize door bet zuiden van
Frankr jk, -en bij eene andere van Parjs naar Napels, verlustigden zich op nieuw, met hem over zee, to Londen, en
op zijn uitaapje in bet zuidelijk deel van Engeland, to vergezellen . Veel over den inhoud to zeggen, achten wij this
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overbodig ; ja , de uitvoerige hladwyzer, dien wij met genoegen aan hot floc van dit boekdeel, rijk in menige bijzonderheden, geplaatst zien , Inaakt bet nntteloos , dat wij iemand herinneren aan hetgene dus ligcelijk valt na cc flaan . Intusfehen,
hoezeer voornemens de kortheid to behartigen , willen wij oils
eigen gevoelen, na bet lezen en herlezen, onzen Landgenooten niet onthouden . Men weet, en bet fluk , dat voor ons
ligt, getuigt bet wederom, dat de flijl van onzen V A N D E R
W ILL I G E N ongekunfleld , los en zuiver , zijn fchrijfcrant bij
uitnemendheid onderhoudend is, en door eene aangename verfcheidenheid van zaken to behagen weet , ja dat hij , met befcheidene vrijmoedigheid en bevallige rondborftigheid, zich immer, in zijne beoordeelingen over bet vreemde, evenzeer betoont een regtfcllapen Hollander to zijn , als men niet weigeren kan, in hem den onzijdigen wereldburger en bereisden
man to erkennen, van eenen uitgebreiden, geoefenden en allezins gezouden fmaak .
Aan zijne bekwame pen viel bet ten deel , in onze moedertaal de eerfle befchrijving to g even van eenen overtogt
met de floomboot van Rotterdam, voorbij Margate en langs
de merkwaardige oevers van den Teems, op Londen . DaarEngeland en zijne Hoofdflad, door nabijheid, door onderfcheidene betrekkingen, en nit verfcheidene beroemde fehriften,
zoo zeer to onzent bekend is , mag bet vermetel geacht worden, zich to wagen aan eene nieuwe en volledige befchrijving. Daarom Loos dan ook de Heer VAN DER W I L L I G E N,
die bovendien niet lang aan den overwal toefde, voor zijn
werk den nederigen titel van -elanteekeningen, en vond hij het
tevens gepast, vole herhalingen of to fnijden, door meer dan
eens naar bet onlangs vertaalde en geachte werk van N I Eni E IJ E R over to wijzen . Dit belet ons echter niet, om hoogen prijs to flellen op deze flanteekeningen van eenen eigen
Landgenoot, met welkeil wij bet volkomen eens zijn, dat elk
zijne eigene wijze heeft van zien en beoordeelen, en dat
Landgenooten bet beste voorgelicht worden door nationale
Reizigers, niet onbekend met den fmaak en de behoeften in
hun Vaderland . Bijzonder gelukkig flaagde VAN DER W I LL I G E N , om den leeslust, ook der zoodanigen, die alders
geene vreemdelingen in Londen gezegd kunnen worden to zijn ,
aangenaam to onderhouden door zijn verflag . De gedurige
en groote veranderingen, welke die wereldflad ondergaat, met
name door zich Heeds verder en verder uit to zetten, vooral
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can den kant van Westmunfler, gaven hem daartoe gepaste
uanleiding. Hier doet zich Steeds, na verloop van weinige
jaren, eene geheel nleuwe gedaante der dingen voor ; ontmoet men ftraten, wandelperken, bruggen, kerken, verbazende geftichten,en wat dies meer zij , van eenenlateren amt.
leg ; en juist bij deze vobrwerpen, die men Wet zonder be .
vreemding waarneemt, toeft onze Reiziger met de meeste
naauwkeurigheid , en is bij dus In &at, am de belangriljk .
held van zijne danteekeningen to verhoogen door deze welberaden keuze. Van hem, den Medefchrijver van de Cefehiedenis der Paderlandfche Schilderkunst , was het to verr
wachten, dat hij ter bezigtiging der aanzienlijke Kabinetten
in en buiten Londen zich den weg banen, en ons bij dezen
zijn oordeel uitvoerig voorftellen zou over den toeitand van
deze zijne geliefde kunst in Engeland. Intnsfcben, hoezeer
wij de waarde dier befchrijvingen van den kostbaren fchat
der voornaamfle fchilderijen , aldaar verzameld , en het gevoelen van onzen VAN D E R w I L L I G E N over ftukken ,Mets
ters en inrigtingen , welverre zijn van to betwisten , twijfe .
len wij nogtans, of hij , behalve misfchien voor weinige lief.
hebbers en beoefenaars, zich niet to lang ophield bij deze
zijne itudie, vooral in een werk, aangelegd voor algemeene
lezing. Hoe dit zij , met geen minder genoegen , dan to
Londen, vergezelden wij onzen Landgenoot bij zijne uitftapjes in de bekoorlijke ommeftrehen dier ftad, en vervolgens
op zijne reize naar mndfor en Oxford, Bristol en Bath, bij
zIjn bezoek van het eiland Wight en Portsmouth, den terugtogt van daar over Brighton en Rye op Londen, en voorta
near bet Vaderland. Tot een Be/quit van dit werk dient eene
vergelijking tusfchen Engeland en ons Vaderl afid in weinige
meest aangelegene punten, waarover de Reiziger, ten gevol,
ge van zijne waarnemingen, kort, maar tevens rondboritig,
en zoo onpartijdig hem doenlijk was , zijn oordeel uitbrengt ,
niet zelden gunftig voor eigen geboortegrond, zeden, iurigtingen en Regering. Hoog loopen wij met dit bijvoegfel, ook
fehoon wij in een enkel punt van hem verfchillen . Watineer
V A N D E R W ILL I G E N OTS zegt :„ In de Schilderkunst over„ treffen wij hen (de Engelfchen) ver, en molten, zoo wel ala
„ zij, op groote . Dichters roemen," dan ftemmen wij help
gaarne daarin toe ; maar meet dan twijfelachtig is bet bij
ons, wanneer tvij lezen : a Eene plegtige uiterlijke eer,, dienst acht ik verkieslijk boven de, naar inn inzien, al
uOECnESCii . :827. NO . 13 .
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to eenvoudige der Protestanten in ons Vaderland : de waar„ digheid en bet belang van de Godsdienst, zoo wel als de
„ behoeften der tijden, vorderen hieromtrent verandering ."
Tegen zulk eene magtfpreuk, en andere foortgelijke gevoelens, in dic werk geuit, zou nog al wat in to brengen zijn
door Protestanten, die . bet van hooger belang keuren, dat
bet verfland onderwezen, overtuigd en gefticht, dan dat
bet gevoel verrukt en bet hart verbijsterd of weggefleept
worde . Er zijn, ja , to onzent gebreken en aanftootelijkheden ;
maar elders heeft men, zoo wij vreezen, de hoofdzaak geheel
to zoek gebragt, voor bet minst to veel nit bet oog verloren .
Trouwens, de ervarenis der Eeuwen zoo wel, als die van onzen
leeftijd , fchijnt ons alle toenadering to verbieden tot zinnelijken
tooi en toeftel, waaraan de mensch weldra gewoon words , en
die, ongevoelig bijkans, voedfel geeft ann mysticismus en bijgeloof. Dan genoeg, zoo deze onze wenk VAN D E R W I LLIGEN, en velen misfchicn met hem, ftoffe geven moge tot
nadenken wegens bet gevaarlijke, om gehoor to geven aan
eene anders lofwaardige aandrift tot opbouw der kunst . Erkentelijk voor de uitgave van deze zijne flanteekeningen , nemen wij op nieuw affcheid van den hooggewaardeerden
Schrijver .
„
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L . NIERSTRASZ, JUN .

Te Leeuuarden, b j G . T . N . Suringar . I8^-6 . In gr . 8vo .
107 BI. f 2 - 6o.
®nze vermelding van deze rcgt v: dcrlandfche hulde aan
werd cc lang vertraagd . Intusfchen,
wij gevoelen bet, is over deze fchoonc en voor het Nederlandfehe hart bijzonder ftreelende zangen van N I E R S T R A S Z
reeds bet oordeel gevallcn . Men heeft er zich over geuit in
onze Leesgezelfchappen, aan den huisfelijken haard, en meer
openlijk ; men vond er zich door verrultt in bet ftille boekvertrek, en niemand weigerde zich bet genoegen, om zijne gewaarwordiugen mede to dcelen aan vrienden , bekenden en beminnaars der dichtkunst . Wel nu, Lezers 1 fchoon bet dan
ook bij velen geacht worde, dat wij ditmaal weinig meer u
mogen aanbieden, dan eenen nagalm der algemeene toejuiching, last bet echter ons vrijftann, den lof, then wij no herFRANS N A E R E B OUT
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haalden toets regtmatig keuren, Wet to fmoren in eigee vollen boezem, maar denzelven in to vlechten in bet verflag,
dat ons Tijdfchrift verpligt is ti to geven.
Aan den Wend en Kweekeling van wijlen den edelen F E 1 T 8
blijft immers geheel Nederland dank verfchuldigd, dat hij de
fmet der miskenning van den Zeeuwfchen Loods door deszelfa
tijdgenooten en bij de voormalige Oostindifche Maatfchappij,
op bet voorbeeld van andere vaderlandfche mannen (*), en
van onzen geliefden Koning (t), zoo veel mogelijk heeft nit.
gew1scht door deze zijne vereering van deszelfs nagedachr
tenis .
Bezwaarlijk zoude, onzes inziens, N 1 E R s T R e s 2, uit da
lange rij van onze, nog niet naar eisch gehuldigde, beroemde
Landgenooten, eene gelukkiger keuze hebben kunnen doen
voor zijn Gedicht, dan F R A N S N AE R E B OUT . In hem trof
bij eenen waarlijk verheven' en ftoutmoedigen Christenheld
aan, uitfchijnende boven eenen ACHILLES, 1E N EA S , en
menigen zoo ouden als nieuweren Oorlogsheld, door ftille
godsvrucht en ware verdienfte in zijnen nederigen hand, wien8
0nbezwekene deugd en warme menfchenmin, nagenoeg tot
bet doodsuur, met behoefte en onregt to kampen had ;
maar ook wiens leven zulk eene verfcheidenheid van tafereelen en then rijkdom van koene en verbazende bedrijven den
Dichter aanbood, dat deze, tot fieraad voor zijne zangen,
overvloedige ftoffe vinden en vergaderen mogt in echte ge(*) Wij hebben bier bet oog op de gift van den Luitenant - Admiraal Ridder V A N It I N S B E R GE N, in eene plegtige Vergadering van bet Zeeuwsch Genootfchap met welgepaste
hulde aan den grijzen N A E R E B O U T uitgereikt, op den 16
Maart 1816 ; voorts op de bemoeijingen van bet Goefche Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't 4lgemeen, in Sept.
1816 en in Dec . 1819 , wanneer de Eerzerk voor den Overledenen opgerigt, en de Lofrede werd uitgefproken ; om van
den arbeid der Heeren A . L O O S J E S en G . J . VAN DEN
B O s e H, of de verdediging der verdienfte van N A E IL E B O U T

bij bet loodfen van hot fchip Zuiderburg (waarover in ons
Mengelwerk voor 1820 en 1821) niet to gewagen .
(t) Bij befluit van Z . M . , onzen Koning , werd N A E R EB o U T op 31 Oct . 1816 benoemd tot Broeder van de Or de
van den Nederlandfchen Leeuw, met de jaarlijkfche toelage van
f 200.
Q p
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fchiedverhalen, en geenszins noodig bad, tot vreemden tooi
van fabelachtig bijwerk toevlugt to nemen .
Omtrent den inhoud en den vorm van bet Dichtftuk zal
bet genoeg zijn, bet volgende uit de Voorrede bierbij to voegen : „Men vindt bier geen aaneengefchakeld leven : hat zijn
• veeleer fragmenten, WE N A E R E B o U T's leven gegrepen ,
„ losfe en op zichzelve ftaande tafereelen, waartoe ik (1) zijne klndschheld, (II) de redding van zevenentachtig £chip„ breukelingen van bet geftrande fchip Woestduin , (III) zijn'
,,. merkwaardigen togs met bet fchip Zuiderburg, (IV) zijne

•

„ reize met bet fchip Moorland, (V) zijn' ouderdom en dood
• uitkoos . Meer to geven, ware, om hem in zijne verdlen„ ilen to doen kennen, overbodig, en eene meer aaneenge„ fchakelde voorftelling met den aard derpoezij ftrijdiggeweest .
„ Eenige Aanteekeningen, waardoor bet belangrijke uit zijne
• levensgefchiedenis bier en daar wordt aangevuld, zijn bier

•

achter gevoegd." Tegenover den titel ftaat, to regt, eene,
door de graveerltift van den Kunftenaar P. V E L Y N, keurig
bewerkte Afbeelding van N A E R E B 0 U T, en de uitvoering
van den druk, bij de Heeren E N S C H E D i B N Z o N I: N ter
perfe gelegd, voldoet evenzeer aan de verwachting van hunnen naam .
Doch, zoo dit uitwendige, bij dezen of genen van onze
Lezers, met de hulde , door N t E R s T R A S Z aan den beroemden Loods toegebragt, tot nu toe onbekend , niet genoeg ware tot aanprijzing ; zoo de naam daarenboven van onzen Dichter, of de opgave der vijf aangeduide tafereelen,geenen prikkel voor eenen Nederlander zijn , om dit ftuk in handen to
nemen : dan zeker zouden onze woorden zijne trage koelheid
Wet overreden, en heeft zelfs T o L L E N S zijne Overwintering
van H E E M S It E R K met de zynen op Nova Zembla voor hem
vruchteloos gedicht . Zeer bddriegen wij ons , ofN i E R S T R A s z
fireeft dezen zijnen Stadgenoot op zijne met zijnen Naerebout,
vooral in den Ilden Zang .
Uit dozen willen wij eene enkele
plaats hier inlasfchen,en kiezen daartoe het levensgevaar van
J A C 0 B N A E R E B O U T, bij het overnemen der ongelukkigen
in de loodsfchuit, en deszelfs redding door zijnen brooder
F R A N s, door N I E R S T R A s z dos, met eon fiksch penfeel

en meesteriijke hand, als voor bet oog gefchilderd :
„ FR A NS zwoegt nu bier, dan ginds aan dreggen en nan haken,
Terwijl zijn zolen naauw de gladde boorden raken ;

FRANS NAERE$OUT.

557

En telkens fcheurt een zee hem touw en lljnen fink,
En zweept zijn fehuic van 't wrak, bij feller vlaag en ruk ;
En telkens weet hij weer de branding to overwinnen,
En fleept langs 't glibbrig boord op nieuw de menfchen binnen,
En meet noch weegt zijn vracht, noch telt bet lijfsgevaar!
De cen hangt hem aan de borst, en de ander grijpt hem 't haar
Met beide handen vast, en doer zijn flapen zwellen .
Ook J A C 0 u ijvert, om drie kloeke bootsgezellen,
Nog aan elkaAr gefnoerd, met de armen vast aan 't lijf,
Aan boord to trekken ; denkc zijn mannelijk bedrijf
Volvoerd , maar voelt, helaas I vergeefs zijn krachten fpiilen
Want zwaarder words de vracht bij 't overmatig tillers ;
De knien knikken onder d' opgetrokken last ;
De flrakke flreng houdt hem de bander., fchrijnend, vast ;
Nu duizelt hem bet hoofd, dan fiddren hem de beenen ;
Ilet llif hangt , topzwaar, over 't harde lijboord henen . . . .
Zijn voeten fchieten uit , en fpartlen in de lucht ! . . . .
De wakkre F R AN s,wien niets bet waakzaam oog ontvlugt,
Springt toe, en finijt ter zij', wie in zijn vaart hem keeren,
En flort zicl3 neder - grijpt zijn' broeder in de kledren ,
En delft , met hemelvreugd in de opgetogen ziel ,
Een' keurflcen op, die nit zijns vaders echtkroon viel!"
Aan waarheid en gefchiedenis immer getrouw , legs N i E R .
in de rangfchikking en bearbeiding der menigerlei
dichtcrlijke tafereelen, den besten fmaak, rijke vinding en
echte kunst aan den dag ; en words in elken Zang een rulme
voorraad van meesterlijke plaatfen gevonden, waardig gelezen , berlezen en in bet geheugen to worden geprent . Men
vergunne ons , bij bet gegeven fiaal , nog een ander to voegen, dat als een tegenbanger van dat woelige tafereel mag
befchouwd worden, en N A ERE n o u T ons vertegenwoordigt,
vromelijk levende in zijn eenzaam ftrandverblijf, en bijkans
bezweken onder bet armelijk beroep van ontjleker der vuurbaak op 0ostbeveland, door de barmbartigheid van ongevoelige Grooten aan hern vergund, op ziin verzoek .
6 T R A S Z,

„ Daar gaat hij elken dag, al flrompelend, de baak ,
Eer de avond zinkt in zee , voor anderen ontfieken
Zoo wint hij dankbaar 't brood, dat vrouw en kindrenbreken,
En draagt bet Teed alleen . Geen echtgenoot noch vrind
Geeft kus of handdruk : Ilechts de bulderende wind ,
't Geweld der golven, die den rug van 't zeefirand weeken,
Vertoort yr Lie eenzaamheid, Wat vreugd ! die gulven fprekeu 1
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Hoe woolen zij terug voor d'afgematten geest
Alwat hij, met Gods hulp , voor andren is geweest!
Hoc zalig blikt zijn oog op de afgerolde dagen
Terug ; zijn levensboek ligt voor hem opgeflagen ;
Hij durft het inzien zonder blozen , blad voor blad ,
Maar zonder zelftrots, vol van ootmoed. Ach ! hoe had
Een dag, die zoo veel ramp, bij zoo veel roem, zag klimmen,
Een' avondftond verdiend met onbewolkte kimmen!
Wat valt zijn taak hem zwaar, die, mat en afgefloofd,
Den najaarsfiorm verduurt op 't grijs, eerwaardig hoofd,
En tweemaal elken dag, om telkens nekr to zijgen,
Moet waglen Tangs den dijk, en langs de trappen flijgen
Der vuurbaak
Groote God! daar ligt hij, aan haar' voet
Bezweken voor de vlaag , die overftelpend woedt !
Zijn kracht is uitgeput ; zijne oogen zijn geloken ;
Het matte hoofd ligt op de borst in 't flijk gedoken ;
Maar 't zieloog flijgt omhoog op vleuglen van It gebed I . . .
Het aardfche grensperk wordt nog verder uitgezet ;
Hetleven vlamt weir op ; het blood vloeit wear door de wren
Want God wil de acrd' de fchand'van'tharde doodbed fparen ."
G a D wilde het, en p R A N J i, in Nederland teruggekeerd,
begunfligde nog tijdig den afgeflreden Grijsaard met een verruimd beftaan en het lint der core ; ja 's Vorflen voorbeeld
werd voor den Volke een fpoorflag , om , door opregte boete, bet doodbed van den misloonden Zeeuw to verzachten,
en om aan deszelfs nagedachtenis regt to doen door eene,
van zijne verdienilen gewagende, grafzerk . Maar duurzamer
lof en heerlijker gedenkteeken,dan fleen of beitel geven kan,
heaft N I E R $ T R A s Z voor den onfterfelijken N A E R E D o U D
opgerigt .
Grootendeels zijn, wel is waar, en de Schrijver erkent dit
self, de 4anteekeningen overgenomen nit eene plegtige

iof-

rede op onzen menschlievenden Zeeman ; inzonderheid nog.
tans, als eene vrucht van eigen later onderzoek, prijst zich
ter lezinge aan, wat in de i3de 4anteek. voorkomt, en den
roem van F R A N S N A E R E B o U T, betrekkelijk het behoud van
bet fchip Zuiderburg, door, onzes inziens, beflisfende fluk .
ken, handhaaft en voldingt .
En hiermede leggen wij de pen
neder ; want, zoo wij ook enkele fporen van menfchelijke onoplettendheid in dir Dichtwerk verineenden to vinden,
de ongemeene verdienile van bet geheel, zoo wel als onze
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dankbaarheid jegens den Maker, gebiedt ons, die over to
zien, ja ook, ten nutte van eerstbegjnnenden, geen enkel
woord, behalve van eene volkomene goedkeuring , to ulten (*) .
(*) Dat wt , dit fchrijvende , ons de plaats van ii o a AT 1us, de .zl. P, vs . 351-353, vertegenwoordigen, gevoelt
elk Letterkundige. Maar dit belet ons ulet, eene enkele, In
bet oog vallende, vergisfing aan to wijzen, in de 18de Aanteek. fchuilende, waar men leest, „ dat hg Schulpegat een
eng vaarwater is ten oosten van Texel ." I#1ljkbaar is hier eene
khrijf- of drukfout, en bet moet zijn ; ten westen , of ten zuidwesten . Immers de geheele oostzijde van bet Eiland befpoelt
de Zuiderzee.

Cedichten Van J . B E L L A M Y . Nieuwe vermeerderde Uitgave.
Te Haarlem, b j de Wed . A . Loosjes, Pz . 1826. In hl.
81% 224 BI- f 1 -SODe bijvoeging vermeerderde uitgave op bet citelblad van
dezen herdruk is geene nietsbeteekende Boekdrukkers-grootfpraak ; dit kunnen wij uit eene gemoedelijke vergelijking
met de vroegere veel duurdere, offchoon dan ook op postpapier in 1816 bij L O O S J E s gedrukte uitgave, getuigen . Men
lseeft hier de gedichten bjgevoegd, welke voor bet eerst in
de Gedenkzuil voor onzen onvergetelijken jongen Zanger,
door O C S E 1t s z en Mevr . de Wed . R L E Y N opgerigt, zijn
verfchenen ; en dus vormt deze bundel , vereenigd met bet,
gone in de Proeven voor Verfland, Smaak en $art van a E LLAMY's hand to vindea is , bet volledig geheel van de dicht ..
vruchten des jongelings , die, hoe vroeg ook aan bet Vadetland en de Zanggodinnen outrukt, eene cervolle plaits op
den top onzes Helikons verdiend en verworven heeft, Me .
nig jongeling lave zich nog in den koestereitden glued van
zijnevoorGod, Vaderland, Liefde en Vrendfcbap vlammende
poezij, en vorme zijn hart naar het vootbeekl van bet zijne I
Opoedingsleer in den geest des Christendoms ; een Handbook
voor Schoolonderwijzers en Opvoeders . Naar het Hoogduitsch
van J . B . H E R G E N R 6 T HER , Doctor in de W jsbegeerte
ena . Door D. 13 U D D I N G H, Huisonderw j zer in 's Craven-
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hage. Ijfe en 11de Stuk . In "sGravenhage, bij A . Kloots
en Comp . 1825 , 1826. In gr. 8vo. 555 Bl. Bii Inteek.
f 4 - 70e ophef, met welken de vertaling van dit werk werd
D
aangekondigd, deed natuurlijk meer verwachten, dan de lnteekenaars nu voor hun geld hebben ontvangen . Hec ken
wel zijn, dat in Beijeren, zoo wel als in andere gedeelten
van Duitschland, de verfchijning van deze Opvoedingsleer
eenigzins welkom was . Doch in ons Vaderland ziet bet er
nog met de opvoeding der jeugd zoo jammerlijk niet nit ,
dat wij, om cot den geest des Chriscendoms teruggebragt to
worden , de Duitfche leiding van eenen x ERG E N R o T H E it
noodig hebben . Hierin verfchillen wij van den Vertaler, die
zijn gunftig oordeel over dit werk met betere bewijzen had
behooren to Raven, dan met de enkele goedkeuring, door den
Schoolmeester V E E N E N D A A L en anderen aan dit werk gegeven .
Dic geheele werk heeft zoo veel duisters, zelfs bij algemeen erkende waarheden , dat ieder Lezer, die das heilige
Dunked der Duitfchers niet bemint , bijna op elke bladzijde
de aanteekening van den Vertaler op bl . 449 : ,, Dit is m i
viet duidelijk," zal moeten toepasfen . Men leze maar eens
bet begin der 3de § . bl . 3 . verg. bl . 8 en 9. Op honderd
andere plaatfen geldc dezelfde aaninerking . Doch wij zuilen meer in bijzonderheden treden , en alzoo eerst bet werk
van H E R G E N R o T H E R ; en daarna dat van den Vertaler
BuDDINGH befchouwen .
De Heer H E R G E N R o T H E R fchreef voor Landgenooten,
onder wie eenmaal de Tezuiten hunne verfoeijelijke rol blewen voortfpelen, fchoon zij nit den dienst ontllagen waren,
Na hun berftel was bet vreezen, dat zij in Beijeren zoo we]
ais elders zich als opvoeders der jeugd zouden indringen . Tegen deze flangen moest dan ook n E R G E N R 6TH E R op zijne
hoede wezen . Hij durfde niet openlijk tegen de .Tezuiten
optreden . Als ult eene hinderlaag valt hij lien telkens aan ;
en deze bedekte aanvallen maken natuurlijk taal en ftrekk°ng
van dit werk eenigzins duister . In den geest des Christendosns
beteekent dan , bij hem , zoo veel als in anderen geest, don
then der .Tezuiten, als die zich van bet Christendom zoo ver
mogelijk verwijderen . Op deze wijze verklaren wij het natuurlijk,
waarom aan den citel van her book in dit opzigt zoo weinig vol.
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daan words. Daaruit verkiaren wij het ook , dat de Schrijver, waar hij hot gedrag der Jezuiten op bet oog heeft, en
toch die booze menfchen niet noemen drrft . zich fomtijds
zoo hyperbolisch uitdrukt, als de meer vrije Nederlandernaauwelijks doet bij de heetfle drift en in verflandsverbijstering .
Hiertoe behoort de uitdrukking op bl . 32 ; „ Zij (de moeder)
ziet het als de hemeltergendjle van alle hemeltergende zonden
aan, om
de blijmoedigheid van een kind to verflooren," enz . „ Wee! derhalve, een verfchrDltkeliik wee! den
genen, die eenen der kleinen ergert," bl . 309 . Op hen past
hij elders toe het gezegde des Zaligmakers aangaande I uD A S : het ware hem good, dat lzij met cen' molenjlcen aan den
hals in zee geworpen werd . Wij gunnen den Duitfcher dit
werk . Wij Nederlanders bewegen ons vrijer tegen Tezuiten,
en ons Christendom is nog geheel sets anders , dan hetgeen
ons H F. R G E N R O T H E R bier als zoodanig heeft gelieven op
to disfchen . En hiermede nemen wij van hem affcheid .
Het werk van B U D D I N G II flaat ook wel inzonderheid to
onzer beoordeeling, waarmcde wij ons nu moeten bezig houden . Er zijn fommige boeken , en daaronder behoort ook ,
naar onze gedachten, dit werk van IIERGENROTHER,
die, indien zij in eene andere taal dan moeten worden overgebragt, zoo wel ten opzigte der zaken als der woorden behooren overgezet to werden . Met is ons tamelijk onverfchillig, in het Nederlandsch to lezen, hoe hot fchoolwezen in
Beijeren gefteld is . I3ij het fchrijven eener algemeene gefehiedenis van het fchoolwezeii verandert de zaak eenigzins .
Maar wie cen handbook voor fchoolmeesters in Nederland
wil leveren , meet vooral daarop zich toeleggen , dat niemand , om dit book regt to veritaan en goed to gebruiken,
zich in Bcyercn behoeft to verplaatfen . Zulk eene overzet_
ting, als wij bedoelen, kan dan heeten vervaardigd to zijn
rzaar het Hoogduitsch ; maar de titel van bet book moet dan
ook niet alleen eenigzins vrij overgezet worden . Hot overzetten op deze wijze is wel niet gemakkelijk, zoo als ook
blijkt nit de fchaarschte van zulke degelijke Overzetters ;
maar zulk overzetten blijft alleen nut en voordeel opleveren,
leder Vertaler is tot zulk een werk niet in flaat ; inaar wie
zich hiertoe vrijwillig aanbiedt, behoort vooraf ziine krachten
to berekenen imar het work, dat bij op de fchouders neemt .
Aiwie dit verzuinrt, blijft voor zijn mislukt werk verantwoordelijk. Doze aanlnerkingen konden wij nu , indien wij
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daartoe genoegzame ruimte hadden, op de ons hier geleverde
vertaling in her breede toepasfen . Her outbreekt ons hiertoe
Wet aan ftof, dear wij eene geheele menigte van aanmerkingen bezitten, niet enkel door ons op dit work gemaakt . Meat
wij flaan bij onze beoordeeling een' korteren weg in , vermits
ook de andere weinig aangenaams oplevert . De Lezer ken
toch, bij her zien der .hiervolgende aanteekenlngen, gemakkelijk a minors ad mains befluiten .
Wij bouden ons nooit op . met muggezifterg. Onder then
naam words gemeeulijk voorgefteld de ainwijzu4 van taalfoaten, fchoon bet meest door then, die zich bet minst op zuiverheid van teal toeleggen . Bij her onderhavige werk is her
da pligt van den Recenfent, grove taalfouten aan to wijzen,
De acrd van bet werk en de ftand van hen, voor vie her be .
itemd is, eifchen dit even nadrukkelijk van ons, als her beroep van den Vertaler, die roch eerst, als Huisond erwijzer,
zulke fouten moest zoeken to vermijden, voordat bij alsVertaler zulke misflagen openiijk beging. De Eerw. w II s heeft,
zegt de Vertaler bl . XIV, deze vertaling met bet oorfpronkelijke vergeleken . Her is echter onze fchuld niec, dat wij,
ook na deze vergelijking, nog bet volgende moeten aanwijzen . Daar wij bet oorfpronkelijke Pict bezitten, zullen wij
den Lezer flechrs opmerkzaam waken op hergeen van zelve
in her oog valt . Tot eene proeve , hoe weinig u u n n t N G H
bet eigendommelijke der beide talen beefs op her oog gehouden, diem dan her volgende : Zij maakc flechts gebruik van
datgene , wax aloft gereed gemaakt vindt , bl. r t ; zijne hoogere beitmming to gemoet ri'pt, bl. 68 ; foberbeld der kok
(der Nock) , bl. 82 ; eene bebandeling, welke dame greszdn
it barite# genet, bl . 9q. ; wandelingen op bet open veld, bi .
lo7 ; de eerffe vooroefeningen, bl . tog, eld. ; om de onderFebeldene ptaatfngen van den mond na to maken, bl. tog ;
Beef bet kind llechcs krijt in de hand, en her teekent u Wearlilh maw rnwe walde trekken, bl. z17 ; dat daarentegen
de E.der (die Finer) der volken her meeste doen kunnen,
>bi . r44, 5 ; en her edele gevoel voor zindelijkheld over alien
en over alles uitbreidt, bi . 147 ; het luidier, bl . Z49 onb'ekwaamheid om zich to regt to vindet , bi, rgz ; zoaden hem
llechts van ons terug doen fchuwen, bl . 165 ; het- wordt dan,
wanneer errz -- herzelve aanilonds openbaren, (es ward) bl .
18o ; die naar gelijkvormigheid aan God - opflreeft, bl .
182 ; ale een voorbeeld intusfcheri , hoe - wag de aansvijzing van r E 9 r A r. o z z z regt goad to gebruiken zijn , bl .
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196 ; de vlugt opwaarts tot de Idealen, bl . 286 ; tot verlevenplantafre zijn vrolijke gezelfchappen
enz . en bet matige genot . van geestelyke fpijzen en dranken
enz . zeer werkzame middelen, bl . 289 ; voorwereld, bl . 294,
eld . ; bet kind moet men reden van zorgen en nadenken maken, b1 . 346 ; de heerfchende ligtzinnigheid, die zich over al,
wat godsdienflig is, heenzet, bl . 378 ; bet kind, in eenen
kring van zoodanige voorbeelden omgeven, bl . 379 ; liefde
naar eer, bl . 433 ; en vormt zich aan de hand derzelver,
bl . 434 ; tot bedelen kan zich geen edel mensch nederlaten,
bl . 439 ; de mensch kan zijne kracht beoefenen, bl . 444 . diging eener zwakke

Uit deze Iijst, welke bier eii daar nog kon worden aangevuld,
leidt men gemakkelijk af, dat de Vertaler op meer dan

Ulne plaats had kunnen , en ook had moeten gezet hebben :
hex is mij Wet duidelijk .
Niemand zal, na bet aangetogene , van gevoelen zijn , dat
door aanteekeningen of omwerking van bet geheel, aan deze Opvoedingsleer meerdere volkomenheid heeft
bijgezet . Zijne nanmerkingen geven fomtijds de tekflen op
B U D D I N G H,

naar de Staten - Bijbeluverzetting, daar H E R G E N R U T HE R,
als Roomschgezinde , eene andere vertaling is gevolgd ;
andere vloeiden voort uit eene briefwisfeling met H E R G E NIL S T H E R en diens vriend, Prof. DEN Z I N G E R, to Luik ;
nog andere moesten Ilrekken, om den Lezer op deze en gene
opvoedkundige fchriften opmerkzaam to maken . De meestnoodige bleven evenwel achter ; en , nadat wij dit work hebbeu

doorgelezen, waren wij ook hierover in bet minfte niet ver.
wonderd . Hoe weinig ook B U D D I N G H de kunst van betoo.
gen verftaat, kain zelfs uit de Voorrede blijken . Bl . VII lezen

wij : „ Inzonderheid is het to beklagen, dat foms bet Christendom b j de opvoeding geheel en al buiten aanmerking bleef."
Hierop maakt hij eene aanteekering, in welke hij zijn gevoe•
ten wil Raven ; hetwelk hij meent to kunnen doen, met grootendeels een boekenl jstje uit to fci:r jven .
Ook ten opzigte
van onze moedertaal heeft hij nog vele fouten to vermijden,
op eenige van welke wij hem bier willen opmerkzaam maken . Zelfs daar, waar hij , onafhankelijk van zijnen Schrijver, zijne denkbeelden mededeelt, verliest hij bet eigendommelijke onzer taal tilt bet o og. BI . X . bcfchuldigingen - tegen de nicuwere wijze van opvoeding en onderwijs - aangefchreven . B1 . XII . bet Christendom helpt den opvoeder

ziy'ncn kweekeling to doordringen . Zoo vertaalt

B U D D I N G H,
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bl . 364, in de aanteekening, l'amour maternel, zeer verkeerd, moederliefde . Door dit woord drukken wij, in goed
Nederlandsch, uit, de liefde van cen kind jegens zrjne moeder.
De vertaling had behooren to zijn, de moederljke liefde. Even
verkeerd komc ook aldaar in den tekst voor, deze werkzame
woeder- en vaderliefde, in plaats van moederlijke en vaderl~ke
liefde . I-let ontbreekt in deze vertaling bijna aan geene foort
van taalfouten . Tegen de aangenomene (polling zondigt B U DDINGH veelvuldig : llliddel k, verbintenis, boomwollenen,
wollenen, goudene , hoopen (fperare) , z~delingen , kooken , verwekeling, nooten, trotsch (z . n . w.), ligte laaije, verwandte,
hartstochtel~k, tocht, onwetenheid, verveeling, verveelcnde,
verrasfczende , Jlaafsch (bijw .) , bitsch , vaderlandslievend. Hiertoe behoort ook bet volgende, fchoon bet eig •e nlijk vreemde
woorden be treft : Dlystiscisme, ideofncrafe, f mpatetifhe, aestetifche, posfitive , posf;tif (meermalen) , fpantaniteit, Q U I NT I L L I A N U a . Taalfouten tegen de verbuiging der werkwoor-

den : 1lanbevool, be/andelt wordt .

Fouten tegen de ge/lachten
der zelfltandige naamwoorden buiten den eeriten naamval
komen voor : hoogflen kruin, de pligt, de wenk, allen tegenfpraak, ecnen flout, dozen magtigen drift, eon ander misflag,
de gedaue wench, de laatfle fleen, trapsw~ze voortgang, de
lust, die fchoone vorm, der hartstogt, innerlfte omvang, de
Godsdienst en den Godsdienst (bij verwisfeling), alien heil, alien onderrigt, eenen bron der hoogmoed . Wij gaan nog andere
fouten voorbij, welke in de zamenvoeging der volzinnen (de
canflructie) en in derzelver afdeeling door leesteekens (de interpunctie) menigvuldig, en op vele plaarfen zeer hinderlijk
zijn . Ook de drukfouten teekenen wij niet aan ; fchoon andhrs B U D D I N G H , door de nabijh eid der perfe , voor betere
curectie bad moeten zorgen . Al bet bovenfaande is we] voldoende, om ons ongunflig gevoelen over dit werk to wettigen . Wij raden den Vertaler aan, zich eerst nog op onze
taal , zoo wel als op bet Hoog duitsch, toe to leggen, vdbr
dat hij zich verder in bet publiek waagt . l3ij alle gunfige
oordeelvellingen zijner vrienden over dit werk vreezen wij
voor geene gegronde tegenfpraak , fchoon wij ronduit moeten
verklaren : Het werk van H E R G E N R 5 T H E R is eon voor
anzen landaard grootendeels anbruikbaar boek, door eene
Jleckte vertaling nog onbruikbaarder geworden .
Met nog cen ituk is dit werk dus niet volledig, maar
ten einde gebragt .
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Ecloga! Livianx . Compofult s . W. S C H I P P E R S . Fasciculus
prior. Groninga: apud J. RbmeIingh. 1826. f I - 25.

D

e werken van L I v I U s zijn to groot, dan dat men ze
met vrucht op eene Latijnfche fchool geheel zoude kunnen
gebruiken . Daarom zijn er op verfchillende tijden uittrekfels nit gemaakt.

Onder die uittrekfels zijn in Duitschland beroemd de Excerpta Liviana van B A u E It , van welke
reeds de zesde uitgave bet licht ziet . B A U E R heeft die Ex .
cerpta ook met aanteekeningen voorzien, door welke de zin
en meening van bet oorfpronkelijke niet zelden wordt opgehelderd en de tekst verbeterd . In navolging van a A UE R,
bewerkte de, nu wijlen, Franeker Rector s c ii I P P E R s de
aangekondigde uittrekfels . Dezelve bevatten een zeker geheel ; to weten, dit eerie ftukje gaat van bet flichten der
Clad tot bet einde van den Macedonifchen oorlog . De korte
aanteekeningen zijn deels van D o E R I N G, S T R o T H, B A U E R
en anderen, deels van S C H I P P E R S zelven . Die van laa .srgenoemden zijn eenvoudig , hoedanige door vlugge leerlingen
oolt wel kunnen gemaakt worden . Indien de fchrijver nog
leefde, zouden wij hem raden, of geene asnmerkingen to maken, of van eenen anderen aard . Wij zien er geene noodzakelijkheid in, dat dit eerf'e bundeltje uittrekfels door een
tweede gevolgd worde .

v o s s I I Rhetorica contracta . Groningae spud
J. Romelingh . 1825 . f : -6o .

G E R A R D I

D

eze tweede uitgave van bet uitmuntende werkje van den

grooten v o s s I U s getuigt, dat ook dit vak van onderwijs,
to voren zoo jammerlijk op de meeste Latijnfche fcholen verzuimd , wederom met ijver words beoefend . Tot aanprijzing
van hetzelve behoeven wij niets to zeggen . Alleen zouden
wij gewenscht hebben , dat een en ander, hetwelk na v o ss I u s beter is begtepen , ook beter ware voorgefteld geworden . De Heer s c H I P P s to s , die de eerfte uitgave bezorgd
had, heeft ook over deze tweede her opzigt gehad , en de.
zelve met Griekfche voorbeelden vermeerderd .
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De Koepok - inenting befchouWd, en Lien bedenkingen (daartegen)
overwogen . Door MARIA A L E T T A H U L S H O F F . Poor
minkundigen. Te ~Imflerdam, 6 L . van Es . i827 . In hi.
8vo, 5o B1. f : - 2o.
llet is onbegrijpelijk, dat ouders, die hunne kinderen liefhebben , van de koepokinenting zich niet algemeen bedieneti
tegen de vreesfelijke kinderziekte . Om van de voorbehoeden•.
de kracht ten voile overtuigd to worden, moet men verkeeren op bet platte land, waar men de waanwijsheid van n I L •
D E R D IJ K en C A P A D O S E noch leest noch kent, en waar
de algemeen ingevoerde koepok de kinderziekte, federt lance
gen tijd, geheel heeft verbannen . Veilig beroep ik mij op her
getuigenis van landbewoners , die niet aan fpitsvondigheid bet
dierbaarfte opofferen , of bet leven hunner kinderen voor de
ongezoutene taal van waanzinnigen in de waagfehaal itellen .
Het land is ook hierin menige groote ftad vooruit . Dear ziet
men de gezegende uitwerking der koepokinenting, en dankt
men God voor dat groote gefchenk, hetwelk een c A P A n os E, voor wien de landlieden, op dit punt zekerlijk, meestal
doof zijn , zoo vermetel durft lasteren .
Het doel van jufvr . H U L S H 0 F F prijzen wij zeer. Ook
zij poogt de koepokinenting to bevorderen, en daartoe fchre'ef
zij voor minkundigen dit ftukje . Wij hebben evenwel in hetzelve meer ontdckt, dan wij gewacht of verlangd hadden .
Indien zij alleen dat ftukje had in bet licht gezonden, dat bij
u oEiv E to ArJferdain gedrukt en flechts drie bladzijderi
groot is, wij zouden hear goed doel hebben geprezen, en de
weinige gebreken , ook in dat ftukje aanwezig , zouden wij
zijn voorbijgegaen . Maar nu mogen wij metbovenftaand boekje zoo flier handelen . In den tegenwoordigen ftrijd van licht
en duisternis is bet ongeraden, alles zonder berisping to later!
doorflippen . Wat heeft toch de koepok gemeen met de Arminiaanfche begrippen,om hierover zoo ongepast en zoo luide to klagen ? Het fchijnt, dat Jufvr . H U L s H O r• F altijd zulk
cene loopbaan verkiest, welke voor hare kunne niet gefchikt
is. De theologifche valt zoo min als de ftaatkundige onder
bet bereik der vrouwen, of zij houden op vrouwen to zijn.
Waaruit weet zij, dat under de Israeliten in Kanaan bet fferven van een kind lets ongewoons was? Alles , wet zij van onbekeerde kinderen goedvindt to fchrijven, als die (NB .) voor-
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dat :ay kunnen fpreken , Jlechts voor een gedeelte wedergeboren

z~n ,

gelijkt to veel naar bet voortbrengfel van gekrenkte herfenen, om verder hierover een woord to verfpillen . Waar
geene wet is, daar is immers geene overtreding . Waar bet
kind bet gebruik der rede mist, daar is de zonde onmogelijk,
en daar is ook de bekeering, of wedergeboorte , onnoodig.
De aanleg tot zondigen verdient geene ftraf,indien deze aanleg geene zonde baart. De Bijbel Melt deze kinderen in beter
licht voor, Openb . XIV : 3-5.
Jufvr . H U L S 110 F F late alle theologifebe twistvragen aan
derzelver plants, en gebruike haren ledigen tijd liever tot
nuttig, vrouwelijk werk, dan tot bet zamenilellen van dergelijke onbekookte gefchriften ; en hiermede transeatI

Walladmor, door Sir WALTER SCOTT . Naar bet Hoogduitsch van W I L L I BALD ALEXIS . I/le en Ilde Deel. Te
Groningen, by W . van Boekeren. 1826. In gr . 8vo. Te
zanzen 4.94 Bl. f 4 - 8o.

NTiet alleen de titel, mast ook bet leelijk, oud, afgrijfelijk
wijf met hare honden op bet titelvignet overtuigen al dadelijk, dal men hier een' roman van W ALTER S C o T T in banden krijgt ; en echter is dit alles bedrog . Het is bet oorfpronkelijk werk van eenen Dzsitfc,'zer, die niet alleen bet Duitsch ,
maar ook bet Fransch en zelfs bet Engelsch publiek gefopt
heeft ; hij droeg zijne quaff - vertaling nan WALTER SCOTT
zelven op , en, indien de hier medegedeelde Engelfche beoordeeling van dien beroemden Schrijver zelven is , nam deze
die fopperij niet euvel op . Geheel bet boek is in den echten, hem kenmerkenden toon en trant van dien beroemden en
thans zoo gewilden Engelfchen Schrijver, die zich niet weinig geitreeld mag gevoeld hebben, dat een waarlijk verdienfelijk Romanfchrijver in Duitschland de vlag van hem leenen
moest, en bet niet durfde wagen, onder eigene vlag in zee
to fteken . Zoo echter nog anderen , en ook onder ons , met
deze fpeculatie hun voordeel beoogen, mogen zij zich wel
een weinig haasten ; want wij meenen befpeurd to hebben,
dat de actin van den Engelschman, bij ons voor bet minst,
reeds een weinig aan bet dalen zijn . Wij doen intusfchen
den Dnitfcher gaarne het regt , dat de lezer dikwijls in twijfel zal ftaan , of hem de titel, dan of loch eigenlijk het voor-

Sa
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berigt hem bedriegt . Hec komt ons bijna onmogelijk voor,
dat men ergens grootere gelijkvormigheid vinden kan .
De roman loopt in deze twee deelen bij ver of na niet af .
Dc jongeling, die op bet vignet op den fleen zit, fchijnt de
held des verhaals to zijn . Hij was een vreemdeling,wiens onders hem onbekend waren . Bij bet in de lucht v~egen van
eene floomboot redde hij bet leven en zijn valies , en edelmoedig redde hij ook het leven aan eenen medefchipbreukeling . Hij kwam eerst tot zichzelven in de hut van bet leelijke wijf, waarvan wij reeds fpraken . Van daar kwam hij
na eenige moeice toch weg, en, toen hij in Engeland voet
aan wal gezet had, vervolgde hem avoncuur op avontuur .
Bet Teed niet lang, of, na avontuurlijke ondervindingen, en
reistogten door ongebaande wildernisfen, en bet zich ophouden in oude gebouwen, bij fmokkelaars en miSfchien nog erger gefpuis , raakte hij in de gevangenis, daar men hem aanzag voor den hoogst f1raffchuldigen, die met hem van de fchipbreuk gered was . Nu echter is hij weder los, en de gastvriend van ien regter, die hem her geleden ongelijk op deze
wijze vergoeden wil . Denkelijk zal bet bij de uitkomst wel
blijken, dat hij de zoon is van dien aanzienlijken, achtingwaardigen man, als kind geftolen door bet meergenoemde onde wijf, nit wreak, omdat de regter een' zoon van haar regtmatig had doen ophangen . In dac geval kan hij de echtgenoot
niet worden van 's mans dochter Ginievra ; maar wij hopen
clan echter pier, dat dat fraaije meisje ten deel zal vallen aan
zijnen kameraad, den mededrenkeling, dien wij tot nog toe
flechts kennen als een' woesten deugnier .
Wij gaven dit weinige inzonderheid op voor onze fchoone lezeresfen , die gnarne onze Letteroefeningen nog eens opflaan , om
zich bet vroegere to herinneren,bij de voortzecting van zoodanige verhalen,en die waarlijk hare hoofdjes to veel mocten
vergen bij bet groot aantal van vervolgwerken , zoodat, daar
telkens weder een antler verbaal bet vroegere verdringt, die
boofdjes wel moeten in de war raken ; maar voor welke wij
ons echter verzekerd houden, dat enkele trekken en een half
woord tot bet bedoelde oogmerk volkomen genoeg zullen
zijn .

No . XII, Boekbefch . hl . 50t, reg . 6 v . o ., flaat nu
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BOEKBESCHOUWING .
Gffchiedenis der Goddel]Vke Openbaring des B~Vbels .
Door A . V A N$ E M M E LEN , Predikant to Oosterhout . Te Delft , bij de Wed. J . Allart. 1827 . In
gr. 8vo . XIV en 26o bl. f Q - 5o .
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e Heer V A N B E M M r, z r. N, reeds lang onder zijne
landgenooten met roem bekend, levert, met bet bier aangekondigd werkje, een voor onzen leeftijd belangrijk gefchrift . Hij hecft hetzelve opgefleld tot onderwijs van
jonge lieden in de belangrijkfte gefchiedenis , die ten grondfag van de heilige Godsdienstleer ligt . Doch hij wenscht
tevens , dat het gebruik van dit zijn gefchrift zich nog
verder moge uitftrekken , en dat ook volwasfene en meer
gevorderde Christenen zich met hetzelve mogen ftichten .
Wij kunnen niet anders, dan dit gefchrift onbepaaldaanprijzen, daar het ook nog voor anderen als handboek verftrekken kan, oin den Bijbel regt to waarderen, deszelfs
gewigrigen inhoud op den regten prijs to ftellen en met
het meestmogelijk nut to gebruiken .
De geheele inhoud beantwoordt volkomen aan den titel
van het book, „ Gelijk de gefchiedenis der Natuur (bl .
a) ons reeds van het aanwezen en de volmaaktheden van
den grooten Maker overtuigt , en ons tot diepe vereering
van Hem opleidt ; gelijk de bijzondere Vaderlandfche en
de algemeene Wereld-gefchiedenis ons reeds eenen getrouwen fpiegel der Goddelijke Voorzienigheid en een leerzaam tafereel der menfchelijke zeden en bedrijven voor .
houden ; alzoo is de gefchiedenis der nadere Goddelijke
Woord - openbaring , welke vooral door middel des Bijbels bewaard is , ons een altijd fprekend gedenkteeken der
bijzondere onderwijzing van God aan bet menschdom ,
door den ganfchen loop der eeuwen , en een leerrijk fchouwtooneel van hetgene, dat de Menschheid door dezelve geworden is en nog worden kan . De bronnen dezer geLo1acLESC1c. 1827 . NO . 14 .
R r
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fchiedenis zijn die fchriften , welke uit de tijden dier bljzondere Openbaring, als derzelver bewaarmiddelen en gedenkflukken , overgebleven zijn , en aangevuld kunnen
worden nit alles, wat ons derzelver uitwerking en invloed in den loop aller Euwen kan bewijzen . Deze gefchiedenis doet ons dus weten , wat de Vader der menfchen voor zijne kinderen gedaan heeft, om hen tot volkomenheid en gelukzaligheid op to voeden ; maar zij leert
ons tevens den hoofdinhoud van dat Goddelijk onderwijs
kennen , en verwekt bewondering van Gods wijsheid in
ons veriland, dankbaarheid voor Gods liefde in ons hart,
en de begeerte , om dat hemelsch licht nader to aanfchouwen, en in hetzelve, zoo helder als bet nu fchijnt, waardig en blijmoedig to wandclen ." Met deze woorden des
Schrijvers geven wij bet doel van zijn gefchrift op , en
wij kunnen hem geenszins bet getuigenis weigeren, dat
hij dit doel, met behoorlijke beknoptheid en duidelijkheid , Heeds voor oogen gehouden en volkamen bereikt
heeft .
Het gebruik van dit werkje wordt merkelijk bevorderd
door de verdeeling in tien tijdvakken, in welke hij de
hem voorgeflelde gefchiedenis befchouwd heeft . EFRSTE
TIJDVAI{ . Van de fchepping van den mensch, tot den
grooten watervloed ingefloten . Een tijdvak van 16'Eeuw,
beginnende omtrent 4o Eeuwen v66r c H R I S T u s . Het-

heeft beweerd, dat alle tijdrekening
hoogst
onzeker is , gaat V A N B E MA B r, A H A AI
M E 1. E N bier ongemerkt, en naar ons oordeel prijsfelijk
voorbij . Aangaande bet large leven der menfchen in dat
tijdvak had hij oak zijne aanmerking op bl . i o wel in de
pen kunnen gelaten hebben . De onzekerhe id der berekening
van then hoogen ouderdom houdt grootendeels op , door
de voortreffelijke aanteekening van Prof . H E R I N r. A op
s E 11, E R'S Bifbelfche Uitlegkunde, bl .161-163 . TwEFgeen
v66r

B 0 S V E L D

D E TIJDVAK . Van den grooten watervloed, tot aan de
afzondering van A B R A H A At , voor de zaak van den

Een tijdvak van 3T Eeuw , beginnende omEeuwen v66r e x R I S T U S . In dit tijdvak

Godsdienst .
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plaatst de Schrijver den oorfprong van het boek j o ii ,
en befchouwt diens gefchiedenis , als bijdrage tot de kennis
van den laat van Godsdienst en zeden in dit tijdvak .
Wij vinden geenen grond, om zulk eenen vroegen oorfprong van dit boek eenigcrmate to betwijfclen . DERDE
TIJDVAK .
Van de afzondering van A B It A H A Al , voor
de zaak van den Godsdienst , tot aan de afzondering
van het yolk der Israeliten, tot hetzelfde einde . Een

tijdvak van ruin' 31 Eeuw , beginnende omtrent 2o Eeuwen v66r C H R I S T U S . VIERDE TIJDVAK . Van de
afzondering van het yolk der Israeliten , tot aan de
vestiging van een koninklijk Stamhuis in het geflacht

Een tijdvak van ruim 5K Eeuw, beginnende omtrent 16 Eeuwcn v66r c H R I S T U S . VIJFDB

van D A V I D .
TIJDVAK .

Van de vestiging van een koninklijk Stam-

huls in het geflacht van D A V I D , tot de wegvoering vait

Een
Eeuw , beginnende: io, Eeuw v66r

Israel in de Babylonifche ballingfchap ingefloten .

tijdvak van ruim

A T'

C H R I S T U S . ZESDE TIJDVAK . Van de wegvoering
van Israel in de Babylonifche ballingfchap , tot aan de
geboorte van J E Z U 5 C H R I S T U s . Een tijdvak van

bijna 6 Eeuwen , beginnende omtrent 6 Eeuwen v66r
C H R I S T U S, ZEVENDE TIJDVAK . Van de geboorte van

d E Z U S C H R I S T U S, tot aan do vestiging zzfner leer
in het Romeinfche gebied. Een tijdvak van ruim 3 Eeu-

wen, van het jaar I-323 na

C Ii R I S T U S .

TIJDVAK . Van de vestiging der leer van j E

z u

Ac HTSTE
S C H R I S-

T u s in het Romeinfche gebied, tot aan haar geheele

vernal. Een tijdvak van bijna 5 Eeuwen , van 323-800
na C H R I S T U s . NEGENDE TIJDVAK . Van h'et geheele
vernal der leer van J E z u s C H R I S T U S, tot aam
hare hervorming .
BOO-I517

na

Een tijdvak van ruim

7

Eeuwen, van

C H R I S T u s . TIENDE TIJDVAK . Van de

hervorming der leer van J E z u s C H R I S T U S, tot

Op

Een tijdvak, waarvan reeds 3 Eeuwenverloopen zijn, van 1517 tot op onze tijden . - Met deze
opgave deelen wij wel-eene dorre fchets merle van het geheele werk ; maar alwie met de gefchiedenis bekend is,
Rr 2

onze t~7den .
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zal reeds uit deze opgave kunnen opmaken , dat de oordeelkundige Schrijver deze gefchiedenis heeft afgedeeld,
niet naar Eeuwen of jaren , maar in zulke t1jdperken ,
als tot onderfcheidene opmerkingen aanleiding geven . Het
kenmerkende en eigendommelijke van al deze tijdvakken,
nu en dan zelfs opzettelijk opgegeven , is , geheel het werk
door, naauwkeurig in acht genomen , en op de gefchiedenis van de Openbaring des Bijbels telkens toegepast .
Tot een proefje van de wijze , hoe v A N B E M M E L E N
is to werk gegaan , kiezen wij uit het laatfl:e tijdvak het volgende , dat ook om andere redenen , en niet zonder doel ,
bier wordt aangevoerd : „ Zeer weldadig was over het
geheel de invloed deter Kerkhervorming op den toefland
der Christenheid. Het is waar , z{j veroorzaakte hier en
daar hevige verdeeldheden , bittere twisten, bloedige onlusten ; maar wie , die verftandig oordeelt , zal haar verwerpen , om de .gebreken van hare voorfl :anders , die toch ook
menfchen, feilbare menfchen waren ; of om hetgene , waartoe zij toevallig aanleiding gegeven beefs , door toedoen der
'genen, die haren goedengeest niet verf'onden ofmisbruikten?
Wie zal j E Z u s C H a I S T U S verwerpen , omdat Hij ,
niet door zijne leer, maar door de verkeerdheid der menfchen, fomtijds niet den vrede, maar het zwaard op aarde
gebragt heeft , terwijl nogtans zijne komst niets anders dan
vrede voor de aarde ten doel had ? Wie zal God zelven ,
die zich , door alle ecuwen heen , aan het menschdom
geopenbaard heeft, verwerpen, omdat de menfchen, door
alle eeuwcn been , door het verwerpen of misbruiken of
veronachtzamen van deszelfs Openbaring, onheil voor
zich en elkander gefticht hebben ? - Bij de genen dan,
die de Kerkhervorming omhelsden , en haren echten geest
aankleefden, brags zij cene aanmerkelijke verbetering to
weeg, gegrond op cene gezonde en met die van alle an .
dere fchriften overeenkom/lige uitlegging van Bifbel en
fibelleer, en eene hierop gebouwde betrachting yan
Evangelifche deugd, die de zeden verzachtte en befchaaf-de . I let doel en de uitwerking moest wel nimmer zijn ,
to beweren en to gelooven, dat de genoende Hervormers
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reeds alles genoegzaam gewcten en volledig bepaald hadden , en dat men nu in derzelver uitfpraken , als onfeilbaar,
blindelings berusten moest , zoodat hierdoor de eene hierarchie en gewetensdwang in plaats van de andere kon
gefteld worden . Neen , de grondftellingen van het Protestantisme, hoezeer fommigen , en fomtijds de Hervormers zelve, hieraan ontrouw geweest zijn, waren toen
en moesten feeds deze blijven : Bet woord van God, door
middel van den Bijbel , en vooral van de Schriften des
Nieuwen Verbonds , bewaard , is de eer/le en eenig zekere
kenbron der nader geopenbaarde leer van den Godsdienst . Het flaat een' :iegelijk Christen vro~, ja, het is deszelfs
pligt , deze leer, met aanwending der nQodige hulpmiddelen, op eene redeljke wijze to onderzoeken . -- Het is
taiemand geoorloofd, over eons anders geloaf en geweten
in doze to heerfchen ." --- Ecn 1artelijk woordje ter behartiging voor D,[ O L E N A A R, V IJ G E B 0 0 TL en dergelijke
Calvinisten, die onregtzinnig genoeg zijn , om den grooten C A L V IJ N in zijne gebreken. to volgen, en zijn echt
Protestantisme to verzaken, niet verguizing der Formulieren van Eenigheid zelve, die , immers de Nederlandfche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergfche Catechismus , tot gf.en Calvinismus , maar rot echt Protestantismus opleid,:n . Doch deze onverbeterlijke menfchen volgen, om aan de Hervormers ten minfte eenige gelijkheid
to hebl en , welligt daarom derzelver gebreken , omdat
derzelver deugden to ver boven hun bereik zijn .

Proeve cener vrije behandeling van den Heidelbergfchen
Catechismus in den geest van het gezuiverd Christendom, overeenkomflig hot beginfel dcr Kerkhervorming . Door J . V A N D E R L I N D E N, V S . Christenlecraar bzj de Hervormden to Kantens . I1/de Stuk .
Te Groningen , bij `V. van Boekeren . 1826 . In gr .
8vo . 287 BI . f 2 - .

A 1 aanftonds bij do aanmclding van het eerftc ftuk de-
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zer proeve konden wij onze goede verwachting en groot
genoegen niet terughouden . Bij de voortzetting van bet
work vonden wij geene de minfle reden , om iets van then
1of terug to nemen . Integendeel , wij danken den Eerw .
Schrijver van goeder harte voor dit inderdaad belangrijk
gefchenk , en ftellen het zeker, dat hetzelve menigen Leeraar, menigen jeugdigen Leeraar vooral van nut zal zijn .
Niet dat wij verlangen zouden, (en V A N D E R L I ND E N verlangt dit even weinig als wij) dat men hem ,
met een blind vertrouwen, voetftoots en in alles volgen
zou . Maar als cone proeve, hoe men verlfandig en oordeelkundig, en, ook bij eene mildere en vrijere denkwijs
en menigvuldig, ander inzigt in dit of dat leerffuk , even •
wel regt nuttig en onderhoudend over den Heidelberger
prediken kan, zonder dat algemeen geeikt leerboek geheel ter zijde to fchuiven , of hot to verkleinen en to ver .
achten, maar echter ingevolg .e de meerdere verlichting en
naar de behoefte van den tegenwoordigen leeftijd ; als
zoodanig befchouwden en prezen wij dit werk . Wij ftelw
Ien , even als de Schrijver, op onze protestantfche vrijheid,
ook op den Christelijken leerifoel, hoogen prijs ; wij
verblijden ons in het betamelijk genot van dezelve, en rekenen ons en iederen Protestant, ook wanneer wij , ingevolge gemoedelijke overtuiging , ouder zoo wel als nieuwer inzigt in de Evargelifche leer verkiezen to volgen ,
daartoe volkomen geregtigd . 1Llogt doze denkwijs nog moor
algemeen worden ! Dan toch kan hot flier misfen , of do
voordragt der Christelijke waarheid en de Christelijke leering en ffichting zullen daarbij gewinnen .
In hot Voorberigt houdt de inderdaad eerwaardige man
met zijne Recenfenten de noodige afrekening, en hierin
flaagt hij , onzes inziens, meesterlijk . Onze Letteroefeningen ontgaan zijne teregtwijzing ; trouwens zij hadden, oak daar, waar zij van hem verfchilden , zich van
alle -logmazifehe polemiek, of aanleiding daartoc, zory
vuldig gewacht , en het lofwaardig werk alien aanmoedigenden lof van goeder harte gegeven ; en zij herhalen het
ook nu weder gaarne : zulk eerie handlciding over den Ca .
techismus ontbrak ons nog . Maar bet Letterkundig Ma-

PROEVE OVER DEN CATECHISMUS .

575

gaz jn van Wetenfchap, Kunst en Smaak , en bet 4lgemeen Letterlievend Maandfchrift waren in eenen anderen geest , en hunne recenficn werkten ook op ons gevoel , „ alsof het heilig bcginfel der Kerkheryorming
inderdaad wend aangerand y" en , offchoon wij de meening wel konden vatten, „ het wroeten in eigene ingewanden" kwam ons eene even ongepaste uitdrukkinghier
voor, alsof men die gebruikte , om iemand , die zijne
oude woning van eenig fpinrag en vuilnis zuiveren , en
over bet geheel bet verouderde een weinig verbeteren
en verficren wilde, daarvan to befchuldigen . Van meer
krediet zijn de Bijdragen tot de beoefening en gefchiedenis der Godgeleerde WWetenfchappen ; maar, hoe veel
en hoe naauwkeurig deze Heeren ook mogen meenen to
zien, wij meenen nu , dat zij geheel Verkeerd zagen en
hoorden, toen zij die honderden Hervormde Predikanten
meenden to hooren en to zien , die in den echt vrijen
protestantfchen geest , als de Eerw. V A N D E R L I ND E N , den Catechism us voor hunne Gemeenten behandelen . Wij wilden ons wel eens door hen laten rondleiden , en denken, mits wij niet door hunnen bril behoefden
to zien , dat bet rari quippe boni bier ook wel zijne bevestiging zou vinden . Maar men kan zijne redenen hebben, waarom men deze of gene onderneming niet goedkeuren of aanprijzen wil. Zekeren niet onberoemden Gelderfchen Prediker plagt m en .n a to geven, dat bet jammer
yeas, dat hij , die zich zelf zoo veel ten aanzien der oude
regtzinnighcid veroorloofde , zijn eigen inzigt voor bet
non plus ultra van gcoorloofde vrijl.eid van denken en
verlichting hield . De man is reeds lang dood en begraven ; maar : 111 is JAN PIE T E R S dood, er leeft nog
zijns gelijh, flaat niet to onregt op cen oud graffchrift .
Dit zij zoo als bet wil : „ C A L V I N u s veroordeelt den
„ Paus , en de Paus veroordeelt C A L V I N U s ; en bet
„ 66nige punt , waarin zij overeenkomen, is, dat zij
„ beiden S o c I N u s veroordeelen ; terwijl S 0 C I N U S,
„ op zijne beurt, beiden uitlacht, en geen' van beiden
„ gulooft ." Deze woorden van den Lakertieke inoge icder behartigen
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Leerrede over de veranderde betrckking der Kerken onzer Landen, uitgefproken op het Hervormingsfeest
van 1825, door Dr . H . G . T Z S C H I R N E R, Hoogleeraar en Superintendent to Leipzig. Met een Bjvoegfel van den Pertaler . Te Deventer, b f A . J .
van den Sigtenhorst . 1826. Ingr .8vo .40B1n
f :-45.

Z eer kort is de keurige leerrede ; zij beflaat flechts 17
bladzijden . Het beginfel der uitjluiting is door dat der
gelijkjlelling vervangen ; er betl:aat geene heerfchende
kerk meer . Overal is echter dit grondbeginfel nog niet
gelijkmatig toegepast en opgevolgd . In de uitgebreide
Staten der eerjle onder de Duitfche Mogendheden zijn
onze geloofsgenooten nog altid een geduld genootfchap .
(En hoe is bet in Rome F in Spanje P hoe zoekt men bet
to brengen in Frankrik2) Evenwel „ bet genotder bur„ gerlijke regten is in de Duitfche Staten mcrkelijk onaf„ hankelijk geworden van de kerkelijke belijdenis ; de
„ Christenen van elke belijdenis bezitten bet onbe„ twiste regt, om zich op alle plaatfen tot gemeen„ ten to vereenigen en hunne godsdienst to oefenen ,
en , zonder eenig verlies van lntnne burgerlijke regten,
"„ van de eene kerk tot de anderre over to gaan ." De leeraar befchouwt dit met blidfchap , als zijnde de vrucht
van voortgegane befchaving en verlichting ; befchermmiddel tegen de vernieuwing van groote onheilen der voorledene tijden , en bewijs eener heilzame toenadering der gefcheidene Christenen . Maar hij befchouwt bet tevens als
eene dringende oproeping tot vernieuwden sever voor de
zaak onzer kerk : want bet dreigt toch ook met nieuw
gevaar van benadeeling ; biedt nieuwe gelegenheid aan,
om voor de zaak der kerk to werken ; en haar beflcaan en
bloei hangen nu voortaan meer of van hare inwendige
kracht , dan van uitwendige omftandigheden . Het bil=
veegfel is in denzelfden edelen , verdraagzamen , vredelievenden Christelijken geest , van eene ons onbekende ,
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maar zeer bevoegde hand . Het is vooral aan den Ncderlander gerigt ; en deze moge dan ook de goede woorden en opwekkingen behartigen . Met groot genoegen Iazen wij bier o . a . , omdat wij gelooven, dat bet waarheid
is : „ Wic onze zuidelijke provincien eenigzins kent,
weet, dat ook dhhr federt verfcheidene jaren , vooral onder den befchaafden middelftand, bcgrippen van godsdienftige verlichting en gevoelens van godsdienftige verdraagzaamheid veld gewonnen hebben , geenszins met de
wijze van befchouwing ftrookende , die Rome onder
de Christenheid tracht to hernicuwen , - weet, dat een
aanzienlijk gedeelte der bevolking er de wijze Regering
zegent , die den buitenlandfchen invloed op onze bijzondere aangelegenheden tcgengaat , -- weet , dat de ver,
kleefdheid aan Frankrijk bij velen merkbaar verzwai t,
en de wensch, om met dien Staat vereenigd to zijn, verdwenen is, federt men gezien heeft, welke beperkingen
er der burgerlijke en godsdienftige vrijheid zijn in den weg
gelegd , en hoe men er langzamerband tot crude vormen
terugkeert ." -- Wij zijn het met den waardigen (teller
van bet bijvoegfel ecns : „ Gelijk geen Broom zijne gol.
ven naar den ooriprong terugvoert, rollen ook de voorbijgewentelde eeuwen niet terug . Het gezond verffiand,
eens tot zelfbewustheid gekomen, laat zich niet meer tot
een' ftaat van fluimering terugbrengen, en bet goedemer.fchelijke hart , cens van bitteren godsdiensthaat gezuiverd en met achting en Iiefde doortrokken, bhjft zachtmoediger dan de itrenge leer van Rome en deszelfs Priester. Rome wordt bet punt van cenheid in de ganfche
Katholijke kerk diet meer , zoo als bet dit in de vorige
ecuwen was ." - „ Neen ! de fcheidsmuur, die harten
en harten fcheidt, mag nict fl;aan blijven , althans niet op
onzen gel ukkigen Neder landfchen bodem ." - , Ongelukkig bet land , dat in twee helften verdeeld is , die elkander wederkeerig benijden , verachten en haten . Maar er
is een onzigtbaar verbond van edelen en goeden , hetwelk
zijne leden in alle genootfchappen der Christenheid heeft ,
en niets vuriger wensclit en ijveriger bedoelt , dare den bloci
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der Maatfchappij, door toenemende verlichting, befchaving ., verdraagzaam':aeid , liefde en zedelijkheid . Gelukkig wij , dat op het gezegend plekje , hetwelk wij ons Vaderland noemen , de Vorst zelf , die ons regeert , aan het
hoofd van dit verbond faat!" - Amen! zeggen wij
hierop met geheel ons hart .

tlffeheid van de Christeljke Hervormde Gemeente to
ArnJierdam , op Zondag i6 Sept, 1827 gehouden, door
w . A . V A N H E N G E L, als Prediker aan de Doorluchtige School aldaar. 7'e llmflerdam , bij J . van
der Hey en Zoon . 1827 . In gr . 8vo, 40 Bl- f : - 4$ .

Z
eker zal dft flffcheid der Hervormde Gemeente van
Amflerdam een welkom gefchenk en aandenken .zijn . Hetzelve verdient zulks ook, -niet ilechts om de waarde, op
welke de geleerde man en beminde fpreker door de meesten gefchat wordt , maar ook om menige fchoone plaats
en hartelijke toefpraak, in de leerrede gevonden . De inleiding, 't is waar, bevredigde ons gevoel niet to eenemaal ; het is of de Profesfor vertrekken moest, of zijn
vertrek eene ramp ware ; tot het verlies des levens eenigzins naderende ; dock misfchien bragt 's mans Hemming
op lien oogenblik dit mede , of plaatfle hij zich flog mcer
in die der tochoorders . De behandeling van den tekst
zouden wij nieuw , bclangrijk en in den regtcn trant durven noemen ; misfchien echter wat Lang volgehouden,'en
daardoor op het laatst zwakker . De leeriellige waarheid,
nit den tekst afgeleid, is eenvoudig - zijn wij reizigers
en vreemdelingen , dan hebben wij een ander vaderland -met kracht gefaafd, en met levendigheid aangedrongen .
De toepasfing eindelijk derzelve, door verfchillende trekken , nan bet beeld ontleend of voor tijd en gelegenheid
gefchikt , fchoon en nadrukkelijk . Ook de aanfpraken en
zegenwenfchcn behaagden ons om gepast- en kortheid de gebeden en dankzeggingen om den eenvoudigen , hartelijkeas toon. Men kent glen trant des Hoogleeraars i hij
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bnderfcheidt sick van anderen onder nie t bekende predi4
leers door cene zekere losheid, die ons bier eens meet,
daar eens minder l aaagt. Wfj hopen, (tat de junge tire .
den, die hemp to Leyden, bij afw'isfeling met anderen ;
inzonderheid V A rr D E R P A L M, zuTlen kunnen hoo .
rut, door van elk het beste of voGr elk best.
etlde
to onlleenerl , der volmaaktheid in ae zoo belang ijke predikkunst al meet zulien naderen ; waardoor hat regea
kerkgaan bevorderd, de kennis en de godsdientig indrukF
ken vertn erderd, en blinds geestdfjverij de bodemworda
ingeflagen . Daartoe wenfchen wij den Hoogleeraar en
tier Hoogefchole , als ook zijnen Qpvolger, benevens
A heriaeum eh Geineente van Amfterdam, Gods bestee
zegen.

Over de regtrnafige en gepaste v-er,ulling der (van de,)
HuweljkspUgt;t Kene Leerrede , gehouden in dd Jerk
van den heiligen Adhclmw to Santa Fe, door y is A N
DIEGO DON GAAZIA Y11AMPO SANTO, Pas%
room. Uit het SSaansch vertaald naar het Hoogduitsch . Te Gorinchem, bij j. Noarduyn . 1 g'77 . A
gr. 8vo . 53 Bh / ; - 5o,

A ls Leerrede bsfchouwd . ziet er dit fiuk . zooals •m en
wel eens zegt, Spaanseh uit . Eene Leerrede over den ,klu
welijkspligt, opgedragen aan alle Gnhuwden en Ofrgehuryden, aan alle Geegel/lean en Leeken I Eene L,eerredo
bovendien, (in bet oorlpronkelijke heeft gij ten titel
Leerrede over data Bz aap) waath de Pastoor tot al do
gevoemden, van den predikf oel, onder anderen, zx3gtt
Wattneer gij volimfen wekilijks tweftaallowe rlatuart
,pdrift fli&r , zoo beboort gij waarlijk nog niet tot de nia:„ tigflen ;" hen vermaant, om zitilks des morgens of op
den dag niet to doen ; nooit cen uur v66r den niaaltijd
noch drie uren na denzeli7en , noch m eene aderlating of
tiwgsmiddel of in eene koorts cnz . oz ., met biJ-
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voegde redenen waarom, - zulk eene Leerrede mag wet
ednig in hare foort heeten ! Doch wanneer wij het ftuk
befchouwen als cen vaderlijke raad van een' eerwaardigen
Grijsaard aan alle, vooral jonge, gehuwden, en alzoo
alle Pastoors en ongehuwde iceken wel degelijk buitenfluiten, dan kunnen wij niet anders, dan hetzelve
met lof vermelden , als cen iiadrukkelijk woord van Christclijke waarheid en, echte levenswijsheid tevens ; en het
verbaasde en verblijdde ons , in cen Spaansch Priester zulk
eene mate van verlicht oordeel en gezond verftand aan to
treffen . „ Op de Kerkvergadering to Nicaea wilde men
„ het huwelijksverbod aan alle Leeraren in alle Gemeenten
„ opdringen . De heilige martelaar P A P II N U Z i u s be• wees, dat de ongehuwde Eland den Inensch cer na• deel dan voordeel aanbrengen konde . God , zegt de
• H . A U G U S T IN U S, dringt niernand den ongehuwden
• (land op ; want deze kan, volgens den tekst (I Kor.
• VII : 2--9), alleen aangeraden, niet bevolen worden .
„ Het is dwaasheid, zegt cen eerwaardig Kerkvader, om
,, in den ongehuwden fland roern to zoeken en het Huwelijk to veracliten ; want de Lcht is eerwaardig, En
„ zijt gij niet , vraagt C Y R i I, L u s aan ecu' zoodanigen
„ verachter der Goddelijke inflelling, nit het Huwelijk
„ geboren, dat gij dit niet weten wilt ?" - ledere ver„ eeniging van twee perfonen , tot bereiking van het doel
„ des Huwelijks , e nz . i s in de oogen van God altijd eene
„ echtelijkc en geldende belofte ; het is zckcr vecl beter,
„ de echtverbindtenis door de hand des Priesters , vol„ gees Christelijk gebruik, to laten inzegenen ; fchoon
„ daardoor aan de echtgenooten gecne bijzondere phyfieke
„ krachten medegedeeld worden ." Dit, inderdaad, is
reeds eene floute bewering , die in de toepasfing zelfs
cene nadeelige flrekking kan verkrijgen , voor de zedelijkheid zoo wel , als voor de maatfchappij ; maar to ver
zeker vervoert den Pastoor zijn welmeenende ijver , wanneer hij het waagt, (en hoe durfdc hij het wagon?) deze
hoogstgcvaarlijke Itelling openlijk tc verkondigen : „ Ont„ moot a op uwen levcnsweg ecu perfoon-, wiens naauw-

LLERRSDS .

58i

rgenomen en beproefd hart u aclatia af• keurig
• perst , zoo vraagt niet naar /land ; gelooft , dat bet die
„ is , die uw aardsch geluk vermeerderen kan, en wendt
• nu alle middelen aan, o de toeftemming van we
• bloedverwanten en ouders tot zulk cene verbindtenis to
• bekomen. Zoo dikwijls heb ik het u reeds gepredikt,
• dat niet geboorce , maar alleen goede daden en regtfcba~, gene gevoelens den waren lldel uitmaken. Maar hindered
• u de onoverwinnelijke vooroordeelen der menffhen, ow
• u openlijk met de bezitfter van uw hart to verhinden a
„ wel fl-uit dan voor de oogen van den Aizienden We .
• reidregeerder uw verbond, en het is --- at.N wAAI!
„ HUWELIJK, zoodra gij uwe geliefda van een toereikend
• inkomen verzekert, en uwe kinderen met alle zorgvul• digheid tot nuttige leden des Staats en toekomftige
• burgers van den Hemel vormt ." En dat zegt ons em
Spaansch Priester! . . . Nog eens, wij ftaan verbaasd.
Men leze het fuk met den geest der onderfaheiding,
en vooral met een' godsdienfligen zin ; het ken negera
brengen over menigen Echt . - Voor veracht-(bl . 46 v; 9.,
ftelle men verkracht.

Gefchiedkundig Overzigt omtrenr deheerfchendeenvoor
komende Oogziekten in Nederland ; door w . M d NNs E R T , . kidder der Orde van den Nederlandfchen
Leeuw-, Chirurgiae Doctor, Oculist van Z . M. deh
Koning der Nederlanden , Lid van verfeheidene geleerde Genootfchappen, en Stads Operateur 'van de
Cataract toAmilerdam . Ifle Stuk . TeAmflerdam, bif
A. Vink. i 827. In gr . 8vo. Ih en 123 BI. f z - sa.

D

e kundige 4mflerdamfche Oogarts, Dr . w . ri Nmerkt in de Inleiding teregt aan , dat, niette .
genftaande de bijzondere be+langftelling, moeite en vlijt,
welke vele vermaarde vaderlandfche Artfen betoond heb .
ben, om de heerfchende ziekten in Nederland, en derS E R T ,
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zelver verfchll in bijzondere provincien en f eden , to leeren kennen, or echtcr tot dusverre weinig verrigt is met
opzigt tot de in het Nederlandfche Rijlc heerfchende en
algemeen voorkomende oogziekten , en dat zulks hem aangefpoord heeft , om niet flechts de merkwaardigfle hem
voorkomende gevallen op to teekenen, maar ook, door
eene zorgvuldige aanteekening van el e hem voorkomende
oogziekte , to beginnen met de aamen en behoeftigen ,
door hem behandeld , eenige tabellarifche overzigten to
ontwerpen , en aldus de ooggebreken voor to fleflen , ten
tinde als met cen' opflag de gedurende een zeker tijdvak
waargenomene- oogziekten en derzelver toe- en afneming
to kunnen overzien en vergelijken , en door doze bijdrage
bet gebrek aan 'nicer omvattende voorflellingen , aangaande de in Nederland voorkomende oogziekten, eenigzins
aan to vullen . Voorts toont de Schrijver aan , dat, daar
bet zintuig des gezigts voor ors beftaan zoo onontbeer •
}iJk is , men ook reeds van de vroegfte tijden op de genezing van de beleedigingen en kwalen der oogen is bedacht geweest, maar dat, uit gebrek aan kennis van het
teedere maakfel van dit zintuig, derzelver behandeling
louter empirisch was, en merkt vervolgens op, dat, offchoon dc Egyptenaren reeds Geneeshecren der oogen en
Oogmeesters , vermoedelijk naarmate zij tot de in- of uittrvendige Genceskunde behoorden, gehad hebben, echter
If IPPOCRATES, CALEN US en CELS us deeerften
zijn geweest , welke de oogziekten , en de heelkundige
bewerkingen en geneesmiddelen, daartoe in gebruik, meer
bepaaldelijk befchreven hebben ; dat vervolgens , niettegenflaande fommigc verbeteringen , waarmede o R I B As I u s , It H A z E s en anderen ook dit gedeelte der Geneeskunst verrijkt hebben, de merkbare verbetering echter, zoo wel ten opzigte van de Ophthalmologic, als
van den geheelen omvang der Geneeskunst , haren aanvang
heeft genomen in de dertiende ecuw, en dat zij deze
verbetering vooral aan I . A N F R A N C, en vervolgens aan
den herfteller der Heelkunst in Frankr~jk , den uitmuntenden P A R k, en deszclfs Icerlingen B A R T I S C H ell
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inzonderheid ook aan onzen beroenaden landgenoot V E s A L i v s heeft to danken gehad . Verder bewijst luj , dat, hoezeer ten tijde van F 0 R E S T U S
dit gedeelte der Heelkunst hier to lande doorgaans door
vrouwen en onkundige baardfcheerders beoefcnd werd , er
echter ook Oogartfen waren , die de Cataract deprimeerden ; gelijk ook fommige Nederlandfche Geneesheeren in
de zestiende eeuw , b . v . de Hoogleeraren ii E U R N I'U s
en F I E N U S , de eerfte to Leyden en de tweede to Leuyen, door hunne gefchriften ter bevordering van de ophthalmologifche ftudien hebben bijgedragen ; doch dat desniettegenftaande, bij gebrek eener goede opleiding ter grondige kennis der oogziekten, de oogenpraktijk, blijkens de
hieromtrent door de Geneeskundigen P L E M P en V A N
B E V E R W Ij K zoo
. regtmatig geuite klagten, nog doorgaans door eenige domme oude wijven en onkundige kwakzalvers werd uitgeoefend : zoodat de eerfte Nederlandfche kunstoefenaar, die verdient genoemd to worden, en
zijne kunst met het gelukkigst gevolg heeft behandeld s
geweest is G u I L L I A M D E R J K, Oogmeester to Amflerdam, en dat wijders S O L I N G E N, S M A L T I U S,
G U I L L E M E A U,

IIEYDENTRIJK OVERICAMP, BARBETTE,
STALPART VAN DER WIEL, BLANKAART,
R U Y s c a, en meer andere Nederlandfche Geneeskun-

digen der zeventiende eeuw , het hunne ter bevordering
eener meer grondige kennis der oogziekten hebben bijgedragen ; zijnde eindelijk de alom beroemde B 0 E R H A A V E
de Geneeskundige geweest, die in Nederland de eerfte
lesfen in de Oogenheelkunst gegcven , en in het jaar 1708
bij openbare voorlezingen de zickten der oogen heeft voorgedragen . Daar dus B 0 E R H A A V E aan het onderwijs in
de ziekten der oogen eenen meer wetenfchappelijken vorm
heeft gegeven , dan v66r hem plaats had gevonden , kan
men ook to refit het ware ftandpunt van de verbetering der
Oogenheelktinst van dit tijdftip dagteekenen ; zijnde er federt then tijd als 't ware een nieuw licht over de Oogenheel .
kunde opgegaan , waartoe onder anderen ook ii E I S T E R ,
cen discipel van B 0 E R ii A A V E, en dic to dmflerdam
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en to Leyden zijne geneeskundige opvoeding ontvangen
had , een man, waarop Duitschland zich met reden beroemen mag, en die de oogziekten zoo wel, als de operation daarbij in gebruik, voor zijnen tijd zeer volledig
befchreven heeft, r1jkelijk bet zijneheeftbijgedragen . Of
fchoon nu uit de gefchriften van ALB I N U S , 110 v IUs, DAVID PARADIJS, CAMPER en anderen zoo
wel de naauwkeurige anatomifche kennis van bet oog ,
als de nafporingen , hieromtrent in Nederland gedaan ,
ontegenzeggelijk blijken , en zelfs 's mans verbandeling
geen de minfle twijfel overlaat , of H o v I U s is alreeds
in hot jaar 1702 op de gcdachte van de uittrekking der
Cataract gekomen , hoewel dezelve naderhand door D AV I E L beoefend, algemeen gemaakt, en vervolgens aan
hem met algemeene ftemmen hot refit van uitvinding is
toegekend, laat zich echter de invloed van zoodanige vermeerdering van kennis op de genezing en betere behandeling der oogziekten geenszins bij de Nederlandfche Heelen Oogmeesters algemeen ontwaren , nit hoofde dat de
Geneeskundigen , welke bij uitfluiting de Akademifche
lesfen waarnamen , flechts zeldzaam ook de Heelkunst
beoefenden , en nog minder zich met de oogziekten bezig hielden, en dus de Heelmeesters , welke in bet begin der achttiende eeuw, zelfs nog to 14rnfterdam, onder de wetten van bet Baardfcheerders- en Chirurgijnsgilde behoorden , en welker leerlingen in de kunst dus ,
bij gebrek van een grondig ph_yfiologisch, pathologisch
en therapeutisch onderwijs , maar zelden in de gelegenheid kwamen, om eene meer bijzondere wetenfchappelijke
kennis to vcrkrijgen ; to meer, daar or in bet Nederduitsch flechts zeer weinige goede heelkundige werken
voorhanden waren , in welke behoefte echter naderhand
TITSINGH, ULHOORN en PALFIJN, immers
gedeeltelijk, hebben getracht to voorzien . Vanhier, dat
de oogoperatien , in hot bijzonder die van de Cataract,
meestal door vreemdelingen gedaan werden, van welke
T A Y L O R en H I L M F. R S, welke eerf}e echter to Leyden zijne geneeskundige vorming genoten had , wel het
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grootfte deel vcrrigt hebben ; en dat de weinige Geneesen Heelkundigen, welke poogden zieh in de oogziekten
en tevens in de operation aan de oogen meer en meer to bekwamen,alSLADIBRECI-ITS, FRANCKEN,RATHL A U W , 0 M E IJ E R en anderen meer, van ddn tot allen zich in hunne gefchriften bitterlijk beklagen wegens
de verhinderingeti en den lasterlijken tegenftand, welken
zij daarbij ondervonden, uit hoofde dat de zucht tot het
vreemde fteeds buitenlandfche kunstoefenaars in ons vaderland deed komen ter verrigting der vereischte operatien, en hierdoor aan onze landgenooten de gelegenheid,
om zich in de kunstbewerkingen aan de oogen to bekwa •
men, werd benomen .
(Het vervolg en Plot hierne .)

Ideen over de /laatkunde , onderlinge verkeering en den
handel van de voornaanzfle Yolken der Oudheid.IYda
Deel. (Yolken van 4lfrika : Karthagers, ,lEthiopers .) Door A . H . L . H E E R E N . Te Rotterdam ,
bif A . F . H . Smit . 1826 . In gr . 8v0 . 547 Bl. f 5- :
Lit decl der onderzoekingen van den beroemden HEERE N is dan aan ~4frika toegewijd, het raadfelachtigfte
en minst bekende werelddecl, zoo wel in de Outldheid,
als nog tegenwoordig . Hier vooral kan zich dus de fcherpzinnigheid en hetgeen de Duitfchers Combinationsgabe
noemen bijzonder goed oefenen . Drie Volken kent de
Oudheid daarim, die bijzonder merkwaardig zijn ; de Karthagers in 't Westen , IEthiopers in 't Zuiden, enfEgyptenaren ten Oosten . De beide eerften worden in dit decl
afgehandeld ; het volgende zal bet raadfelachtige, in once
dagen half ontfluijcrde Egypte behelzen .
Ongemeen rijk is dit deel weder aan wetenswaardige opmerkingen . Sedert de eerfte uitgavc heeft de Schrijver ,
ook door de vole reisbefchrijviugen naar llbysfinie en Nubie, gelegenheid gehad , hetgeen iEthiopie betreft meer
EOEKBESCH . 1827 . NO . 14S s
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dan ter helfte to vermeerderen ; en ook de befcheidett
omtrent Karthago zijn, federt de vertaling der vorige
uitgave, (4mf. bij G A R T M A N , 182o) met g2 bladzijden op de a67 vermeerderd . -- Geven wij onzen Lezeren eenig denkbeeld van bet voornaamfte, 't welk zij
hier vinden zullen .
Na eenige voorloopige aanmerkingen omtrent Afrika
in 't algemeen , befchouwt H E E R E N de vorming en den
toeftand van bet Karthaagfche gebied in .dfrika , zijnde
zamengefteld (behalve de gebiedvoerende hoofdftad) uit
hare Phoenicifche ftam- en bondgenooten, meer of min
ondergefchikt, doch niet onderdanig, zoo als Utika,
Leptis enz. , de Libyphoenicers , of met de oorfpronkelijke inwoners vermengde Karthagers , de aan Karthago
onderworpene Libyers of 4frikanen , die den landbouw
beoefenden, en de zwervende of nomadifche flammen
(Numidiers) zoo wel ten Oosten als ten Westen van bet
Karthaagfche gebied . Dit laatfte fchijnt eigenlik (in zoo
verre bet akkerbouwende Volken bevatte) zich flechts tot
het tegenwoordige Koningrijk Tunis to hebben bepaald ;
maar bet had, ook buiten hetzelve, verfcheidene Volkplantingen aangelegd , zoo wel op de Noordkust in bet
tegenwoordige gebied van .4lgiers, als op de Westkust
in bet Keizerrijk van Marokko , en zij oefenden ook gebied over de Nomaden uit, die, volgens de fchrandere
gisfing van den Hoogleeraar , hunne landhandelaars waren ,
of voor hen handel dreven in karavanen . Buiten 4frika
bezaten zij meest eilanden ; en de Schrijver doet zien,
dat deze ftaatkunde met die onzer Vaderen bij hunne
Oostindifche veroveringen overeenl wam, en door de uitkomst gebleken is, zeer fchrander bedacht to zijn . Zoo
bezetteden en behielden zij cene reeks van Eeuwen Sar .
dinie, Corfica (niet zoo lang) , de Balearifche eilanden,
Melite, of Malta , en omliggende eilanden , en de Westkust van Sicilie ; doch hier vonden zij eerst de Grieken
en naderhand de Romeinen, die hun, in weerwil van ongehoorde infpanningen, dit eiland, hetwelk hun in zekereu zin oumisbaar was , ontrukten. Zij zochten zich hier-
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door ht SSpaafe fchadeloos to i}ellen, voornamelijk door
b jf van bet door valksgunst magtige geflacht van x AM I'LS A R B A t, 8 A S . De volkplantingen der Kartha.
Corr flrekten zich- uit longs de Westkust van tlfrika o
misfchien zelfs op Madora, in Spanfe, (langen tijd flechts
an de Zuidkust) en op Sicilie hidden zij Panormus
(Palermo), Mays en Soloeis (naderband Lilybeum).
De RRegeringsvorm was adatokratisch, niet geheel oll
prchisch,, want er waxen twee Overheidsperfonen (S'uffstei) aan 't hoofd , die de Crieken Loningen neemden,
en wier magi sij bU die van Sparta vergeleken. Er was
een groote Raad, (Synklltor) en een Collegie van hone
derdyier-mannen, die met de vijf Bphoren to Laceddmon
oveenkwamen , en dus de uitvoerende Uagt in haaden
hidden. Omtrent deze honderdvier- mannen, de Cerujfa
en de Pentarchan heerscht, door de kortheid en onvolledigheid van de berigten der Ouden, nog eene groote
duisterheid, die ook onze geleerde Schrijver niet genoegzaam , near ons oordeel , heeft toegelicht . Hij zegt , dot
A R I S T 0 T E L B$ (de hoofdbron) de honderdvier-mannen van de honderdmannen bepaaldeltjk onderfchtidt. Wij
hebben dit niet kunnen vinden . Eerst vergelijkt die Wijs
geer de honderdvier-mannen bij de Ephoren to Sparta ,
an zegt daarna, dat de honderdmannen, die Ahoogfs
mugs hadden, door de Pentarchiin verkozen werden .
Dit is blijkbaar hetzelfde Collegie,, waarbi flechts, kert.
halve, bet wooed vier is uitgelaten . Doch, warm
l
doze honderd- of honderdvier-mannen de Gerufia , of de
Raad der d uden P H E E R E N zegt , ja . Wij twijfelen .
A R I S T o T E L E S vergelijkt de Gerujia bij den Raad
te Sparta, gelijk de honderdvier bij de Ephoren. Dus
is bier verfchil . Wat waren de Pentarchiin ? Een v fsnanfchap , gelljk bet Uitvoerend Bewind in Frankr!yk en
in onze (wijlen) Bataaffche Rcpubliek ;' Zoo vatte T U RP IN bet op, in zijne Verhandeling over de oude Repuy
blieken. Of waren bet maar Collegian, eene foort van Comitd's uit de hoaderdmrcnnen, gelijk uit bet meervoud
fchijnt to blijken' Dit laatfte is bet gevoelen van HEeSs a
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en zeker bet waarfchijn1fjkfle . De geheele zaak
vereischt een nader onderzoek . Dat er echter een kleine
en groote Road (de eerfl :e als cen uitvoerend Collegie ust
den laatfi:en) beftond, doch welken A R I S T o T E L E S
gezamenlijk de Gerufla noemt, is althans hoogstwaarfchijnlijk . Het Volk had de beflisfing, wanneer de Koningen en de Raad verfchilden ; doch de vrees voor die
uitfpraak zal dit geval wel doorgaans hebben voorgekomen, en dus de eendragt onder -de hoogfce Magten bevorderd . Doch bet geval was toch mogeltjk en word onder/leld. Hoe kon dan Hr-. E R E-N zeggen , (bl. 140) dat
erte Karthago geheel geene volksvergadering was ? A R I sT 0 T E L E S zegt dit wel elders , dock bedoelt blijkbaar
(volgens den zamenhang) flechts eene geregeldheerfchende,
en door haarzelve (door Regters uit Karen boezem getro l en) y egtfprekende Volksvergadering, gelijk teAthene:.
De bloedige Godsdienst, de menfchenoffers der Karthagers erkent H E E It E N , doch verfchoont die eenig
zins uit bet yr jj algemeene gebruik dier heillooze gewoonte bij de oude Volken . De fchattingen waren of opbreng
ten grootendeels in naturd, of tollen, of mijnen ; fomtijds nam men de toevlugt tot geldleeningen , tot de kaperz7, of tot lederen geld, cene foort van onverwisfelbare
en verzegelde pakies , waarin eene onbekende masfa was .
De handel ter zee was uitgeflrekt , en ging nier alleen
naar de reeds genoemde landen ., maar ook, op bet voetfpoor der Phoenicers, naar de Scilly en Britfehe eilan,den, om tin, naar de Oostzee , om barn/leen , en naar
de landen aan den Senegal en de Gambia, om goud to
halen . De landbouw wend echter niet minder aangemoedigd dan de koophandel . Te lande werd natuurlijk de
handel door karavanen gedreven ; en het is hier, waar H E EI{ E N zijne fchranderheid in bet opdelven van nieuwe gangen in de mijn der Oudhcid vooral aan den dag legt . HI
ipoort Uit H E R 0 D 0 T u s de rustplaatfen der karavanen
op , die uit Thebe , in Opper - .Egypte , cerst naar Ammonigm , thans Sitivah, (tusfchenbeiden in de groote
Oafe) dann naar ,dugila, vervolgens naar bet land der
R E N,
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Garamanten of Fezzan, (tusfchenbeiden to Zala) en van
daar noordwaarts naar Karthago gingen . Alle deze opgaven , en de bijzonderheden , door H E R 0 D o T U S van
die plaatfen geboekt, worden door onzen Duitfchen onderzoeker , met bewotiderenswaardige . fchranderheid en
oordeel , met de ontdekkingen van latere Schrijvers vergeleken, en doorgaans bet zoo lang miskende historifche gezag van den Vader der Gefchiedenis uitilemend gehaiidhaafd . Maar de Hofraad kan toch niet voorbij , zich daarhij een fystema to vormen ; en dit fystema was de gemeenichap tusfchen de Niger-landen , Karthago en fgypte, door n:iddel van geregelde karavanen . Orn dit vol to
houden , doet hij , naar ons inzien, den klaren tekst van
RE R 0 A 0 T U S geweld aan . Immers, dat de Ataranten
en Atlanten , die hij nit vender noemt , niet zuidclj*
naar den kant van Bournou , gelijk H it E R E N wil , maar
westelijk woonden, blijkt niet enkel nit den naam van Atlanten , en Atlas, welke naam bepaaldelijk bet ivestel~Vke
gebergte in bet tegenwoor .iige Rijk van Marokko aanduidt , maar ook uit de bijgevoegde bepaling : r Deze
„ bergrug (60pt , fupercilium) (waarvan de Atlas bet
„ laatfte gedecite uitmaakt) flrekt zich ull tat de flraat
„ van Gibraltar (de zuilen van ii E zi x U L E s) en zelfs
„ nog verder ." Het is this niet mogelijk, daar tip, R oB o T U s ook van geene veranderde rigting fpreekt, hierdoor iets anders to verifaan , dan den gewonen , hemeltorfchenden Atlas in Mauritania, nict een' aan de Ouden
en tot op onze t1jden gehecl onbekenden berg in hat hart
van Afrika. Of H E It 0 D 0 T U s gedwaald heeft ? dan of
er door bet zand der woestijn federt zijnen tijd Oafen zijn
onbewoonbaar geworden ? -dieze vragen zijn moeijelijk to
beantwoorden ; maar zoo veal is zeker, nit H R R o n o T U S
Iran men niet argumenteren ten voordeele van eenen hand.el naar landen ten Zuiden van Fc= an, waarvanhij niet
fpreekt. Veal meer waarfchijnlijkheids heeft de ontdekking der door P A R K gevondenc ,joliba, of Niger, die
zich denkelijk in bet meer 7fed uitifort, door de Normaden van Noord - Afrika. Toen hield men reeds zijne
vereeniging met den N9l voor waarfchijnlijk .
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Zeer belangrijk zijn de twee laatfte Afdeelingen , KrsJ"gsmagt , en Ondergang en Yal van Karthago . De eerfte
waren meest huurtroepen uit Noord -Afrika , Spanje,
Gallic en Noordelijk Italic , grootendeels ligte ruiterij .
Eens was Karthago en Perzie verbonden ; waren hunne
legers vereenigd geworden, „ zoo zou men (zegt H E E• R E N, bl . a6s) bet verwonderingwaardigfte van alle
• fchouwfpelen gezien hebben , eene ftaalkaart van bij• na bet ganfche toenmaals bekende menfchelijke ge• flacht ." -- Deze verbazende legers werden onder H AM I L K A R B A R K A S, Zijn' fchoonzoon, en zoon H A NN 1 B A L kleiner , maar uitgelezener ; hij ftelde zich aan bet
hoofd der volkspartij, veroverds Spanje, met deszelfs
rijke fchatren aan zilver en good, kocht daarmede den
Earthaagfchen Raad om , en zoo trok H A N 11 1 B A L Ult
Spanje naar Italic, waar hij de Romeinen aan den rand
van hunnen ondergang bragt ; doch eindelijk , zelf be
zweken zijnde, Karthago in zijn verderf medefleepte .
Aan zijne en a A S D R U B A L 's taienten wordt regt gedaan , doch ook hun tegenftander H A N N o wordt , van
z n (landpunt befchouwd, in 't gelijk gefteld ; en zekerlijk , zoo Karthago na den flag van Cannae een' eerlijken
Vrede gemaakt had, zou de Staat een' hoogen luisterbereikt hebben . Maar, was dit mogelijk in de gegevene omftandigheden ? Zou Rome een' Vrede hebben aangenomen , zoo als Karthago regt had lien to verlangen ?
Een geheel ander tooneel opent zich voor onze blikken in iEthiopie . Hier vinden wij een' bijna nog grooteren rijkdom van nieuwe denkbcelden en verrasfende oog.
punten . H E E R E N heeft niet alleen van de vele berigten , maar ook van de kostbare plaatwerken der jongfte
reizigers gebruik gemaakt, die ons „eene nieuwe wereld
van oudhe :len " hebben ontfloten . Eerst befchouwt de
Schrijvcr de onbefchaafdc Jlammen, en daarna bet befchaafde Yolk van .eEthiopie . Bij de eer(te zijn de to
tang miskende B R u c E, ell B U tt K H A R D T en WADI) : N C T o N, in verband befchouwd met n E R o D oTU$,S'I*RABO EnAGATHAItCHlnEs,?'ijllcIeicd&
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Iieden . De Libyerl van x E R o n 0 'r U 9 vindt hij in de Tuaricks en Berbers , de 1Ethiopers in de Tibbo's en Negers
weder. Ook H E R o n o T u s kende- reeds Ilrabifche ftammen in 1lfrika, die hij van de inlanders van Oostelijk flfrika,
de Naibier s , onvicrfcheidde . De Blemmycs der Ouden
zijn de Bifha3-ies onzer hedendaagfche Reizigers . Men
vindt daar to lande ook de Trogladyten of holbewoners ,,
de eters van olifan ten en fprinkhanen weder in de Shangallas . Dc langlevende Ethio pens , daarentegen , meent H E > :R E N veel zuidelijker, in den omtrek van kaap Guardafui , of de ftraat van Babel Mandeb, gcvonden to hebben . Met ongemeene fcherpzinnigheid brengt hij voor
dit gevoelen onderfcheidene gronden bij , die ons voorkomen cen weinig to kunflig to zijn . WIJ voor ons (bet zlj
met alle achting voor den Vader der Gefchiedenis gezegd)
befchouwen bet zonderlinge verhaal wegens de Makrobiers als eene Fabel, die de verfpieders aan Koning K A Mn v s E s op de moues gefpeld hebben, waarvoor meer
dan Lne reden kon zijn . Omdat een Schrijver zeer veel
waarheids bevat , is bet daarom nog niet gezegd , dat
atles , wat hij zcgt , vooral uit zulke verre landen, en
met zoo veel blijkbaar onmogelijks vermengd, waarheid is .
Maar komen wij thans tot bet gewigtigile gedeelte des
geheelen bc,eks . Het zijn de waarlijk verbazende en hoogstopmerkelijke ontdekkingen , door hedendaagfche Reizigers in Nubie gedaan , waar vooral n U R K It A It D T,
c; .& u en C A I L L A U D in aanmerking komen . Groote
tempels met geheele rijen zuilen, fphinxen, fehilderijen,
basreliefs en ander beeldhouwwerk, fomtijds aaneengefchakelde vertooningen van zegevierende optogten , offeranden ,
enz . uitmakende, die H E E Ii E N voor eene echtegefchicdkundige voorflelling meent to mogenhouden ; grafplaatfen
met kolosfale flandbeelden van v~fenzestig voet hoog , ar,
deren van dertig voet ! En , wanneer wij deze volgreeks van
tempels en grafplaatfen door zijn , vertoont zich boven Dongola eene nieuwe reeks van gedenktukken , doch nu piramidaal ; bet zijn die van den Staat .-roe
van M, die reeds to
1kf erawa aan den berg Berkal, aan de groote kromte van den

592

Nsjl,

A . 11 . L . IIEER .EN

begirnen, en meer zuidwaarts die van hot eigenlijke Rijk van Meroe tusfchen den Nil en Takazze .
(lblerahva is niet Meroe, in weerwil der overeenkomst
van naam .) Onder de menigte gedenkflul ken, to Afar , ,Naga en El Mesfi.,ra, die de nieuwflc Reizigers
.bier ontdekt hebben, meent H E E R r N ook het oude
Orakel van A bI nI o N ('t welk men w,Ll van dat in de
bate van Shpah , door A L E S A N D E R bezocht , onderfeheiden moot) gevonden to hebben . Men moet in hot
werk zelve de voortreffelhjke ontwikkeling lezen van hot
dcnkbeeld, dat do Godfpraak gevestigd was in een fchip,
waarin de Godheid word rondgedragen, en dat dit vaartvig de zinnebeeldige vertooning was van de Amnionsdienst, die zich langs den Nijl uitbreidde . Vervolgens
Iezen wij lets over de defchiedenis van Meroe, een' Staat,
die mcnigmaal door Koninginnen geregeerd word , in onze gewijde fcllriften dikwcrf voorkomt, en in de vroegfle
tijden , meer nog dan lEgypte , cen priesterJlaat was , welks
Geestelijke Heeren niet allecn de Koningen verkozen , nlaar
ook de onbefchaamdheid hadden, wanneer het befluur
eens Konings hun niet beviel , dat zij hem gelastten zich
het leven to benemen , gelijk dit bevel op gelijke wijze aan
jlle onderdanen gegeven werd, die in hun oog misdaden
hadden begaan ; en, wanneer doze niet dadelijk gehoorzaamden, deed het bijgeloof zelfs moeders hare zonen
verworgen, (0, hoe zo u de Congregatie then goeden
ouden tj d niet terugwenfchen !) Eindelijk drong de Grieffche Wijsbegeerte in Meroi door ; cen Boning doodde de,
gewijde tirannen, en federt hield het Priesterdespotismus op .
Thans is de vraag : is IEgypte tilt z`thiopie , of A thiopie
tilt .gypte bevolkt ? Een van beiden is , volgens de groote
overeenkomst van alles , wcl z eker . fi E E R E N verklaatt
rlich, zonder to aarzelen, voor het eerfle . Ilij heeft zckerlijl: gewigtige gronden . Dc oudere, min voltnaakte
vorm der gedenkflukken in Nubie, de fcllijnbaar natuttrfijke loop (de nicer gemakkelijke afzakking dan opklinrming fangs
rivier)
de,, de getuigenis van D i o n o tt u sa.
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de latere tichting , volgens dezen, van Memphis dan Thebe (eene belangrijke bijzonderheid, die H E E R R N niet
eens tot bewijs bijbrengt (*)) , eindelijk do uitfpraak van
dien Reizi ger , wclke Mcroe cigenlijk weder ontdekt heeft ,
C A I L L A U D, en van dien Geleerde, welke ons de hieroglypheu leers Iezen , de j ongere c H A M P o L L i o N . -Doch , waar is dan die ktunstrijke ftam uit ontfproten ?
Waren het de nog . aanwezige Gerbezs 2 Zoo men piet
aanneemt, dat de menfchen bier en daar als kooktruiken
uit den grund zijn gegroeid, maar ecuen algcmeenen oor .
(prong hebben gehad, zoo wordt toch algemueen4zie voor
bet Vaderland van ons geflacht gehouden . En hoe veal
gemakkelijker lost zich nu alles op , wanneer wij de verhuizing uit Azie f ellen Lang$ de landengte van Suez,
waar zoo menigmaal in historifche tijden zwervendeof overheerfchendc fcharen zijn doorgetrokken (t) , dan wanner
wij moeten aannem.en, dat de bevolking uit Indie of Gelukkig Arabie over de Roode Zee is gekomen, en dus
b . v. reeds in A B 1t A H A 1\1 'S of j o z r. F 'S overoude tijden, waarin men reeds P H A R A o'S , ecnen gevestigden
en bevoorregten priesterffand , en zoo vele .Mgyptifche,
gebruiken vindt , de befchaving de Roode Zee zou ziju
omgetrokken, of uit het Zu}den van 4zie door £thiopie, waar zij eerst Eeuwen noodig had, om den 1Egyptifchen vorm aan to nemen, tangs den Nij1 tot bij deszelfs mond zou zijn afgedaald? Daarenboves loopert
de gedenkf}ukken van JEthiopie en .gypte zoo in
elkander, dat bet mocijelijl\ is to beflisfen : dit behoort
tot de eene , dat. tot de andere der beide Nation . Men
beroept zich op de grottentempels . Doch de aard vats
het land vercischt die . En had dan Thcbe geene grotten? Moge ook al de bouwkunst in Nubie minder ontwikkeld zijn dan in Opper - Xg}pte , waren dan de uitgezondene kolonisten (zoo men eens de bevolking uit
(*) D I o D o R . L . I . C . 45 . ef. C . 5o .
(f) Men denke aan de Hykfos of Herderkoningen , de of
ftammelingen van J A$ o n, de legers van s A N n E R I B, N EBUKADNEZAR, RAMBYUES, ALEXAP{DER, da Sarracene,t {menigmaal), de Ku,-den, Turkeh enz .

594

A. H. L.

H E ERE N ,

IDEef'.

gypte
e Wit aannemen) altijd noodzakelijk van de kundigflen en bekwaamflen des yolks? En hebben wij niet

fprekende voorbeelden van kolonii n , zelfs van een' geheelen ftam (dien der krijgslieden) , uit e gypte afgezakt
naar bet tegenwoordige 4bysfrnie, waar hij, volgens bet
eigene gevoelen van H E E R E N, de oude hoofdflad,
Axdm, gebouwd heeft? Zou bet zoo veel nader liggende Meroe niet op gelijke wijze door verdeeldheid tusfchen de priesterkaste hebben kunnen bevolkt warden?
Heeft niet , volgens Ii E E R E N zelv', s E S 0 S T R I S of
R H A M E S E S den Stan van Meroe veroverd, en zelfs
de Koningin gevankelijk opgebragt ? (zie bl. 368 .) En
frookt zoo lets met de pieteit , die eene kolonie, ge.
lijk 1Egypte dan wezen zou, volgens de denkbeeldea
der Ouden , aan haren Moederflaat was verfchuldigd ? -Wij beflisfen bier niets ; wij twijfelen flechts. Hot gezag van een' zoo laten Schrijver 218 D l o D o R u s, wiens
gronden voor de oorjpronkeli7kheid (autochthonie) der
ifthiopers zoo zwak zijn, doct weinig af ; en hij kan
tnisfchien, gelijk meer anderen, verleid zijn door bet
denkbeeld, dat op zichzelve geen ilellig bewijs is, dat de
hooger liggende Staat aan eene rivier bet Moederland, de
Jagere de Kolonie moest zijn .
Doch genoeg over dit hoogstbelangrijke deel , waar nog
cenige ofciele flukken en landbouwkundige fragmenten
van Af A a o, , als bijlagen , zijn achter gevoegd . Gereedelijk
erkennen wij bet uitflekende nut en genoegen , door ons
uit de lezing getrokken ; en , zoo wij bet gewaagd hebben, den boven onzen lof verbevenen Schrijver bier en
daar tegen to fpreken, moge zuiks een bcwijs zijn , dat
wij hot bock niet alleen gelezen , maar zelfs hebben trachten to befluderen ; terwijl de gemaakte bedenkingen , die
f echts uit waarheidsliefde voortkomen , aan de waarde des
works volflrekt niet af- of toedoen .
De vertaling blijft zichzelve gelijk ; dat is, goed . Eene
fraaije kaart van Noord - Afrika bij de Ouden , een paar
plans , en de afbeelding van het heilige Schip , bevorderen
de duidelijkhci .f .
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De Koepokinenting of eenige vraagJlukken nopens de Vaccine,
onpartijdig on2lerzocht tot heil des menscbdoms, Jan alle Regeeringen en Artzen op het harte gedrukt door een veele jaren gepraetifeerd hebbende Geneesheer. Uit bet Hoogduitsch
vertaald, met eene Poorrede en ingevlochte Aanmerkingen
vermeerderd door A B R A tI e M c e P A D o s E, Med. Doct. Te
.4mJlerdam, by J . H . den quden . 1827 . In gr. 8vo . KKIV,
45 Bl. f : - go.

van den AmJlerdamfchen Geneesheer
Do se gevoelens
ten aanzien der Koepokinenting, zijn algemeen beCAP A

D

E,

kend, en het publiek is niet onkundig omtrent de otigunaige
itrekking, welke zijne fchriften voor deze weldadige ontdekking bezitten . Voorname Geneeskundigen hebben hare onbetwistbare waarde, tegen de, zoo ongepaste als ongegronde,
beftrijding van genoemden Geneesheer, met regt , door eene
openbare wederlegging zijner overdrevene begrippen , gehandhaafd, en zuiks op eene wijze, dat daartegen, gelijk men
zeggen zou, niets met grond meet to zeggen valt . Dit heeft
echter bij c A P A D o s E die uitwerking nog niet to weeg ge .
bragt, maar integendeel zijnen lust tot wedergefchrijf op
ieuw opgewekt, en zijn gemoed nog heftiger gemaakt, zoodat bij thans meer dan ooit tegen de Koepokinenting en derzelver voorftanders in driftvervoering uitvaart, ja zich niet
ontziet, daartegen fcheldwoorden to bezigen . Even als ze .
kere beescen, door hen aan to porren, beftendig fterker en
tot heeschwordens toe hunne Item laten hooren, zoo ffhijnt
de Doctor fteeds boozer en grimmiger to worden, dewijl hij
ziet, dat zijne ongerijmde gevoelens nog geenen genoegzameu
ingang vinden, die van meet dan Unen kant wederlegd en
naar verdienite ten toon zijn gefteld . -- Hij toont zich dan
nogmaals geneigd, zijne pijlen tegen de vaccine en vaccina .
toren to rigten , of liever zijne gat uit to braken . Hiertoe
heeft hij gefebikt geoordeeld, den inhoud van zekergefchrifc,
v6dr eenige jaren , zonder naam des fchrijvers en zonder jaar.
teeken, to Hamburg uicgekomen,bij wijze van uittrekfel,aan
onze landgenooteu in het Nederduitsch mede to deelen, vet.
gezeld van zijne eigene gevoelens en aanmerkingen .
OfTchoon her Iloogduitfcke gefchrift, dat hier eigenlijk alleen
top ten voertuig vaao CAP A n o g l's vuifaardlg uiiwerp(el tats .
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bruikt words, op zichzelf juist op geene groote aanbeveling
nanfpraak kan maken zoo is bet evenwel in een'vrij gematigden toon gefchreven . Men dient in aanmerking to nemen,
dat bet reeds v66r vele jaren in bet licht is verfchenen, toen
er nog menige bedenkingen tegen de Koepokinenting gemaakt
werden, die thans, bij do meer en racer bevestigde nuttigheid derzelve , door de ondervinding zelve wederlegd zijn .
De fchrijver is geen volllrekt beflrijder der vaccine, maar veeleer een gematigd vooritauder van dezelve . Hij geeft evenwel eenige bedenkingen en bezwaren tegen de Koepokinenting aan alle Regeringen en Geneesheeren in overwegi17g, welke uit wezenlijke overtuiging feh}jnen voort to
vloeij-cn, niet zoo zeer uit flijfhoofdigheid of vooroordeel, gelijk eit bet hot genoegzaam kan wordert opgemaakt .
De geopperde bezwaren zijn de zoodanige, welke to voren
meerrnalen gemaakt zijn, en hoofdzakelijk hierop nearkomen, dat door bet overhrengen van de koepokflof op bet
menfcbeliik ligchaam tot her ontflaan van meerdere foorten
van ziekten de gelegenheid words gegeven ; -- dat de in bet
ligchaam aanwezige of aangeborene pokilof niet words uitgedreven, en this die flof als 'c ware opgefloten blij_ft , en eene
inwendige verandering ondergaat, waardoor wel to weeg
words gebragt, dat de akelige pokziekte zich niet meer kan
vertoonen, maar geenszins verhinderd, dat bet gif zich op
cone andere wijze en in eenen anderen vorin bij gevaccineerden kan ontwikkelen en to voorfchijn komen ; waaruir men,
zoo als bekend is, bet verergeren van fommige ziekten en
bet ontflaan van andere, die to voren niet of min bekend
waren, heeft willen afleiden ; - voorts de bedenking, of
niet, door do melting van eene ziekteitof der dieren op den
meusch , doze daardoor eene meerdere vatbaarheid zoude kunnen erlangen voor onderfcheidene veeziekten, enz .
Hoe redelijk intusfchen en onbekrompen deze fchrijver, ongeacbr zijne medegedeelde bezwaren, over de zaalc denkt,
blijkt uit zijn befluit. „ Beleedigend ," zegt hij , „ zou de
• gedachte zijn , dat iets anders, dan bet lrcil der menfchen ,
„ en do opwekking tot con ernfUg onderzoek, in doze bet
„ doel zou zijn . Aan den uitvinder van deze inenting, aagn
• alle zijne navolgers , aan alle de befchermers dier kunst
• blikt immers de roem, dat zij tot nut van hunn' evennaasten
• hebben willen werkzaam zijn , en, naar hun beste weten ,
„ daaraan gearbeid bebben . De gevolgen zijn voor oogen.
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• Hunne eeuw zegent ze en beloont ze . Vbbr hen gang 't
• ook aan vele anderen aldus, en de roem verzelde hen zoo
„ lang , tot dat hunne ftellingen door anderen verworpen
„ werden . Desniettemin ging hun naam nfet verloren ; zij
„ bleven uitvinders, en bet goede, dat ons, door hunne ont• dekkingen, to beurt viel, werd ten nutte gemaakt. - Het
„ zou dan ook onzin wezen, to willen zeggen, dat men zich
„ daarom van het vaccineren zou moeten onthouden, oindat

• bet mogelijk is, dat in de toekomst hieruit sets nadeeligszou
• kunnen ontftaan . Eerie mogelijkheid is geene zekerheid,
„ ja' nog niet eens eene waarfbhijnlijkheid . Laat men dn
• van bet tegenwoordig goede gebrttik' maken , maar met aft
• mogelijke voorzi ;tigheid, ja zoo gebruik maken, dat men
„ daaruit die gevolgtrekking kan waken , dat niet ten laatfte

• een zeker kwaad daaruir geboren worde. Met naauwkeu• righeid zij dan de werking der gevolgen onderzocht ; de
„ fchade , waarvoor men flechts bevreesd is , trachte met
„ uit den weg to ruimen ; zoo zal seder den hem opgelegden
• pligt vervuid hebben .
Indien men deze regtgeaarde en zachtmoedige gevoelensvan
den fchrijver vergelijkt met de overdrevene, partijdige en onverdraagzame beginfelen van den vertaler, dan levert zulks
een wonderlijk contrast op , en dan is bet reeds onverkPaarbaar, hoe deze hem tot eenen befchermer heeft kunnen verkiezen,onder wiens geletde hij thans wederom optreedt,hoezeer beiden dan, in eenige opzigten , de zaak der vaccine uit
een gelijkfoortig oogpunt mogen befcboiiwen ; maar dan kan
bet ons sevens te ' minder verwonderen, dat hij ook hier en
daar zijnen fchrijver, wanneer deze zich nu en dan nog al
to gunilig over de Koepokinenting uitlaat, tegenvalt, hem
van inconfequentie befchuldigt, en zelfs met zijnen patroon
den fpot drijft .
De zameni' elling van C A r A D O S E's gefchrijf is dus reeds
op zichzelve vrij zonderling . Gedeeltelijk is bet eerie vertaling, zoo bet fchijnt, gedeeltelijk eerie mededeeling van des
fchrijvers denkbeelden, door den moiid van den vertaler, op
zijne wijze uitgelegd en van zijne eigene aanmerkingen en
gevolgtrekkingen voorzien . Het is hierdoor moeijelijk, altijd terftond to begrijpen, was aan den fchrijver, wat inn
den vertaler toebehoort . fret . laatfte is evenwel, bij nadere
befchouwing, algemeen vrij kenbaar aan de bekende fchrijf
wijze van den laatften, als zjjnde doorgaans met fchriftuur .
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pluatfen ruim voor;leu, die dikwijls ver gezocht , weiaig
pasfelijk zijn, en er als aan de haren worden bijgefleept.

roe.
CA-

P All o S E laat zich, onder anderen, en op verfchillende plant .
fen, dus hooren : De vaccine is eene God tergende, en to
gelijker tijd der kinderen gezondheid verwoestende manoeuvre, eene zoo goddelooze als verderfelijke praktijk, eene ongeoorloofde en verderfelijke kinder -verontreiniging . Een helder oordeel en een ootmoedig beftaan voor God, met een
levendig en hartelijk gevoel van volkomene afhankelijkheid,
zal men vruchteloos bij een' doordrijver der vaccine zoeken ;
de menigvuldige voorftanders dier kunstbewerking zijn vooral to vinden bf bij hen, die , steeds in alles even laauw en
onverfchillig in de dingen des Hemels, zich, ook met betrekking tot de vaccine, even onverfchillig en zonder nadenken door den ftroom laten wegflepen, bf zij behooren tot de
2oogenoemde verlichten dezer eeuw, die alwat bet verborgen, maar vastgeworteld onkruid van eigen geregtigheid en
eigen kracht eenigzins voedfel geeft, gretig aannemen , en
dus ook meestal de hevigfte doordrijvers zijn van een zoo on .
sniskenbaar der menfchen hoogmoed en Gode wederftrevigheid
aankweekende uicvinding. Zoo men alle die noodlottige waarborgen, zegt hij al verder, tegen ziekten , tegen de nationale
armoede, tegen de febade van overftrogming, tegen brand,
enz . waarmede deze eeuw, en helaas ! bet zoo diep gezonken Nederland in bet bijzonder, overkropt is, niet , uit bet
befef der onbetamelijkheid en der hemelterging, die inderdaad
bet fondament is van aile die zondige ondernemingen, wit
laten varen, zal eene droevige, maar heilzame ondervinding
den mensch ten laatfle wijzer maken, en hij zal met fchade
en fchande gewaar worden, dat 't hem niet goedis, de verzenen tegen de prikkels to flaan. Zoo moesten de hoogmoedige Babelftichters van achteren ondervinden, dat bet door
hen uitgedachte middel, ter voorkoming der ver/lroo fling over
de aarde, juist de oorzaak dier verftrooijing geworden is, door
de albefturende hand van Hem , die de wijsheid der wijzen
doet vergaan . Het zijn de onheiligie en onwettigfte middelen, welke bij alle volken door de Geneeskundigen met
eene verbazende, in 't oog loopende overdrijving worden gebezigd, om de Koepokinenting door allerlei bedriegelijke aanlokfels door to dringen, enz . Hij roept de behoeftige onders, welke genoodzaakt zijn hunne kinderen tegen hun geweteti to lateu ineuten , daar zij anders verftokeu moeten

DP

R0111OKINENVNO .

$ 99

blijven van alle leering, medelijdend toe : „ lia , tooddruf• tigen en verdrukteu I God zal met u zijn . Hij ziet en hoort
• u . Lijdt geduldig en biddend, maar onderwerpt u niet aan
„ de zonde ! Eert den Koming, maar vreest God alleen l"Zoo ruic de Jezuit bet yolk op, terwiji hij zelf zich fchootvrij poogt to ftellen !
Dit is eene korte fchets van den doorgaanden geest, welke
in bet gefchrift, voor zoo ver bet aan C A P A D O S E toeb,
hoort, heerscht . De lezer zal ons, hopen wij, verfchoonen,
meer uic hetzelve mede to deelen , em bet in deszelfs surd
en oogmerk to doen kennen . -- Er volgt , ten befluite , nog
een drietal aanmerkingen, waarin hoofdzakelijk de bezwaren
van den fchrijver herhaald worden , en hij nader tracht to betoogen, dat , door de vaccine, de tot rijpheid komende pokftof, bij deze of gene individu, in hare natuurlijke ontwikkeling en afneming belemmerd, maar nimmer uitgeroeid
wordt ; - dat de levenswerking van bet ligchaam, door een'
ongewonen prikkel, ontftaan uit bet ingeworteld koepokgif,
geftadig opgewekt wordt en ziekelijk terugwerkt, en wel met
overprikkeling, waaruic vele ziekten geboren worden, als algemeene zenuwachtige levendigheid, met zwakheid verbonden, bet karakter van bet tegenwoordige geflacht (deelt gij
ook in hetzelve , Mijnheer C A P A D o s E i men zou waarlijk
zeggen, dat gij insgelijks en wet ter dege gevaccineerd zijc!)
en allerbijzonderst van bet kinderlijk geftel ; bet overhaast en
ziekelijk ontwikkelen van de eene of andere ziekteftof, ale
mazelen, roodvonk, die dan ook in alle landen van Europra
in getal en kwaadaardigheid toenemen ; bet terugflaan van
fcherpe ltoffen op inwendige deelen , waardoor zoo vele ziek .
ten der kinderen in allerlei vormen vermeerderd zijn, als de
croup, de kinkhoest enz . ; eindelijk words uit bet langzaam
wortel fchieten van de fmetftoffe der beesten in hetmenfche .
lijk ligchaam bet gevolg voorfpeld, dat er nimmer to voren
gekende kwalen uit zullen geboren worden .-Men verge niet
van ons, in een tijdfchrift als dit, eene geheele wederlegging
to geven van al de onbewezene, ongegronde, ja meermalen
ongerijmde gevoelens, waarmede de dweepzuchtige en zieke .
lijke verb eeldingskracbt van den ,Ymferdam[chen Geneesheer
bet publiek op nieuw bezwaart . De laatstgemelde bedenkin.
gen zijn, zoo als wij zeiden, meermalen naar eisch overwogen, en zoo bevredigend opgelost door eenen_ H v it E L A N D,
THUESSINK, QNTIJD, STIPRIAAN LUISCIUS en zoo
vele andere berQemde Geneesktiudigen a iat wu zu11s ddexuiet
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behoeven to herhalen . Alleen merken wt tan, dat wit vof
ftrekt niet begrijpen, hoe hier het gezegde van H u F E L A N D,
• dat hot door de ondervinding der in 1823 en 1824 geheerscht hebbende epidemic van pokkcn op nieuw gebleheerscht
ken is, dat de afzondering en de vaccinatie de zekere voor» behoedmiddelen zijn tegen dezelve, zoo wet bij indizvidus,
„ als in het algemeen," tot een bewijs regen bet voldoende
der Koepokinenting zal kunnen gelden , waartoe het wordt
aangevoerd . - Ten aanzien der bedenking ; dat fontmige
ziekten thans menigvuldiger plaats hebben dan to voren, meetlen wjj to moeten verwijzen naar hetgeen de fchrijver (niet
de vertaler) zeif hieromtregt zegt : ,, Do loop der Genees• kunde en hare ondervindingen leeren ons duidelijk, hoe de
• felfels van den mensch met betrekking tot de ziekten aan
• veranderingen van allerlei card onderhevig zijn . Er zijn
„ ziekten als 't ware • uitgeftorven, andere geboren of we„ der opgeftaan, zonder dat wij de oorzaak, hoe of waar• door dit gefchied zij , in flaat zijn nit ce vorfchen ." Men
fchrijve dan de verergering en vermenigvuldiging van fommige der genoemde ongefteldheden niet toe aan een oorzakelijk
verband tusfchen de koepokken en dezelve, omdat zij gelijktijdig beflaan, of 'algemeener'eworden zijn, federt dat de
vaccine is uitgevonden ;'daar trotnvens zulks ook omtrent vele
dezer ziekten reeds plaats vond, toen de laatfle bij ons nog
onbekend, ten minfle ties algemeen in zwang was . Het
blijkt in geenen deele, dat de croup, de kinkhoest, de roodvonk, de mazelen enz . zulke kinderen of perfonen in een'
ergeren trap aandoen, die gevaccincerd zijn, clan die, welke
deze kunstbewerlang niet ondergaan en natuurlijk gepokt hebben, of zelfs, dat doze ziekten erger en algemeener zouden
plaats vinden dear, waar meer, dan waar minder gevaccineerd
words . lets, hetgeen reeds lang zou hebben moeten blijken
en bewezen zijn, indien de bedoelde vooron derflel ling eenigen grond had . - Ilet is eene even onbewezene vooronderllelltng , dat de mensch thans eene grootere vatbaarheid zoude bezitten voor de ziekten der dieren, dan voorheen ; noch
de befchouwing , noch de ondervinding leveren voor dit gevoelen eenigen grond op . - In hoe ver de vaccine niet alleen do fterfelijkheid reeds heeft verminderd, maar op den
rniddelbaren duur van bet menfchelijk geflacht een' onbetwistbaar voordeeligen invloed heeft, hierover kan men raadplegen de hoogstbelangrijke waarnemingen van D V V ILL A R D,
over FrgnkrJk genomeu, (4nalyfe et tableaux de T influence
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de la petite verolerfur la mortalite) ten einde van den gezegenden invloed dezer kunstbewerking nader en volkomen
overtuigd to worden (*) ; ten zij men -ook bier wederom, met
C A P A n o S E,

mogt kunnen goedvinden, aan verzwijging

of verdraaijing der feiten to denken, zoo als hij den opfle1lers
der Rapporten in bet algemeen durft to last leggen , waarin
trouwens, zoo als hij zich niet fchaamt to zeggen, de doordrijvers der vaccine weinig zwarigheid maken, zoodra derzelver bekendmaking de zaak der zoo zeer in befcherming genomene Koepokinenting zoukunnen benadeelen . -Don, genoeg,
en reeds to veel, hebben wij uit dit mengfel van fchijnbaar
gemoedelijke en godsdienftige met onopregte en kwaadaardige beginfelen medegedeeld .
Indien men al aan de gevoelens van c A P A D o s E de beste
oogmerken mogc willen toekennen, zoo kunnen wij niet voorbij aan to merken, dat dezelve ver verwijderd zijn van then
geest van zachtmoedigheid en verdraagzaamheid to ademen ,
welke de eerfte deugden van dat Evangelic zijn, waaruit hij,
op hoogen meestertoon, zoo vele lesfen mededeelt. Ziju eigen vogrbeeld bewijst volkomen zijn gezegde, dat bet meer
zegt, den Heer in ootmoed to dienen, dan godsdienftig to
zijn . Mogt hij, als nieuw ingewijde in de fchoonfte Godsdienst, zich de betrachting dezer pligten meer eigen waHij zal zich dan ook voortaan onthouden van anken!
dere lieden , die , op eene voorzigtige en onbevooroordeelde
wijze , de Koepokineuting en de Geneeskunde trachten to
bevorderen, op zulk eene ongegronde en onbefchofte wijze
aan to randen , ala hij doet s door hen voor kwakzalvers uit
(*) Deze proeven behelzen : 1 0 . dat, in den natuurlijken
ftaat ,
van i,ooo,ooo kinderen , die geboren worden, er
85,685 vroeg of laat aan de kinderziekte zullen fterven, en
dat de middelbare duur des levees is 3 9 jaren . 2 0 . Zoo deze
ziekte over is , klimt de middelbare duur des levens der kinderen van 4jaren tot 44-s jaren. 30 . Zoo de vaccine algemeen werd , zou de middelbare duur des levens der kinderen , die geboren worden, van 284 jaren klimmen tot 324 jaren ; zoodat de bevolking, die voor r,ooo,ooo geborenen niet
hooger is dan 28,763,000, door de vaccine zoude klimmen
tot 32,256,000 . - Verder kan hierover worden nagezien de
Annales des Sciences naturelles, T . VII, Mars 1826 , p . 314.
T t
r,OEKBESC(1 . 1827 . N0 . 14 .
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to fchelden , of, van hnnne fchriften , over de beestelj'ke in .
enting, zoo als hij de vaccine gelieft to noemen, handelende, to zeggen, dat dezelve in opdragr, ftijl en redenering,
in kdn woord, met den card des onderwerps, in de volmaaktfte harmonie ftaan ; een compliment, hetwelk wij hem,
met veel meerder regt, zouden kunnen wedergeven. Dit is
de taal van iemand, die in driftvervoering flier bedenkt, war
hij ter nederfchrijft . Wij raden hun, die zich hierover, onzes
oordeels met regc , door c A V A D o s E beleedigd kunnen achten, geene pogingen aan to wenden, om hem tot eenige verantwoording of voldoening to noodzaken, waartoe in ons oog
anders wel wettige redenen zouden beflaan . Men bedenke
steeds, wie de perfoon is, van wien doze Taster komt, en late
her blj een zwijgend verachten berusten . „ Wanneer de Ezel
u fchopt, mishandel her beest pier weder l want her weet
niet beter," is een gewoon fpreekwoord , dat bier misfchien
door fommigen van toepasfing words geoordeeld . Dan, wij
beroepen ons liever ep cone les van hooger gezag, welke
leert , dat nien niet weder moet fchelden, als men gefcholden
words . Mogt CA P A D 0 S E zich zijne l3ijbelkennis , waarmede
llij zoo ongepast fcherlnt, voor praktifche beoefening, ten
minfte ook daarin ten nutte maken, dat hij meer befcheiden
zijne partij, of de zoodanigen, die anders denken dan hij,
bejegene 1 Dat hij trachte meer zuivere en opgeklaarde inzigten to erlangen omtrent de grondbeginfelen der Geneeskun.
de, voor welker uitoefening hij in de Maatfchappij is opgetreden l Welligt wordt hij dan nog van eene en andere , hem
thans nanklevende , vooroordeelen, omtrent de weldadigfte aller
ontdekkingen, namelijk de Koepokinenting, ontheven ; ten
mintle zal hij , langs dezen_ weg , niet alleen een beter Geneesheer, maar vooral een borer Christen kunnen worden .
4dres aan alle mine Hervormde Geloofsgenooten . 1zerde Druk.
Te Imflerdarn, bi J . H, den Ouden . 1827 . In gr. 8yo.
24 BI. f : - 30 .
Het 4dres aan alle sn jne Hervormde Geloofsgenooten getoetst
aan den geest der waarkeid, der liefde en des vredes . Ben
woord ter gerustflelling, voor de vrienden der Hervormde
Kerk . Te Amflerdam, bif G . Portielje. 1827. In gr . Bvo.
71 Bl. f c - 5o . ( *)1
.l tectere j nequeo fuperos, 4cheronta mevebo, zou een ge .
(•) Het later iukomen van doze en gene Recenfle, wier plaatflng geen
uitfel gedoogde, is oorzaak van eeae'seer verwarde raugfcuikkiug, welke
den Redactcur Wet geweten wordc.
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fchikt motto zijn geweest voor het eerstgenoemd gefchrift.
De Schrijver, die tegen wil en dank bekend is geworden , is
de 's Cravenhaagfche Predikant D I R K M O L E N A A R. Het
fchijnt, dat het kleine ftukje van Do . K U I PER (*) ook m oLENAAR heeft gebelgd, die, even als de factie van BILD E R D IJ K cram fzais, twist en tweedragt zaait, en niemand
duldt, die van liefde en eensgezindheid fpreekt, of in then
echten geest des Evangelies handelt. De eerwaardige en
liefderijk regtzinnige K u x P E R deed veel nut bij eenvoudigen,
die nu niet zoo gemakkelijk konden belezen worden , om
overal onregtzinnigheid to ruiken . Deze hinderpaal voor
twistzoekers moest dan ook uit den weg worden geruimd .
Daarom was het wel to verwachten, dat er een libel, als bo .
venilaand ,Idres, in het licht kwam, nit den bekenden winkel . De confpiratie tegen de Christelijke liefde kon nu onmogelijk ftilzwijgen.
De listige wijze, op welke M O L EN A A li dit 4dres den
Drukker deed geworden, ftrekt ons geenszins ten waarborg,
dat hij met dit gefchrift goede bedoelingen heeft gehad . Die
tegen medebroeders de pen opvat, noeme even goed zijnen
naam als Do . K u I P E r. , die voor de goede zaak fchreef.
Nu herinnert ons het 4dres van M o LEN A A R, nameloos den
Drukker geworden , onder het postmerk Utrecht, de onfeilbare uitfpraak des Heeren : Ben fegelft , die kwaad doer ,
haat bet licht, en komt tot bet licht niet, opdat z faze werken
viet beflraft worden ; J O A N N . III: 20 . Men behoeft ook
maar dit 4dres to doorbiaderen , om het kwade, dat toch nu

aan het licht is gekomen, overal to ontdekken . De waarheid, welke hier gedeelteiijk, fchoon flechts in fchijn, voorkomt, levert alleen het Voertuig, met hetwelk allerlel logen
en onwaarheid, en, laten wij het maar eigenlijk noemen, de
zwartite laster wordt rondgevoerd . Geen bedienaar van het
Evangelic moest ooit de pen leenen, om zulke lasteringen
voor goede munt onder de menfehen to brengen, Men moet
wel verre van de zuivere I3ijbelleer afgeweken zijn, om zoo
iets in gedachten to nemen , last ftaan uit to voeren . Doch
wij happen van M 0 LEN A A R of , om redenen, die wij hier.
onder zullen opgeven . Want wij hebben geen plan, een ge(*) Het geloof is uit bet gehoor, e nz . t o Haarlem , 1826 ,
biii de Wed . A. L o 0 s J E s , P z . f : - 25 c . ; welk, voorrreffelijk
werkje door M OLEN A A R'S gefcllrijf nog nicer in waarde
moet rijzen .
T t 2
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fchrift , dat ons to Jezuitsch is, om alleen aan M o L E N A A It
ala Schrijver to denken, to wederleggen . Zoo cock zou onze
Recenfle moeten zijn . Quot verba, tot fere rnendacia . De
aanwijzing hiervan fticht niet, vooral niet, wanneer de De ,
linquant, volgens pllgt en geweten, gehouden is, overal, in
bet oor zoo wel als op de daken, waarheid to prediken .
Gemakkelijk was derhalve de taak, welke de ongenoemde
Steller van bet tweede gefchrift op zich genomen heeft to
vervullen . In vliegende boost fchijnt dan ook deze Schrijver
bet beruchte Adres getoetst to hebben aan den geest der
waarheid, der liefde en des vredes. Het geeft ons genoegen ,
dat deze toets, welke as o r. E N A A R geen oogenblik kon
doorftaan , alom met grangte is ontvangen, Dit bewijst ons,
dat M O L E N A A R'S oogmerk, ooh in een antler opzigt, dan
hij in bet Rekest can Z . M. fchijnt verklaard to hebben,
mislukt is . En juist de graagte, met welke men bet tegenfchrift ontving, zag de leemcen en de oppervlakkigheid over
bet hoofd, welke in dat tegenfchrift, als natuurlijke gevolgen van den gemaakten fpoed, zich laten ontdekken . Doch,
vergeleken met M o L E N A AR's lasterfchrift , is deze toetfing
grondig en voorrreflelijk, zoo nls dit ook natuurlijk is . De
logen, hoe fraat en fang ook opgefierd, is altijd afzigtelijk,
bij de waarheid, die zich , zaaden tool en bij de eerfte non,
4iging, oar) hes oog vertoont;
Aangezoch ; om belde deze werkjes to beoordeelen, bad . .
den wij ons daartoe reeds gezet ; maar wij ontvingen bet onderflaande ftuk, dat wij, to onzer regtvaardiging in her niet
verder beoordeelen dezer werkjes, en tot verdere inlichting
onzer Lezers, wien de Rotierdamfche en Haarlemfclze Couranten d . d . 2 Oct . 1827 in handen zijn geweest, bier laten
volgen . Wij wenfchen, dat bet gewoel der trotfche en eigenbatige raddraaijers eenigermate ophoude , en dat wij verder
met die onrustftokende blaauwboekjes niets meer zufen re
doen hebben . De duidelijk verklaarde meening van Z . M. on.
zen Koning zal , hopen wij , aan twistgierige zelfzoekers hun .
nen verderfelijken arbcid wel eenigzins verleeren .
Kopij .
Wu W I L L E M enZ .
a2 September 1$27 . No- rro .
Gezien bet Rapport van Onzen Staatsraad, Directenr- Generaai voor de zaken der Hervormde Kerk, enz . van den
Wen Mei 11 . No. 1, nopens den card en de flrekking van
zeker nameloos gefchrift, door den Boekbandelaar J . H. den
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Ouden to 11mf)erdam uitgegeven, en ten titel voerende ; ddrcf
Iran alle mine Hervormde Geloofsgenooten,
Gezien bet Rapport van Onzen Minister van Justitie van
den 7den Juiij II . litt . X12, waaruit blijkt, dat de Hervormde
Predikaut D. Jl'Tolenaar to 's Gravenhage fcbrijver is van bedoeld fluk .
Gezien bet Rekest van evengemelden predikant van den
23ften Juiij If ., daarbij to kennen gevende, een innig fmartgevoel to hebben, dat deze zaak ter Onzer kennis was gekomen en Ons ongenoegen bad verwekt, en verklarende hetgeheel tegen zijn doel en wensch to zijn, door zoodanig een
Adres eenige fcheuring of o nrust .in de Vaderlandfche Kerk to
verwekken ; voorts de ftelligfte verkiaringen afleggende van
zijne goede bedoelingen, en, daar hij inet leedwezen ziet, dat
de aangewende middelen eene tegenovergeflelde opvatting ondergingen en dus zeker niet doelmatig waren, de hoop beruigende, met deze verklaring, onverminderd in Onze .goed_
guniligheid to deelen ; verzeke~ing gevende, dat door hero
niets ondernomen zal worden , hetwelk den fchijn hebben kan
van de rust der Kerk to verfloren .
Gehoord de Adviezen van Onzen Staatsraad,Directeur-Genernal voorn ., van de Commisle vit den Raad van State
voor de zaken der -Hervormde Kerk , en van Onzen Minister
van Justitie .
Hebben goedgevonden en verftaa'n, disponerende op bet
Rekest, Ons door den Predikant D. Molenaar, to 's Gravenhage, ingediend, aan denzelven bb deze to kennen to geven
dat Wij zijn nameloos gefchrift , onder den titel van : Adres
aan alle mine Hervormde Geloofsgenooten, met ongenoegen en
afkeuring hebben gelezen ; doch niettemin, in aanmerking
nemende de betuigingen omtrent zijne bedoeling, gezindheden
en leedwezen, door denzelven bij .zijn opgemeld Rekest gedaan, Poor het tegensvoordige, deze voor Ons zeer onaangename zaak daarbij zullen laten berusten ; in bet vertrouwen,
dat de Rekestrant zich zorgvuldig zal onthouden van alles,
wat de rust in de Hervormde Kerk zoude kunnen ftoren, en
zich overeenkomitig de Wetten en Reglementen zal gedragen .
Affehriften dezes zullen, enz .
Laken, den 2_flen September 1827, .
Dit Befluit van onzen geliefden en verlichten Koning ontilaax ons van verdere beoord2eling dezer werkjes, He, doe
ook e ;.Us gp1.QUden bet gewQel der ketinis, die opgeblazen
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maakt, en die van de ftichtende liefde niet wil hooreu I Tot
leering voor M o L E N A A R en dergelijke Scribleri volge nog
dit bekende
Al is de logen nog zoo fnel,
De waarheid achterhaalt haar wel .

Oprakeling .

Later Dichtfukjens van Mr.

W I L L E M B I L-

DERDIfK .

Tepidum cinerem commovit, et ignes
fuscitat hesternos . O V I D I u s .
.
Te bordrecht, by J. de Vos en Comp. 2826. In gr. 8-yo
---

igo BI. f 3 -60.

lies Voorberigt ziec er zeer oorlogzuchtig uit . -- „ Maar,
tegen wien trekt B I L D E R D IJ x dan to veld ?" -- Wel , tegen de Revolutietaal van bet begin dezer Eeuw . Het is
ook om razend to worden voor eenen man als B I L D E RD IJ x, dat die taal de fpelling van Siegenbeek beet , en dat
de Bilderdijkfche •fpelling niet eens door zijne compagnons,
M o L E N A A R, V IJ G E B o o m enz . , algemeen wordt aangenomen. Door die Revolutietaal weet men niet eens, was Oprakeling is ; en daarom koestert B I L D E RD IJ K, naar bet
fchijnt, den wenseti, dat S I E G P. N B EB K met zijne taal worde ingerakeld. De Monniken in Spanje houwen wel zesduizend olijfboomen om, die ten tijde der Revolutie gepoot
waren, en een oud vrouwtje wenschte wel , ten jare 18 1 3,
in ons land, de Evangelifche Gezangen nit de kerlc gebanLien, ja verbrand, omdat zij dezelve, als patriotfche liederen,
niet dulden kon . Hetzelfde regt, dat deze bezitten, behoort
toch ook aan B I L D E R D IJ K. -„ Maar, heeft dan B I L D E Rnooit Revolutiedrank
DuK nook Revolutiebrood gegeten,
gedronken ? Moest B I L D E R D IJ K Wet in alles en overal en
altijd B I L D E R D IJ K zijn ?" - Zoo oordeelt men gewoonlijk,
ais men niet weet, waar hem de fchoen wrings . Wat hebben bakkers en wijnkoopers bier dan to waken met . het fagulus figulum odit? Met S I E G E N B E E K en zone fpelling wordt
de zaak alders . Het is toch Duel om razend to worden, wanneer men reeds met den voet in bet graf ZIT, en dan vol
vrees is voor de inrakeling eener eigene fpelling , by het
uc,o Y in het graf. En dan weet men lies eeus meer, hoe

W . B I L D R R D IJ K, OPRAKELING .

bop

de oud - Hollandfche tang onzer grootouders er uitzag. B I

L.

weet dit, en kent bet geheele huisraad dier tijden .
Dit dient tot narige voor zulken , die hun huishouden willen inrigten naar de oude waanwijsheid, met welke BILD&RD iJ K beter dan met de nieuwe bekend is, Aan de laatlte,
zegt hij zelf, heeft hij Been deel . Dit weet men voorlang
reeds . Maar men weet ook, dat hem des to ruimer deel vats
eigenwijsheid is toegevallen . - Hiermede ftappen wij of vatt
bet Voorberigt, met aanbeveling van hetzelve aan alien, die
lust hebben to lezen , hetgeen de knorrige man zoo al fchrijft ,
wanneer hij in kwade luim is .
„ Oprakeling?" -- Het is een goed Hollandsch woord, zegt
B I L D E R D IJ K , en bet zal wel wear zijn . Maar wij, die do
dwaasheid hebben, om meer nog op duidelijkheid, dan op
oorfpronkelijkheid en eigendommelijkheid, in bet gebruik der
taal, gezet to zijn, bezigen daarvoor oprekening ; welk woord,
bij vuur gebruikt, algemeen verftaan words . Het fpijt ons,
dat B I L D E R D IJ K reeds met den voet in, of liever barer
bet graf zit (in welke houding wij hem eerlang hopen gads
to flaan) ; anders zouden wij hem , bij voorraad , ten minftG
slog voor vijf bundels, deze titels opgegeven hebben : NavlooYing, Opfchommeling, Oude koeijen uit defloot, Grafluch:,
Ze,kfchraapfel, met welke titels hij evenwel, bij verkiezing,
winst kan doen .
Over bet algemeen zijn do hier voorkomende gedichten niet
zoo bijtende en Turksch, als het Voorberigt doet vermoeden .
Dit doet ons hopen, dat de man zich nog wel beteren zaL
Indien nu de rupfennesten , door den Recenfent der Navonke•
ling genoemd, de floombooten, de gazverlichting,, en zulke
nieuwigheden meer, bij hem den molen maar niet wederom
door de yang jagen, dan zal misfchien bet : fins corona: opus,
in een' wenfchelijken zin, ook van bet zijne nog mogen gelden
Pia vota!" -- De tijd zal en moet bet leeren.
Nooit hebben wij behoord onder de diepe bewonderaars vast
bet poetisch vernuft des Heeren B I L .D E R D u K. De groot .
heid van zjjn talent in doze betwifelden wij nooit . Maar in
de vruchten zijner poezij ontdekten wij, bij veel zelfverhef .
fing, to weinig van den geest van hem, die nog de meestgeliefde Volksdichter verdient to wezen , en die dus , door B I LDERD]JK zelv', als naar bet levee, wordt gefchetst .

ID E R D IJ K

C A T S.

De Dichter ult behoefte en zeedlijk zieisgevoel,
Te needrig voor gezwets, voor dartlen tocht to koel,
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Voor driftgevlei to itreng, to zacht van hand voor 't gispen ;
In wien gecu recliter lets dan deugden kan berispen ;
Wiens vers den zachten flroom van 't Reeds bezadigd bloed
In ellten toonklank toont door overmaat van zoet ;
Wiens lesfen vruchten zijn van onmiskenbre wijsheid,
Erkend, betracht, beproefd in levenskracht en grijsheid ;
Van kennis van den mensch, de wareld , en bet lot ,
Bij diepe erkentnis van een fchuldverzoenend God ;
Wien niemand las, dan meer aan God en plicht gebonden,
Dan teerder van gewisfe in 't fchuwen van de zonden,
Dan meer in 't hart verwarmd van 't Christlijk liefdevuur,
En meer gedwee en ftil in 't donkere Albefluur .
B I L D E R D IJ K was ons altijd to zeer bet tegenovergeflelde
van c A T s , om, in bet algemeen, zijne poezij met vermaak
en vernieuwden lust to kunnen lezen ; want wij verlangden
ilichting, zachte en ftillle roering ter bevordering van Godsdienst en zedelijkheid, en nooit begeerden wij alleen op bet
kunstmatige to letten, om van B I L D B R D IJ K re leeren , hoe
men, ook als Dichter, razen en tieren en verdoemen moet .
Hij moge aanbidders hebben onder Dichters of Poeten, onder
de andere zedelijk en godsdienftig geftemde menfcheli felt hij
zijne vereerders zekerlijk wel bet minfte .
Wij oordeelen over zijne laatfle voortbrengfelen echter
eenigzins anders , dan velen onzer tijdgenooten . Het is den
ouden man eigen, in alles to zijn laudator temporis acti ; en
dat juist to meer, hoe heeter de wereld, en derzelver niet
altijd zedelijke vermaken , door hem to voren werden nagejaagd . Lezer, zie rondom u, en overtuig u, dat de langfte
en hardfte flrafpredikatien juist komen van zulke grijsaards,
die in hunne jongere jaren to hard hebben geloopen, en nu
zich over hunne ftramme beenen zoeken to wreken op bet
viuggere geflacht , door alles to verdoemen, in hetwelk zij nu
niet meer kunnen mededoen . Zulke ouden zijn ook afhankelijk van weder en wind, en elk togtje uit bet Noorden
brengt, in hunne altijd trillende zenuwen, to weeg een' bijna vliegenden florm .
De wispeiturigheid van bet weder brengt dan ook natuurlijk dezelfde veranderlijkbeid voort in zulker dichtflukken,
Deze houden wij voor genoegzame reden, dat zonnefchijn en
vruchtbaar weder ook in B I L D E R D IJ K'S gezangen , zoo
dikwerf op bet onverwachtst, words afgewisfeld door vlieget .-

OPRAKELING .

6o9

den storm en fchrale noordelijke winden . Maar zullen wij
daarom zeggen, dat B I L D E R D IJ It zwijgen moest ? Zoo
oordeelen fommigen, die toch niet altijd ongelijk hebben .
Wij oordeelen nu zoo Diet ; want, gelijk bet buitenweder ,
een geheel jaar door, meet zonnefcbijn opleverc, dan buijen
en florm , zoo is bet ook natuurlijk to verwachten, dat een
Diebter, die, als een we~raal, van de buitenlucht afhangt,
meer dagen van zonnefchijn, dale van form en bagel en koude winden , in zijne verzen zal opleveren . En juist dit hebben wij in deze Oprakeling met vermaak ontdekt ; gelijk wij
ook hopen, dat zich dit verfchijnfel, bij bet klimmen van
's mans jaren , nog meet en duidelijker zal openbaren . ten,
verzoek hebben wij fechts aan den Dichter, dat bij , bij bet
uitgeven van volgende bundels, boven of onder ieder dichtfuk , wind en weder met maand en dag naauwkeurig aanteekene, nagenoeg zoo als bij zeetijdingen in nieuwspapieren gefchiedt. Dit zal naderhand zeer ve--I helpen, om zijne gezangen aesthetisch juist to beoordeelen .
Voor ons gemak en gebruik hebben wrj , in ons exemplaar
dezer Oprakeling, de windlreken en bet weder, alleen bij
gisfing, bier en daar aangeteekend . Wij zullen biervan eenige
faaltjes aanvoeren .
OUDERD 0 L

Hoe dof en faauw en zwak kruipt bevende Ouderdom
In 't naauwlijks vloeibaar bloed door hart en aadren om!

Lig daar wijn f4eellift, lust van tienmaal zeven jaren!
De nu tweeenzeventigjarige Grijsaard heeft dan at vroeg gefpeeld, en reeds de fnaren getokkeld, toen hem de pap nog
werd gevoerd . Indien dit geene fchrijffout is, in plaats van
meer dan vijftig jaren , dan is er zekerlijk, op Nederlandfchen
bodem, in langen tijd niet grover met fpek gefchoten .
De wind N. N. W. Mistig weder, bedompte lucht .
GODSDIENSTLEER DEZES TIJDS .

Wij , wij maken ons geluk,
Wij ontwerpen , wij beramen,
Brengen de Almacht onder 't juk,
En zij zegt zoetzappig !linen .
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Zij moet volgen . Waarom niet?
Ons behoorc he ; hoog gebied .
Wat dan wil dat laf gerel I
Geen genadel neen, belonen,
En een domper op de hel I
Liberalen, vrijheidszonen,
Lachen wij op ons gemak
Met then kinderbullebak .
De wind N. W. Yliegende florm .
AAN SOUTIIEY.
-- 'k Wensch de boorden
Der Izis, (*) die mijn tier in weemoed klinken hoorden,
Op nieuw to onthalen op die tonen, thands verftramd,
Maar nog van 't vuur doorbhakt , dat in mijn binnenst vlamt ;
Op nieuw haar golfjens aan mijn Nederlandfche fnaren
Te kluistren, en den vloek der Staatsgeweldenaren
Te dondren zeewaart been op Nasfaus hooggetlj' ,
Dat Waal en Maasftroom fiddre en wegkrimp' met bet IJ,
Waar de overblijffels van die gruwzame aterlingen
Op nieuw 't geheiligd Woord en 't vrij gemoed befpringen,
En °t vrijherdsmasker wear bet hulfel wordt van dwang .
De wind N. N. 0 . Scherpe koude,
SEIZER HADRIANU$

4fcheid van 't leven.

Mijn hondtjen van een zieltjen,
Mijn arme kleine fieltjen,
Mijn lichaams beste maat I
Mijn hondtjen van een zieltjen,
Wat ligt ge thands uw hieltjen,
En weet niet waar g1j gaat
Zoo eenig- en alleentjens 1
(*) Ontvangen B I L D E R D IJ K'S longen meer flerkte, hoe
luider hij uit de verte fchreeuwt ? -- Moet hij dan naar de
overzijde, om beter gehoord to worden in ,Yn fferdam, Rotterdam en andere Hollandfche Iteden? Men hoort hem daar
naauwelijks, nu hij to Haarlem is ! Nemo mortalium omnibus
hors's japit. -- Wij hebben medelijden met den man, wiens
grootfte kwelgeest is de furor breyis . Dan kan hij ook niet
aldjd bij zinuen zijn .

OPEAKELING .

etI

Zoo zwakjens op uw beentjens I
Zoo nakendtjens en i}ijfl
Zoo bleekjens en zoo koudtjens 1
Met bibberende boutjens
En fchemerfchuddend lijfI
De wind Z. Z. 0. Zoele lucht , laf weder.
WARE GEL1JK IEID.

De

Ongelijk (zoo 't blijkt) in 't geven ,
Is Natuur toch altijd goed
Voor de kuikens die zij broedt :
Altijd maakt zij 't ons wedr even,
En ftelt ieder wel to vredn .
Schenkt zij minder kundighedn ,
Minder wijsheid, minder oordeel,
Minder menfchelijk verftand,
Aan een mensch, gellacht, of land ;
Zij vergoedt bet door bet voordeel
Van den opgeblazen waan,
Met zich zelven hoogst voldaan .
wind 0 . Gematigd weder.

Daar wij hiertoe op bl . 188 nog rulmte genoeg vonden ,
hebben wij aldaar iu ons exemplaar gefchreven dit

Rvmpje .
Toch is er ddn,
Gewoon to razen,
Door kennis NEER NOG opgeblazen .
ja, B I L D E R D JI $ I zoo is er ddn.
(Geen regel gold ooit algemeen.)
Ten blijke, dat bet in deze gedichten niet altijd itormt en
hagelt, maar dat ook liefelijke zonnefchijn den Lezerverkwikt,
zullen wij, ten befluite van ooze we&rkundige beoordeeling
dezer gedichten, nog laten volgen bet dichtftukje, dat, niet
cakes om deszelfs kortheid , bier geheel wordt geplaatst :
VREUGDGENOT .

Zet bij de intred van uw baan
'c Harte voor genoegens open :
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Alles lacht bij d' ingang aan ,
Alles mag de jeugd zich hopen .
Waarom, jongling, zoudc ge niet?
Wierdt gij ook door 't pad bedrogeu,
't Is een door to ftaan verdriet,
Blijve u fleeds bet doel voor oogen .
't Pad is 't doel niet van den tocht :
't Werd ons niet ten fpel ontfloten ;
Vreugde moet er niet gezocht,
Maar die 't opgeeft blij genoten.
Wend gij de oogen Reeds vooruit,
Waar gij 't duurzaam goed zult vinden :
't Bloemtjen dat ons bier ontfpruit,
Zij een fpeelgoed voor de winden ;
Tot verkwikking, geen verlet,
Werd bet tangs den weg gezet .

De wind Z. 0. Schoan weder , met zonnefcll n .
Hot is wet mogelijk, dat wij , bij hot opgeven van wind en
weder, hebben misgetast. Gisfen doet misfen . Doch , indien
B I L D E R D IJ K dan, door allerlei wind en weder henen, volflrekt zingen wil, en indien hij , bij bet fluiten zijner blinden ,
viet naauwkeurig zeggen ken, van wear de wind waait, dan
treekene hij , op ons dringend verzoek, jaar en maand en dag
naauwkeurig aan onder ieder afzonderlijl{ fttik, en dan zal ons
de naauwkeurige Wedrtafel, in den 41gemeenen Konst- en Letterhode, telkens voor grove, zoo niet voor alle dwalingen beIloeden (*) . Opzettelijk, dit verklaren wij wits deze, hebben wij tegen hem niet willen zondigen .
Zoo veel wij dezen bundel hebben onderzocht, moeten wij
getuigen, dat niemand reden heeft, om knorrig to zijn op bet
lieve Engeltje , dat, op bet titelblad I met zijne oud -Hollandfc,ie tang, bet vuur nit de asch oprakelt. Ilet goede toch ,
dat hij heeft opgerekend , is voor de liefhebbers alleen bet
geld wet waardig, dat zij befleden ook nog voor datgene,
dat bet lieve wicht wet had mogen inrakelen . Wie dus bet
goede zoekc , rekene, even als wij hebben gedaan , bet andere diep in ! Doch wie B I L D E It r, JJ K bet liefst hoort , als hij
bezig is met razen en tieren, die rakele op, wat moest worden
ingerakeld, en hij moge zich daarop vergasten ! - De fnsaken
verfchillen . Wij willen ook daaromtrent met niemand twisten .
(*) De nabijheid van Polanen bij Haarlem is bier van groote dienst .

BOEKBESCiOtWING.
herdediging van Babel en Openbaring tegen de voornaamfle vroegere en latere Befirs
ders van dezelve.
Door . G . H . V A N S E N D E N, Predikant to Middelbert . Ifle Deel, bevattende eene pragmatifche Gefchiedenis der beflr!Vding van Babel en Openbaring .
Te Groningen, by W. Zuidema . 18517 . In gr . 8vo.
X en 6o8 bl. f 5- ;

D
e Schrijver van dit belangrijk werk heeft, voor dezen zijnen arbeid , blijkens de Staatscourant van

42 Junij 1827, van Z . M. den Koning van Pruisfeneen'gouden cerpenning ontvangen . Reeds dit moet onze opmerkzaamheid op dit werk gaande maken , en de lezing van
hetzelve zal de belangftelling niet verminderen .
Het werk , dat v A N S E N D E N op zich genomen heeft ,
is een allernuttigst , maar ook zeer moeijelijk werk . Na
de veelvuldige aanvallen op Bijbel en Openbaring, in onzen tijd vooral listig en bedekt ondernomen, is bet vervaardigen eener pragmatifche gefchiedenis dier beftrijding,
ik zou bijna gezegd hebben , een herculeus labor. Het
nut van zulk cene gefchiedenis ftaat vast en boven alle
bedenking . Doch waar vindt men bet juiste oogpunt ,
om uit hetzelve al die vijandelijkheden naauwkeurig gade to flaan, onpartijdig to beoordeelen en tot een zamenhangend geheel to brengen ? Het is geenszins ons plan,
flechts aanmerkingen mede to deelen , welke gemakkelijker bij dergelijk werk to maken , dan to ontwijken zijn .
Zoo veel ons bellek gedoogt , zullen wij de waarde van hetzelve doen kennen , en zulke opmerkingen ook den Schrijver voorftellen , die hem , bij de voltooijing , misfchien
nog van dienst kunnen zijn .
Onze Lezers , die meer in de bijzonderheden den rijkdom
van dit werk wenfchen tt leeren kennen , moeten wig ver,uOE1tEESC11 . 1827, 1\'0 • I$.
V V
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wijzen naar de Godgelcerde 13/dragen, 1327, IV, bl .
465-482 , waar de gelcerde D . c . den weetgierigen ruime voldocning verfchaft . De aard van dit ons Tijdfchrift
verbiedt ons , in pet breede den inhoud van zulk ecn werk
op to geven ; en hetgcen D . c . geleverd heeft , maakt
dit zclfs nu overbodig .
Naar bet plan van den Schrijver, (bl . V en VI.) behoorde de eigenlijke verdediging voorafgegaan to worden
door cenc pragmatifclie ge/chicdenis , zoo v'el dcr bcflr j=
ding als der verdediging van B jbel en Openbaring, tot
Tot die der beftrijding echter, moest
dp onzen t>>d.
den Lezer de weg gebaand worden door een kort overzigt
van de gunflige denkw!c ze omtrent de if . S. en de daarin begrepene Openbaring . - Het volgende Deel , voor
hetwellc de bouwftoffen reeds verzameld zijn , (bl . VIII)
zal eene pragmatifche gefchiedenis dcr verdediging van
.B bel en Openbaring, tot op onze t~den, bevatten . De
beoordeelende befchouwing van de werken der ~pologeten
moot mij (zegt de Schrijver) eigenaardigleiden tot de opgave
van pet becte plan , waarnaar eene grondige en doelmatige
verdediging, zoo wel van den Bijbcl zelven als van de daarin
begrepene Openbaring , thans behoort ingerigt to worden .
Volgens deze verklaring van den Schrijver, is dit werk
iraar cone groote fchaal opgezet , en wij zijn blijde , dat
lrij zijn eerfte plan ., om de Bijbel verdedigd door 11 A&1 r:, L S V E L D to verkorten , heeft laten varen , en nu
pen oortpronkelijk werk levert, door hetwelk, naar het
oordeel van den berocmden 1\1 U N 1' I N G H E , ( bl . IV)
peter, dan door eene verkorte uitgave van H A M E L SV E LD's werk, aan cone dringende behoefte van onzen
tijd zou voldaan , cene Move i:i onze Letterkunde aangevuhl , nut gefticht , en een van des geleerden mans langgekoesterde wenfchen bevredigd worden .
De moeijelijkheid van dozen arbeid, over welke V A N
s :1; N D E N niet zonder reden klaagt , in aanmerking genomen , hceft niemand oorzaak , over onvolledighcid hem
to berispen . Intebendeel zal ieder met ons 's mans belesenhcia bew_onderen , ook wanner hij nog dezen en ge-
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nen had onvermeld gelaten , uit bet gild derzulken , die
fchrijven quidquid in buccam vcnerit .
Het is een gelukkig denkbeeld, de verdediging van Bijbel en Openbaring voor den tegenwoordigen tijd to regelen volgens bet plan , dat door bet werk van vroegere
Apologeten als van zelve zal aan de hand gegeven worden . Doch ook de beftrijdcrs van Bijbel en Openbaring
kunnen hiertoe van dienst wezen . Want gelijk de aldus
genaamde Neologen, door hunne fomtijds onfluimige aanvallen, hebben medegewerkt, dat, uit vreeze voor heftigen aanval , de Bijbel nicer wetenfchappelijk wordt behandeld , en dat de Dogmatiek , die to voren meermalen
met Bijbelleer werd verward, tot hare eigene grenzen werd
teruggebragt , zoo ontdekten zij ook , aan de opmerkzame 1lpologeten , menige zwakke en niet houdbare plaats,
vooral in de buitenwerken , en deden hen wijsfeiijk zich
terugtrekken tot bet hoofdpunt ter verdediging , den Bijbel , tegen welken de aanval met oneindig mindere vrucht ,
dan tegen de menfchelijke bijwerken , kan worden gedaan .
Dit is een belangrijk punt in de gefchiedenis van de 4pologetiek . Dit heldert juist op , hoe ddtr de meeste Deisten en beftrijders van den Bijbel zich hebben vertoond ,
waar de Bijbel bet minfl:e , als bet eenig zekere en houdbare punt, in de Apologetiek, befchouwd en behandeld
werd . De ontwikkeling van dit punt , de geheele ge.
fchiedenis door , geeft van zelve bet beste plan ter vein .
dediging van Bijbel en Openbaring aan de hand ; en , gelljk bet den echten Godgeleerde op bet naauwfte verbindt
aan den Bijbel en deszelfs zekere en onfeilbare uitfpraken, met verwijzing van vele leerftukken der menfchelijke
wijsheid tot de gefchiedenis der Godgeleerdheid en Dogmatiek , zoo wijst juist dit punt den Bijbelverdediger zijnen pligt aan, om nooit in de bres to fpringen voorlou :ter menfchelijke meeningen , om bet even of zij van Phidofaphen of van Concilien en Synoden afkomfl:ig zijn,
maar altijd, als bet dierbaar palladium derChristenheid,
den Bijbel in befcherming to nemen tegen elken onheuRhen, hoezeex clan ook vertwijfelden aanvaJ .
V v 2
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Het valt moeijelijk, een juist en regtvaardig vonnis to
vellen over een werk, van hetwelk bet voorbereidende
gedeelte flechts ten halve ons is aangeboden . Over de
hoofdzaak van bet geheete werk to oordeelen , zou de
onbezonnenheid zelve zijn . Bij de verdere uitvoering van
hetzelve zijn wij cerst daartoe in ftaat . In afwachting dan
van bet overige gedeelte, voor hetwelk wij wenfchen,
dat VAN SE N n r N bij leven en gezondheid gefpaard
blijve, zullen wij ons nu moeten bepalen tot dat gedeelte,
dat wij thans voor ons hebben.
Indien wij dit Deel , als cone op zichzelve ftaande gefchiedenis der beftrijding van Bijbel en Openbaring, hadden to beoordeelen, zouden wij ons verflag anders moeten inrigten , dan nu wij deze pragmatifche gefchiedenis
derzclve voor oogen hebben , als eene inleiding of voorbereiding tot de verdediging van Bijbel en Openbaring
zelve .
Het komt ons voor , maar wij --even ons gevoelen gaarne
voor een beter over , dat deze Inleiding beknopter had
kunnen, en ook had moeten zijn, voor bet oogmerk,
waartoe zij is beflemd . Zou alles niet juister zijn ontwikkeld, indien de gefchiedenis der beftrijding met die
der verdediging gelijken tred hadde gehouden ? Dan viel
bet bij ieder tijdperk gemakkelijker, aan den eenen kant,
zoo wel als aan de andere zijde , leemten en misflagen aan
to wijzen. Zoo werden wij als van zelve geleid tot onzen tijd , en tot bet j uiste ftandpunt , om de nu noodige
verdediging van Bijbel en Openbaring to overzien , en
met goed gevolg to beproeven . Zoo ontweek men ook
herhalingen, welke wij, bij deze behandeling, noodwendig
to gemoet zien . Want hoe kan men de verdedigers noemen , zonder to gewagen van de aanvallers, die evenwel
reeds als zoodanig in dit Deel voorkomen ? Het eigenaardige van ieder tijdperk kon men dan beter op bet oog
hebben gehouden, en, bij bet inachtnemen der telkens
heerfehende denkbeelden , in oorfprong en einde, eene pragmatifche gefchiedenis leveren, welke voor bet oogmerk,
dat de Schrijyer zU heeft yoorgefteld, tnisfchienno- be-

VERDEDIGING VAN AtJ1Et EN OPF.NAAkING .

617

ter gefchil t zou wezen . Doch misfchien is onze vrees
voorbarig . Dit wenfchen wij, dat ons bij de lezing van
bet volgende Deel eenigzins zal blijken .
Tot den aard dezer pragmatifche gefchiedenis behoort ,
dat de oorzaken en bronnen worden opgegeven, uit welke de beftrijding van Bijbcl en Openbaring is voortgevloeid . Deze worden door V A N S E N D E N uitvoerig
befchreven , bl . 104--122 . Volgens hem behoort biertoe, i o . onkunde, vooroordeel en misvatting omtrent
den Babel ; 2 0 . hooggevoelendheid en eerzucht ; ;° . ongeregelde zinnelijkheid, weike de H . Schrift tegengaat,
en welke zich niet laat bedwingen . Teregt zegt bij van de
beftrijders , die aldus bezield bet heilige aanranden , dat.zij
zelfs niet door hun groot petal der goede zaak des Bijb, ;ls
en der Openbaring eenig nadeel kunnen toebrengen . Afzonderiijk geeft de Schrijver vervolgens de bronnen op van
bet Deismus, bl. 178-188, en van de onderfcheidene
foorten van bet Rationalismus, bl . 328---349 . Het ontbreekt ons aan plaats , hierover in bijzonderheden to treden. Wij hebben voor onszelven geene aanmerkingen
op hetgeen de Schrijver aldaar afzonderlijk heeft aangemerl t . Wij deelen met hem in hetzelfde gevoelen . Het
is pragmatisch juist ontwikkeld . Zoo wij iets mogen aanmerken, dan zeggen wij aileen dit, dat de gefchiedenis,
als gefchiedenis , meer pragmatisch moest geweest zijn ;
terwijl het pragmatifche nu eenigzins geifoleerd voorkomt .
De Schrijver zal, hopen wij , onze bedoeling wel begrijpen, maar bet ons toch ten goede houden, dat dit voor
den Lezer met een enkel worrd hier aangewezen wordt .
Door to gewagen van de afzonderlijke bronnen bij Bijbelbeftrijding, Deismus en Rationalismus , wordt de eer.heid der gefchiedenis verbroken . Alles heeft den fchijn ,
dat de afzonderiijl:e takken der Bijbelbeftrijders , als afzonderlijke gefchiedenis, zonder genoegzaam verband met
bet geheel, behandeld worden . Zelfs wordt onder het
lezen van bet geheele werk waargen©men, dat fomtijds de
gefchiedenis wordt geleverd meer van Bijhel-befrejders
dan van Btjbel-be/rijding ; terwijl deze bier de hoofdzaah
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is, en blijven moct . Deze is ook Gene der redenen, dat
het werk eenigzins to uitvoerig is gcworden , ten mince
voor het doel , waartue bet de geleerde v A N S E N D E N
Leiemd heeft . Het koint ons voor, dat hij alles onder
On gezigtspunt had kunnen brengen , door zich , bij het
vervaardigen van deze ,gefchiedenis, Reeds voor oogen to
ftellen de nadeelen , welke voor Bijbel en Openbaring altijd
zijn voortgevloeid uit eene to wijsgeerige behandeling van
beide . Wij hebben ook hier het nimium op bet oog ;
want wie, bij de behandeling des Bijbels, geen rationalist , in den goeden zin des woords , zijn wil , die is den
dwaas gelijk, die , om den B ijbel to lezen en to verftaan,
met vastgeflotene oogen tot denzelven zich begeeft . Dit
nimium eener wijsgeerige behandeling van Bijbel en Openbaring heeft altijd , van j U S T rJ N den Martelaar of ,
tot op K A NT en verder, de vruchtbare bron geopend
vuor Bijbelbeftrijding . \Verking en terugwerking moct
mien daarbij telkens ppmerken ; en dan zaal bet blijken ,
dat de wijsgeerige en quaff - wijsgeerige behandeling van
Bijbel en Openbaring den Koningsberger de handen ruin
gaf, om als Criticus to handelen , ook bij het wijsgeerige, dat men bij den Bijbel, en fomtijds boven den Bijbel , had aangenomen . Dat zelfs de eigenlijke inhoud des
Bijbels het voorwerp dezer kritiek werd, is begrijpelijk
voor hem , die het ftelfel van terugwerking ook bier -op
bet oog houdt . Op deze wijze zou Deismus en Rationalismus hier niet geifoleerd ftaan, maar in het naauwfte
verband voorkomen met den hoofdinhoud van het geheele
werk . Zoo zou zieh ook gemakkelijk openbaren, wat,
bij het verdedigen van Bijbel en Openbaring , vooral in
aanmerking moot worden genomen ; en bet beste plan,
oin beide to verdedigen , was dan ook niet ver to zoeken. -- Doch wij ftaken onze verdere aanmerkingen , welke het geheele werk mogten gelden . Misfchien hebben
wij , naar bet oordecl onzer Lezers , ons reeds to diep
ingelaren met het gehcel, van hetwelk flechts een gedeelte ter beoordeeling voor ons ligt . Voor bet tegenwoordige
dan hierover nets meer , en manum de tabuld.
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Befchouwt men echter dit Deel, als beheizende eene
op zichzelve f'aande gefchiedenis derBijbelbeftrijding,buiten verband met hot cigenlijk hoofddoel des gcheelen works ,
dan vallen grootendeels do aanmerkingen weg , welke wij
hierboven hebben medegedeeld, en dan hebben wij alle
reden, om aan dit Deel den grootften lof, als rcgtmatig,
toe to zwaaijen . Het is dan cell handbook van de grootfte
verdienite, in de eerfte plants, voor eerstbeginnende Goody
geleerden , die bier de philofophifche wartaal der Duitfchers zoo naauwkeurig mogclijk outward vinden , en
overal den fchijn van bet wezen duidelijk zien afgefcheiden . De volle digheid en omflagtigheid van dit work is
alsdan eenc der grootfte verdienften, omdat men dan niet
genoodzaakt is , bet oorfpronkelijk gefnork en de buitenfporige waanwijsheid, onder brommende en weinigbeteekenende magtfpreuken , met -root tijdvcrlies , op to fporen . Maar ook zij, die geene vreemdelingen zijn in de
gefchiedenis der transfcendentale, hijna hieroglyphifche,
en fomtijds hot gezond verftand belecdigendc gclccrdhcid
ouzer naburen, zijn grooten dank veribhuldigd aan den
floor v A N s r N D E N voor dit work, dat hen grootenileels ontflaat van hot verdriet , om hun geld to befteden
voor hetgcne geen brood is . Tijd- en geidverlies word
beide voorgekomen . Doze is geen geringe dienst , wel1:en doze moeijelijke arbeid niet enkel aan cerstbeginncnden voortreffelijk heeft bewczen . De uitvoerige en , zcw
veel wij hebben kunnen nagaan , Eaauwkeurige Bladwijvzer, achter dit work, maakt dit Deel, als handbook,
voor beflendig gebruik zeer gefchikt .
De gcleerde man , wien wij onzc aanmerkingen nict Hit
vitlust mededeelden , maar om dezclve bij gclcgenhcid to
toetfen, houde ons dezclve ten goede . Wij f .cllcn zijn
work, zoo als wij meenen, naar verdienfte, op hoogen
prijs . Onze Lezers zullen , vertrouwen wNij , met dit
ons oordecl inftemmen , vooral door mededecling ook van
het volgende uit bet Voorberigt ( b l . VI en VII) : „Die
taak had, wat het Dcism'is betrof, reeds hare z%uarigheden. Meestal moest ik eenen weg door bet boach
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hakken , en flechts nu en dan vond ik, door de hand van
anderen , een gedeelte van bet (poor gebaand . Vele deistifche werken kon ik niet magtig worden, daar zij of uitverkocht of in privaat - bibliotheken verfcholen zijn . Doch
vooral gevoelde ik de eigenaardige moeijelijkheid, welke
met bet fchrijven eener gefchiedenis van bet Rationalismus en de daarftelling van deszelfs tegenwoordige gedaante gepaard gaat . Hiertoe moet men de geheete wijsgeerige
en godgeleerde Letterkunde van de laatfte vijftig jaren
omvatten, in den loop van dezelve indringen, den zawenhang der verfchijnfelen en de betrekking tusfchen oorzaak en uitwerkfel navorfchen, en alles tot 66n welzamenhangend geheel vormen . Hier vond ik bijna niets
voorgewerkt . Ik was daarom in de noodzakelijkheid gebragt , om een' ftapel van boeken door to lezen en to beoordeelen, en daaronder eene menigte van werken, die
door duistere terminologien affchrikken , door langdradib
heid vervelen , en door ligtzinnigen toon en losfe behandeling een onaangenaam gevoel van billijke verontwaardiging opwekken . Nogtans heb ik op verre na niet alles
in handen kunnen krijgen , wat ik toch gaarne geraad •
pleegd had . Ik hoop desniettemin, dat de deskundige Lezer Been werk van belang, dat bier in aanmerking komen
moest, geheel voorbijgegaan zien zal ."
De zwarigheden , bier niet met vergrooting opgeteld ,
zijn gelukkig door den Schrijver to boven gekomen . Bij dit
getuigenis voegen wij nog den wensch , dat hij , door niets
afgefchrikt,ook bij bet overige gedeelte van dezenbelangrijken arbeid alle zwarigheden even gelukkig moge overwinnen !

Hulde aan

RINSE ICOOPMANS,

door

SAMUEL

MULLER en JERONIMO DE VRIES . Te Amflerdam, bij P . Meijer Warnars . 1827. In gr . 8vo .
Bl. f 1-8o .
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auneer men zich een' man voorftelt, wiens leven
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door geenc bijzoiderc lotgevallen of groote daden gekenmerkt is , in cen' gewonen en bepaalden 111-ring werkzaam
zijnde geweest , zonder ook daarbij zoodanig to fchitteren, dat de algemeene aandacht cr door geboeid wordt ;
en wanneer men nu weet , dat gewoonte en betreki ing
vorderden , dat deze man in twee opzettelijke redevoeringen gefchetst, herdacht, gehuldigd moest worden,-dan gevoelt men bijna medelijden met de fp rekers , en zelfs
met de hoorders , die beide ligt geacht worden refit blijde
to zijn geweest, toen het werk maar volbragt, de dubbele plegtigheid ten einde was . Doch misfchien is de beproeving hiermede nog niet voorbij ; misfchien vorderen
die zelfde gewoonte en betrekl ing, dat bet gedrukt, dat
het - ten minfte door dezen en gcnen - gelezen worde .
Ten einde het Publiek eene vreeze to benemen, die het
zoo zeer ten onregte dit boeksken zou doen ter zijie leggen, is bet misfchien genoeg, naar waarheid tebetuigen,
dat beide redevoeringen door ecne talrijke vergadering , en
kort na elkander, met groote deelneming en toejuiching,
werden aangehoord . Want dit doet niet alleen hetzelfde
voor den lezer hopen ; maar bet bewijst ook, dat dat
ftille water een' dicpen grond had, en dat de fprekers
then wisten to peilen . Trouwens , hct is nietnoodig , avontuurlijke lotgevallen to hebben , om cen leerzaam voorbeeld aan de hand to geven , to fchitteren, en groote waarde to bezitten . Naar er worden goede oogen vereischt
om bet to onderfcheiden, bekwame handen om het aan
to wijzen en in bet licht to ftellen . En dit is bier inderdaad bet geval . K o o r DI A N s was een braaf en beminnelijk , een vlijtig en door de natuur mild begaafd man ,
van levendigen, belangwekkenden aard, die, vroeg tot
cene aanzienlijke ftandplaats , als Leeraar, en naderhand
tot den Hoogleeraarsftoel geroepen , en tevens vader van
cen talrijk kroost, in twee of drie der allerbelangrijkfte
maatfchappelijke betrekkingen was geplaatst . En hij vervulde deze , zoo wel als de meer algemeene des gezelligen
levens, onder vele moeite en bezwaar, op eene naauwgezette en hoogst loflclijke wijze . Ziedaar flofs genoeg
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voor hem, die bij bet beftaan niet flechts, maar ook bij
de wording en vorming van zul en man evil 111 aan , zijne voornaamfle deug,len en verrigtingen in hat licht flellen, en aldus zijne nagedachtenis zegenrijk maken . Daarbij blijft wel de zwarigheid over, door eene dubbele behandeling opgeleverd .
Ivlaar, wanneer de aanleiding
tot de loffpraak , en bet karakter der fprekers , genoegb
taam verfchillen , en beide zal meestal plants hebben , zoo
laatstgenoemden inderdaad cell karakter als fprekers hebben, dan verandert, met het flandpunt, ook bet tafereel, door elk gefchetst, ligt aanmerkelijk genoeg, en
de rijkdom van bet onderwerp komt er flechts to meer
door uit. En wij herhalen het : dit was bier bet geval .
M U L L E R fchetst ons in K o o r Al A N S inzonderheid
den Leeraar, den opregten, vcrflandigen Prediker van
a H R I S T U S, den navolger van P A U L U S, zoo als
die zichzelven en zijne omllandigheden, I Corinth .
,II: r-5, afmaalt . Hicrbij echter vergeet hij niet, langs
welke trappen en wegen de goede Voorzienigheid hem
daartoe opleidde ; hoc zijn geheele levee, bewegen en zijn
tot de vervulling van zijnen post medewerkte, en de inboud zijner prediking wederkeerig voor hem wet en regel
des levees was .
D r, v R I E s teekent hem nicer als Geleerde of , bij zij
ne uitgegevene fchriften, inzonderheid de verhandelingen
in Felix Meritir gedaan , fomtijds vrij breed flilllaande ; fchoon hij echter vooral den Mensch , den Christen,
Vriend en Vader nict vergect, en zijne gelukkige opgroeijing, onder niet geheel dagelijkfchc omflandigheden, uitvoerig befchrijft .
M U L L E R, wegens Hand, gelegenheid en karakter
meer ernflig, deelt natuurlijk dozen trek aan zijne fchilderij mode . D E v R I L s , meer vrij en van bijzondere levendigheid , flemt ons beurtelings tot genoegelijkheid en
weewoedig gevoel .
Waar zij nogtans elkander ontmocten, waar zij K 0 0 rM A N s afmalen zoo als hij was en werkte , daar komen de trekken uitnemend overeen ; daar kan men alle
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ligt to zamen vatten , tot cen kennelijk en fchoon afbeeldfel . Op Un punt flechts fchenen zij ons toe eenigermate
to verfchillen ; in zoo ver , namelijk , Dt U L I. E R cetw natuurlijke overeenftemming , evenredighchi en gelei_lclijkheid
in 's mans aandoeningen en drifter, opmerkt , D E V R I r, S
daarentegen veel ftrijd en zelfverwinning bij hem aanneoint .
Zou dit ook van daar afkomftig kunnen zijn, dat de laaaitt
hem vroeger, in de eerfte jongelingsjaren , 1-weft geken44
zoodat wij bier eenigermate S 0 C R A T E s en den gelaatkenner wedervonden ?
Zullen wij er nog jets tot onderlinge vergelijking bijvoegen ; DI U L L E R is , door vormiug en gewoonte ge.
leid , ligt wel zoo gelukkig in de wijsgeerige befchouwing
van den inwendigen mensch , zijne wording en ontwikkeling ; D E V R I s , daarentegen , uitmuntend in de fchil.
dering der uitvloeif is en werking naar buiten .
In bet kort , eenheid in de verfcheidenhei j mag wel bet
opfchrift dezer dubbele fchets van K 0 0 P M A N -S' luf en
leven heeten , die gewis tot een verkwikkend aandenken
voor zijne vele vrienden , en tot cen leerzaam voorbeeld
voor jong en oud, leek en Leeraar, Geleerde en Burger,
mag verftrekken .
Braaf en verftandig , rond en gul, levendig en onvermoeid, ncderig en godvruchtig, werd hij inzonderheid
door eene mengeling van vrolijke opgeruimdheid en ernftige bedachtzaamheid gekenmerkt . Wie hem flechts voor
korten tijd ontmoette, zag dit ; en wic hem jaren langken .
de, veranderde nict van gevoelen . Zoo als beide Redenaars hem in dit opzigt geteekend hebben , herkent hem
iedereen . En hoe kwam hem hier die blijmoedigheid to
ftade , om veel leeds to dragen en veel moeijelijks to ver
rigten , Tar die ernst to pas , om met de uiterfte naauwgezetheid , als Lecraar en Iluisvader , voor to gaan op
den weg van pli-t !
Zacht ruste de asch van hem, die alzoo werkte terwijl
bet dag was , en in eene reeks van brave kinderen als 't
ware nog voortwerkt , inzonderheid in lien eenen , zijn
opvolger in de hoogwigtige openbare betrekkingen,
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wiens hartetaal, op 's vaders graf uit gefproken, wij bier
met niet weinig genoegen mede bewaard vondcn !
Ons plan vergunde niet, bij de verdienf'e des werks
van den vriend, nevens evengenoemden zoon tot de vervulling van den dubbelen post, als Leeraar en Hoogleeraar, geroepen , van i U L L E R , als kerkelijke redevoering, gcbed enz ., afzonderlijk ftil to ftaan ; dock prijst
zich hetzelve van dezen kant niet minder aan .

Het z1j den Redacteur van dit Tijdfchrift vergund, ook
zijne geringe hulde bier to plaatfen ; waartoe hem zoo
wel zijne betrekking tot, en zijne hooge achting voor
den waardigen K O O P M A N S, als zijne ingenomenheid
met den arbeid van 's mans vereerders, fchier onwederflaanbaar drongen .
SIJ HET LEZEN DER LIJK- EN DER LOFREDE Or
DEN IIOOGOELEERDEN R . KOOPMANS .

Wat beat het, of men 't Woord verkondt,
Vervreemd van vromen zin ?
De leering dringt niet in bet hart,
En heeft geen' zegen in .
Wat baat bet, of men deugden preekt,
En zelf haar niet bemint?
De lesfen , die geen voorbeeld fchraagr,
Vervliegen in den wind .
Maar, waar zich leer met voorbeeld paart .
En ootmoed met de deugd,
Daar zegent God bet goede zaad,
Mar fmaken de Englen vreugd t
Dus, Koopmans t hebben we n aanfchouwd.
In leer en wandel Een,
Wie hoorde u , en ging ongelicht
Of onbemoedigd been?

Ht LDS AAN R . ilOOPnt&NMGIj drukt' op alles, was gij deedc,
Een eigen , heihg merk ;
En aller liefde was uw loon,
En zegen kroonde uw werk .
Gij hebt, met rustelooze vlijt,
Steeds naar Gods gunst geffreefd,
En voor uzelv' - voor ons to kort -Hier lang genoeg geleefd .
Voor ons to kort . Helaas I de tijd,
Die alles dekt met nacht ,
Wischt ook in 't einde uw beeldtnis uit,
Bij 't wordende geflacht .
Geen fchilderkunst, hoe hoog zij ftijg',
Voorkomt, dat zij verdwijn' :
Her is een fchaduw aan den wand,
Van 't wezen flechts de fchijn.
Hoe trefl'end oog en mond en trek,
Te leven fchijne op 't doek,
't Vernuft, de geest, her hart, de ziel
Is meest der kunst to kloek .
En was zijn oog en mond en trek $
Wet is en vorm en leest ?
Minst gaat de fchelp den duiker nan ;
De parel zelv' her meest .
Een reine parel zij 's mans beeld ,
Die, in haar fchelp gehuld,
Den vinder met bewondering
Van 't zeldzaatn fchoon vervult .
Maar, wiji zij ftil en zedig prijkt,
Als fchuw van fchittrende eer,
Zoo words des keisners hand vereischt,
Dat elk hear regt waardeer'.
U, Mullerl was die teak bereld :
Gij bebt den kostbren fchat
Der reinite ziel , van 't edelst but
In gouden fcbrift gevat .

flag

<ia6

S . M U L L Z I' EN J, D& V R I E S, fULDE .
Gij hebt het fchoon der ftille deugd
In eigen' glans vertoond,
Gelijk in haar van 't Godlijk beeld
Een heilige afdruk woont .
En gij , De Vries! war nog die (chat
Bij nieuwen toets u bond ,
Dat laagt gij , met begaafde hand,
Voor all en heerlijk bloot .
Gij drongt , met (cherpen kennersblik,
Tot elk beflantldeel door,
En fchonkt, door de allerfijnf'e proef,
Der para nieuvyen gloor.
Het innigfle der reine ziel
Hebt gij voor elk ontplooid ;
Hoe inniger doortast, verfcheen
Zij rijker nog getooid .
Zoo hebt ge beiden Koopmans' beeld
Voor 't woen des tijds bewaard :
Hij leeft , fcboon hij geflorven zij,
Door u heeds voort op aard' .
En wektet ge ook to dieper (mart
Om 't derven van lien (chat,
Gij wijst ons, troostvol, naar bet oord,
Dat dit kleinood bevar .
En flaan wij daft -den bilk daar been,
Zoo juichen we om zijn lot :
De fchelp verga in 't hart der aard',
De parel is bij Godl
J . W. 7.10 j' E M A .
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Gefchiedkundig Overzigt omtrent de heerfchende en voorkomende Oogziekten in Nederland ; door

w.

M E N-

S E R T . Iflc Stuk .
(Vervolg en

Plot van bl. 585 .)

J-nderdaad, bet was gedurende een groot gedeelte der
achttiende ceuw, dat niet flechts in Nederland, maar ook
zelfs in bet naburig Duitschland, de hoop van alle be»
middelde ftaarblinden op Frankrkk gerigt was, in welk
tijdvak bet oog fchier bij uitfluiting aan hot fijne gevoel
van Franfche hander word toevertrouwd . Van lieverle •
de, echter, kwam bij onze landgenooten bet gezond verstand weder boven . Men begon to begrijpen, dat de Ne•
derlanders niet minder dan andere nation tot bet verrigten
van heelkundige kunstbewerkingen gefchikt waren, en
meer vertrouwen op zijne eigene kunstoefenaren to vesti .
gen ; en de to refit, ook in hot vak der Oogenheelkunst,
beroemde mannen, TEN II A A F F, GRAM ,NET T I S ,
C . STIJGER, BALTHAZAAR, DE WITT en JER I c H o hebben ors vervolgens de onwrikbaarfle bewijzen verfchaft, dat bet destijds meer aan de behoefte van
eene geregelde opleiding en aanmoedigende voorbeelden,
dan wel aan de gefchiktheid en andere vereischten ontbroken
heeft ; hetgeen wijders door den voortgang der wetenfchap
zelve nader is bevestigd geworden, daar, behalve de
reeds genoemde Genees- en Heelkundigen , inzonderheid
SANT CROOS, J . VAN DER HAAR, J . C . KLEBER, J . KRAGTINGH, D . VAN GESSCHER, G .
J. VAN WY, H . NISSEN, G . GREEVE, M . S . DU
PUY, F . BUCHNER, MENSING,J . STAAL, C .
H . B R I N K en A . V A N O N Z E, . E N zich alien deswege, de eon meer , de ander min , verdienftelijk gernaakt
hebben . Het is zoo , velen hunner hebben niets hoegenaamd over dit vak in het licht gegeven ; dock ook dit
verlies voor bet wetenfchappelijk gedeelte der kunst is in
vele opzigten door echt pTaktifche bijdxaggly y.an andere
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Nederlandfche Genees- en Heelkundigen vergoed , onder
welke de beroemde en onvermoeide T H 0 M A S S E N A
THUESSINK,w .F .BUCHNER,VAN ONSENOORT,
VANDER IIOUT, C . MULDER, HENDRIKS enZ .

to rcgt verdicnen vermeld to worden ; zoodat , offchoon de
Schrijver, met vaderlandfche rondborftighcid, openhartig
erkent, dat federt de buitengewone vorderingen , welke in
de laatfte jaren , en wel inzonderheid in deze negentiende
eeuNv , beide in de theorie en in de praktijk van dit gedeelte der kunst hebben plaats gehad, en welke vooral uit
de leerfcholen van onderfcheidene uitmuntende Duitfche
Oogartfen herkomftig zijn , de Nederlandfche kunstoefenaren zich zekerlijk omtrent de Ophthalmologic niet met
de buitenlandfche, inzonderheid met de Hoogduitfche,
Italiaanfche en Engclfche Oogartfen (omtrent de Franfche wil de Schrijver zulks niet zoo gaaf toeftaan) kunnen meten , Dr . M E N S E R T echter door deze voor ons
liggende verhandeling onwraakbaar bewezen heeft , dat
men omtrent het vak der oogziekten in Nederland nimmer werkeloos geweest is , en dat de Nederlanders integendeel zeer veel ter bevordering en meer grondige kennis
van dit zoo belangrijk gedeelte der Heelkunst hebben bijgedragen ; gelijk er ook in Nederland in de laatfte jaren eene merkbare verbetering omtrent de ophthalmologifche wetenfchap heeft plaats gehad : zoodat de Nederlanders zich thans met regt op zeer ervarene Genees- en
Heelkundigen , welke de Oogenheelkunst voorftaan , als
ANSIAUX, ENS, HENDRIKS, HAAN, KLUYSKENS, KIRCKHOFF, LOGGER, VAN ONSEN-

en S E U T I N, en wij aarzelen niet, onzen verdienftelijken Schrijver , die hie r natuurlijk zichzelven verzwijgt, onder dezelve eene der eerfte plaatfen in to ruimen, beroemen kunnen .
De bijgevoegde tabellen, welke eigenlijk tot hot twee
de ftuk, of bet praktifche gedeelte dezer verhandeling,
behooren, behelzen de uitkomflen eener voortgezette
aanteekening, ftrekkende ter aanduiding, welke oogziekten , gedtirende vijf achtereenvolgende jaren , van
1820 tot 1825, meet- of minder, vooral bij de behoef0 0 R D
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tigen, door den Sehrijver gijn opgemerkt. De vijf
eerfle derzelven bevatten cen tabeha.risch overzigt der
verfchillende oogziekten , door hem in ieder jaar waargenomen ; terwijl de zesde ecne recapitulatie der vijf vorige
tabellen uitmaakt, zoo wegens hot geheel getal van de
daarin bevatte oogziekten , als ter vergelijking , of daarbij
ook eenig verfchil in de jaargetijden plaats hebbe , hetgeen
ions echter luttel voorkomt ; alleen fchijnen dezelve te bevestigen, dat bet getal der ooglijders in bet voor- en najaar dat der overige faizoenen eenigermate overtreft ; terwijl men voorts uit de geflachtsoptelling waarneemt , dat
hot getal der ooglijders van bet vrouwelijk dat van bet
mannelijk geflacht verre overtreft , immers onder de behoeftige klasfe in de aangeteekende vijf jaren fchier een
vierde overtroffen heeft ; alsmede ten overzigt betrekkeIijk de ophthalmla neonatorum, welke in gezegd vijfjarig
tijdvak 59 lijders bedragen heeft, waarvan 38 van bet
mannelijk en 21 van bet vrouwelijk geflacht ; hebbende
de ondervinding den Schrijver ftceds geleerd, dat bet getal der jongens , daaraan hjdende I dat der meisjes verre
overtreft ; terwijl de zevende tabel ons een tabellarisch overzigt geeft van de operation , door hem, als Stads Operateur
van de Cataract, in bet St . Picters Gasthuis to Ai lerdam,
van den a6 April 18 11 tot den 8 October 1825 ingefloten,
en dus in vijftien achterecnvolgende jaren , verrigt , waaruit
blijkt, dat bet totaal der aldaar door hem in dat tijdperk geopereerde oogen bedragen heeft t S 1 bij x 11 perfonen , waarvan
g2, mannen , 72 vrouwen, 4 jongens en 3 meisjes ; van de
geopereerde oogen waren er 149 blaauwe of grijze, en
flechts 32 bruine ; van deze nu zijn bij 83 perfonen 137
oogen geheel herfleld, en nog bij 18 perfonen van 23
oogen bet gezigt gedeeltelijk of met cton oog herfteld ; zoodat er dus onder de geheele masfa flechts to perfonen zijn,
bi<j welke bet gezigt nict herield , en de operatie geheel
vruchteloos gewecst is ; van de operation ziju er 95 regtfche en 86 linkfche geweest , waaronder x66 extraction ,
x7 ksratonyxis , en 1 volgens de methode van Dr . A D A M S ;
bevattende de achtfte tabel cen algemeen overzigt van de
1DOEIKBESCH . 1827 . N0 . 15 .
X x
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door hem gedurende een tijdvak van 2o jaren gedane Cataract - operation , en wel met bepaalde opgave van de
verfchillende foorten van Cataract, waaruit blijkt , dat
door hem in 't geheel 8io oogen zijn geopereerd bij 543
perfonen, waaronder 2oi van bet mannelijk en 347 van
het vrouwelijk geflacht, zijnde deze operation verrigt aan
66o blaauwe en i5o bruine oogen, en aan 425 linker en
385 regter oogen ; van deze 8io door den Schrijver gedane operation zijn er 6I4 geheel en ioo ten deele herfteld, terwijl de overige 96 operation mislukt zijn , zoodat er dus van de 548 perfonen 382 geheel, io2 gedeeltelijk, en 64 niet herfteld zijn .
Ziet daar, waarde Landgenooten , een beknopt verflap
van deze hoogstbelangrijke verhandeling, welke zeerjuist
door beftuurders van bet Hoornfche Genootfchap vie unita
fortior eenig in hare foort genoemd words, en waarin
derzelver verdienftelijke Schrijver, met bondige bewijzen, den Nederlandfchen, to vaak bij de buitenlanders
miskenden kunstroem , zoo ten opzigte van de theorie
als van de praktijk van dit gewigtig gedeelte der Geneeskunst, voortreffelijk gehandhaafd heeft . Zij levert ons
op nieuw ecn doorflaand bewijs op van 's mans onvermoeiden ijver in bet Reeds vlijtig voortzetten zijner oph .
thalmologifche ftudion, - van zijnc onafgebrokene po .
gingen, om dit met bet maatfchappelijk welzijn zoo innig verbonden gedeelte der Geneeskunst in zijn vaderland
tot denzelfden trap van volkomenheid op to voeren , welke
hetzelve thans zoo wel in bet naburig Duitschland ale
in de Britfche Rijken bereikt heeft , en eindelijk van zijne uitftekcnde talenten in bet uitoefenen van de operatie
van de Cataract . lnderdaad , wij zijn herhaalde malen
ooggetuigen geweest van des Schrijvers buitengewone bandigheid in bet verrigten dezer kunstbewerking , voor welke
hij als 't ware fchijnt geboren to zijn , en waaromtrent
de zoo algemeen ganflig uitgcvallene refultaten thane
geen den minilcn twijfel mcer overlaten .
Dc eenigc aanmerking, welke ons onder bet lezen de .
zer verhandeling is voorgckomen, beftaat hierin, dat de
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ilrekking, welke de Schdjver aan dit eerfle fluk, of bet
theoretisch gedeelte zijner verhandeling, gegeven heeft,
ons min doelmatig en onvoldoende is voorgekomen , en
dat hij in bet behandelen van hetzelve bet beoogde doel
vaak meer of min fchijnt uit bet oog to hebben verloren .
Immers , indien 's mans kennelijk doel is, geene algemeene
gefchiedenis der ophthalmologifche fludien to leveren,
maar zich to bepalen tot een algemeen overzigt der in
bet Nederlandfche Rijk meet of min voorkomende oogziekten, en om ons onze oogziekten, inzonderheid uit
onze Schrijvers, to leeren kennen, zoo ware bet to wenfchen geweest en zoude men natuurlijk verwacht hebben,
dat Dr. i i E N S E R T, in plaats van deze zijne verhandeling voor een aanmerkelijk gedeelte op to vullen met de
bier eigenlijk niet to huis behoorende gefchiedenis der
ophthalmologifche fludien in vreemde landen , hetgeen
thans de lazing niet zeer aangenaam of vloeijend maakt ,
maar integendeel aan dezelve als 't ware eenigzins de gedaante eener ophthalmologifche kronijk gegeven heeft, ons
bier zoude geleverd hebben een algemeen gefchiedkundig
overzigt omtrent de in Nederland heerfchende en voorkomende oogziekten, in zoo verre men dezelve uit onze
inlandfche Schrijvers kan leeren kennen , en vervolgens
bet gebrekkige of min voldoende van derzelver fchriften
door zijjne talrijke eigene waarnemingen , of wel ook door
hat to baat nemen van vreemde Schrijvers, zoude heb .
ben verbeterd .
Verre zij bet intusfchen van ons , door deze, zoo wij
vermeenen, allezins gegronde aanmerking, welke wij,
indachtig aan de fpreuk : amicus Plato, fed viagis amica veritas , Dr . M E N S E R T niet hebben willen fchul
dig blijven , aan des Schrijvers , over bet geheel genomen , zoo nuttige mededeeling in bet minfle onze goedkeuring to willen ontzeggen . Het tegendeel is waar , niet
flechts to onzen opzigte , maar ook , zoo wij durven vertrouwen , ten aanzien van alle onze kunstbroeders, inthen zij flechts de moeijelijkheid der opgenomene taak
in overweging gclieven to nemen , en daarbij in 't oog
X x 2
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houden, dat de Sch4.ver, als de eerfle of ijsbreker in dit
vak, bier een geheel ongebaand fpoorbewandelt . -- Wij
aarzelen dus niet, om aan onzen verdienitelijken Landgenoot, in naam van bet Geneeskundig Publiek , onzen
hartelijken dank to betuigen voor deze, inzonderheid door
's mans eigene waarnemingen en bijgevoegde praktikale
tabellen , allezins belangrijke bijdrage ter volmaking van
bet zoo gewigtig, door hem bijzonder beoefend vak der
Geneeskunst, namelijk de Oogziekten, en zien hettweede auk, of het praktifche dezer verhandeling, reikhalzend to gemoet.

Natuur- en ontleedkundige Opmerkingen over den Chameleon. Door W. V It 0 L I K , Med. Dr . , Lid van
het Proy. Utrechtsch Genootfchap, van de Societe
d'Hist. Nat. to Parafs, enz . Tc dmflerdam , b9t P.
Meijer Warnars . L827. In gr . 8vo . 94 Bl. f I -40.

S

edert lang is er geen afzonderlijk werk over de Natuurlijke Historic van zoodanigen wetenfchappelijken inhoud in de landstaal uitgekomen, als hetgeen wij thans
aankondigen ; en Dr. W . V R O L I K , die door zijne Latijnfche verhandelingen , de fluditti, de Phocis , de peculiari Arter . extrem . dispofitione, reeds vele duistere
punten in de vergelijkende ontleedkunde ophelderde, en
onderfcheidene belangrijke vcrfchillcn tusfchen beroemde
natuuronderzoekers door waarnemingen befliste , verdient
zeker den dank zijner landgenooten , dat hij deze navorfchingen , even als vroeger die over den Kaiman , met gevaar van zijn werk buitenlands minder of niet bekend to
maken, in de landstaal opitelde, en dat wel duidelijker
en zuiverder , dan men van den titel zou verwachten ,
daar hij zich waarfchijnlijk bij de taalkundigen zal bezon
digen, door de K en F voor de x en 0 to verwerpen .
Na den warmen zomer van 1826 eenige Kameleons
to dmflerdam aangebragt zijnde, heeft de Heer V R oI. I K zich deze gelegenheid ten nutte gcmaakt , om , door
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de befchouwing bij bet leven zoo wel ale na den dood,
opheldering to geven over een wezen, dat, als door een'
newel van verdichtfelen omgeven, tot heden een natuurkundig raadfel was gebleven . Na aangetoond to hebben,
dat reeds in de I7de eeuw onze reiziger c. D E B R u v ri
en anderen bet verhaal tegenfpraken , dat de Kameleon bet
vermogen zou bezitten, de kleuren der &mringende voorwerpen aan to nemen, en dat, niettegenftaande reeds
P E R R A U L T den invloed van bet zonlicht op de kleuiverandering had opgeteekend , alien disk verfchijnfel met
de driften en behoeften van bet dier in verband bragten,
deelt hij zijne proeven mede , waaruit blijkt, dat de kleurveranderingen van den Iameleon door de werking der
lichtftralen op de huid bepaald wordcn ; dat deze aan de
huid meer donkere kdeuren mededeelen, welke in gren
verband ftaan met de behoeften en driften van bet .dier,
en niet van do uitzetting der longen afhangen ; dat bet
kunstlicht de kleur weinig verandert, en dat bet inzwelgen van voedful flechts eenige wijziging in de kleur doet
geboren worden . Daar wij uit zijne volgende befchrijving
kunnen opmaken , dat het leven van bet dier kwijnend ,
de verrigtingen traag en verzwakt ware8, moeten wij
ons leedwezen betuigen , dat de waarnemer buiten de ge .
legenheid was,, de leefwijze van bet dier in een warmer
jaargetijde en onder mcer gunitige omitandigheden na to
gaan , en over den invloed van grootere warmte en zonlicht op kleurvcrandering , ademhaling, fpijsvertering en
andere verrigtingen proeven to doen . Fletgeen het levend dier hem weigerde, deed hij bet doode vergoeden ;
en zijne ontleedkundige en mikroskopifche waarnemingen
leeren ons, dat eene zwarte ft of, door hem zoo wel in
bet darmkanaal als aan de tong gevonden , ook in bet bloed
aanwezig is, en , in gevolge des eigenaardigen invloeds van
bet licht , door de aderen naar de huid gevoerd, als oorzaak
der kleurverandering tc befchouwen is . Dit verfchijnfel
brengt hij met de ziekelijke afivijking, welke thans Melanofe genoemd words, en die wij voor ons, met n R ES C H E_ T , van ophooping van kooiftof in bet bloed aflei-

63 4.

W. VROLIK

den, in verband ; onlangs ook word zijne vergelijking bevestigd door eene waarneming van n I G o T , in fourn .
de Chem . , Med. et Toxic . , Junij 1827 , die in de aderen
van een paard eene zwarte ftof ter grootte van eene hazelnoot vond, ligt aan de wanden van bet vat gehecht,
en die L A S S A I G N E gelijk vond aan de ftof , welke
de Melano/a vormt . De Heer V R o z I Ic toont vervolgens door onderfcheidene voorbeelden , dat de kleurverandering der dieren , vooral die bij afwvisfeling der jaargetijden, van den invloed van bet licht afhangt ; en,
daar hij zelf bet niet waagt , tot de eindoorzaak dier werking op to klimmen , zal ook onze gisf ng vermetel voorkomen, dat namelijk de kleurverandering, die zeker in
warme landen fterker en donkerder zal zijn, bet ier voor
de fterkere werking van licht en warmte moet befchutten, even als n o m E dit onlangs van de donkere huid
en bet netvlies der Negers betoogd heeft .
Na nog eenige bijzonderheden omtrent de beweging van
oogen en tong , over den uiterlijken vorm van bet dier en
deszelfs natuurlijke verrigtingen to hebben gegeven, gaat
de Schrijver tot bet inwendige maakfel over. Zijne talrijke
aanmerkingen echter kunnen bier alle geene plaats vinden, en verdienen de naauwkeurige overweging der ontleedkundigen zelve, vooral door de vergelijkingen , welke
hij met andere dicrfoorten rnaakt . Even als T I E D EM A N N en s E R R rt s in bet algemeen bet beeld der herfenen van de menfchelijke vrucht in de kruipende dieren
wedervonden , vindt ook V R 0 L I is bij den reeds meer
dan de visfchen ontwikkelden Kameleon bet herienbeeld
eener driemaandfche vrucht , in welke hij , behalve de
volmaakte doorkruifing der oogzenuwen, de bijzondere
vorming der oogerl, derzelver door hem dusgenoemde
dekhuid en de loam, vele bijzonderheden opteekent, onder welke do ophooping van de zwarte ftof op bet vaatrijk vlies onze meening fchijnt to bevestigen , dat deze ftof
bet dier tegen den fchadelijken invloed van warmte en
licht moet befchutten , waartoe ook de dekhuid behoort,
die do gefpleten plank der Laplander s , hot houten oogen-
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fcherm der Eskimo's , de yeux d la neige van de kola
nisten aan de Hud/on's - baai vervangt .
Hoewel de tong niet bet werktuig van bet gevoel fchijnt
uit to maken , words zij onder de overige zintuigen door
V R 0 L I K befchreven , en zij verdient vooral door haren
klierachtigen slurp en groote beweegbaarheid onze aandacht .
Zij bezit een bijzonder zamenftel en zamenwerking van
fpieren, die bier duidelijk en goed befchreven enafgebeeld
worden, en bet dier in ftaat ftellen, om met eene onbegrijpelijke fnelheid de infekten to grijpen . Bij de befchrijving en afteekening der overige fpieren en der beenderen
heeft voor bet overige v R o L I K vooral die in bet oog
gehouden, welke bij c u v i E R niet gevonden worden ;
terwijl hij zijnc waarnemingen, well :e met die van c uV I E R verfchillen , door eenen gelijkfoortigen Kamelcon
van den I-Ioogleeraal r it E i\t E R Y bevestigd heeft . Hoe
afwijkend ook do ichedel fchijne , is bet hem cchter, door
de afzonderlijke befchouwing der deelen , gelukt , ook deze
tot den algemeenen grondvorm tertig to brengen ; hiertoe
is echter de befchouwing zijner afbeeldingen noodzaltelijk, en met genoegen ontwaart men in deze, dat de teekenIng van ontlecdkundige voorwerpen hem meer eigen
wordt , oat bet hem mecr en nicer gelukt , bet karakter
van (pier en klicr, zoo wel als dat van hard en kraakbeen, uit to drulken . Onder de laatite komen, behalve
de ellcboogichijf , bijzonder de buikkraakbeenderen in aanmerking , welke , van de ribben op den bulk zamenkomende, aan de buikfpieren, even als bij den Kaiman,
fteun verlcenen, hetgcen aan den Kameleon bij bet klimmen en uitzetten der longen zeer to ftade moot komen .
Ook bij de befchrijving der ingewanden en overige werktuigen houdt de Schrijver de eindoorzaak, bet verband met
bewerktuiging en lcefwijze in bet oog, en weet, door
zijne algemcene kennis in de vergclijkende ontlecdkunde,
door zijne vergeli)king der deelen met die van andere dieren, aan zijne befclirijving van den Kameleon eene ftrekking to geven , welke niet alleen voor den liefhebber der
Nxtuurlijke Historic, maar ook voor den wjjegecr der Na-
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lets voor Landbouwars, over ket zaasl'en pan koolzaad en andere veldgewisfen op rijetl ; door A. ri v0 A, N , Direrpeur ' '

a#v dezelye, enz.
J.
enz . Te Groningen, by R .
Scbierbeek . 1827 . In gr.
8vo. 63 Bl. (Met twee $teendruk-platen .) f 1- :
's Rijks Veehrtfendfeliool,

Hoogleeraar

D

e Hoogleeraar N U Al A N maakt de Nederiandfeke Landbouwers in dit kleine gefcbrift met twee werktuigen bekend,
welke in de Groninger Ommelanden, her
Hunfrngo-kwartier, gebeziggd worden .

eerfte vooral in her

DIE eerfte, waarvan de uitvinding niet met zekerheid be .
paald kan worden, daar men ook een foortgelijk in J/riesland
federt lang en vrij algemeen tot den cichorei-bouw gebezigd
beeft,beflaat in eene trommel,welke men eerst van koper,
naderhand (om den minderen prijs en de geringere zwaarte)
van blik vervaardigd heeft, en die met gaatjes doorboord is.
Deze trommel is aan her midden met een wiel of fcbijf
voorzien, en draait om eene as, welke aan den heel van bet
werktuig bevestigd is . Zoodanig was her eenvoudig werktuig ingerigt, hetwelk door den Landbouwer MAR TE.N A E SG E s , to Zuurd k, bet eerst voor bet zaaijen van koolzaad
iin' gebruik is gebragt ; terwijl her zeer overeenkomt met die
2aaitrommels voor den cichorei-bouw, welke men, gelijk

Priesland reeds vroeger bezigde, en aldaar zaaikroodjes, cichorei-kroodjes noemt . Naderhand heeft
wijlen Prof. U I L K E N S dit werktuig eene verandering doen
ondergaan, door de verbinding van meerdere trommels, ter
befpoediging der rij -zaaijing. Deze trammels zijn met b un .
reeds gezegd is , in

n o Helen (of raamleiders) aan eene dwarslat of leider bevestigd, die aan beide zijden door twee perfonen bewogen
words, waarvan de een de zaaijing hoofdzakelijk befluurt ; en
op deze lat kunnen de raamleiders naar behoef verfchovetl
worden, d . 1 . naar dat men de rijen winder uiteen of digter
bij elkander begeert to brengen . De Schrijver meent, dat
men dit werktuig niet tot koolzaad behoeft to beperken ;
door, namelijk, de tromluel met

losib blikkan ringer, die
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vetfehillende opeliingen , nant gelange van de grootse
van bet zaad , doorboord zijn, to voorzlen , kan- men bet
werktulg dienstbaar maken voor bet zaaijen van onderfcheide .
n e graan- en veldgewasfen op rijen, waarvan de voordeelen
boven de uititrooijing van bet zaad met de vlakke hand over
de geheeee oppervinkte de's lands reeds vooriang erk'end zij1l .
Het tweede werktui'g is een boonenzaaijer, -uitgevonden
door JAWWLIES .WTLSLS KR,IJTE,Landbouwer op de AVaarden in bet Wes><exkwartier der provincie Groningen, om1rgeks 1898 of i8io. Hetzelve is eigenlijk alleen voor bet
zaaijen van paarden . of duivenboonen uitgedadht, en lzeitaat
uit eenen kruiwagen , welke eenen bak beeft , die van on .
deren f¢huins toeloopt, en waaraatn een deurtje is aangebragt, weardoor de boonen bij de zaaijing uitvallen . Deze
vetzamelen zich W then bak uit eene daarin geplaatfte trommel, welite door twee krukkety, de eene aan bet rad van
den kruiwagen, de andere aan de trommel zelve heves .
tigd, in beweging words gebragt .
Het is ons zonder figuren niet wogelijk, de twee bedoelde
werktuigen naauwkeuriger, to doen kennen . De Schrijver
zeif vergenoegt zich in zijn gefehrif : met de opgave van het
gebruik ; terwiji bet zamel Jlel der werktuigcn in de plaatverklaringen gegeven words . Deze, hoezeer in uitvoering
geenen bijzonderen lof verdienende, helderen echter de zaak
voldoende op, en beantwoorden in zoo verre aan bet oog.
merk .
Bet nut dezer werktuigen moet Recenfenc non de beoor .
deeling van Landbouwers, die hierin volgens ervaring kunnen oordeelen, Qverlaten . Intusfchen komt bet duel van den
Schrijver hem zees prijsfelijk en navolgenswaardig voor, Het
is, namelijk, to bejammeren, dat de landbouwkundige handelwijzen en gebruiken van de onderfcheidelle ftreken van ons
vaderland in de overige gewesten zno geheel onbekend blijven ; en bet ware to wenfchen, dat, door meer dergelijke
provinciale praktijken algemeen bekend to maken , de onder.
vinding van elk meer dienstbaar gemaakt werd aan hot nit
van alien. Het fpreekt van zeif, dat men daarbij, hetgeep
enkel plaatfelijke nuttigheid heeft, niet behoort aan to prirzen als algemeen voordeelig . Doch deze bier befchrevene
werktuigen fcjlijnen in bun gebruik niet zoo beperkt to zijn .
Wij hopen derhalve , dat ooze Landbouwers , in tic en andere
gevallen, de Los van echte levenswijsheid zullen behartigen ,
met
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die men wel misduiden en misbruiken, maar nooit genoeg in
ware beoefenlug brengen kan : Beproeft alle dingen, en behoudt het goede .

Bet Leven van NAPOLEON B U O N A P A R r E, Kei-zer der
Franfchen , met eene voorafgaande Befchouwing der Franfche
Omwenteling, door Sir WA L T E R s c o T T . Uit het Exgelsch vertaald door J . G . S W A V tN G . Ifle Deel. To Dordrecht, by Blusff en van Braam . 1827. IN gr. 8Y#f 2 .20 .
Ilangen tijd was bet oog - wij mogen wel• zeggen van gebeel Europa- met gefpannen verwachting gerigt op bet ]even
des merkwaardigflen en zonderlingften forturnzoekers en y langen
tijtl,fortuin .vinders onzer tijden, befchreven door den man,
onder wiens handen de fehildering der zedenengebeurtenisfen
van vroegere dagen zulk een bevallig , betooverend aanzien
verkrijgt . N A P O L E O N en zijne daden , befchreven door den
Auteur der Verhalen uit de t~Vden der Kruistoglen, van Quen .
tin Durward, Kenilworth en Woodflock! Te meer was men
nieuwsgierig naar die Gefchiedenis, oindat zij thane dezen
naam,nlbt dien van historifehen Roman, moest verdienen ; omdat de Schrijver bet luehtige gewaad en alle de fieraden der
verdibliting, door hem den heldeh en heldinnen van den ouden tijd omgehangen, thans moest verwisfelen met bet deftige
kleed der Gefchiedenis ; of liever, dat hij zijne perfonen
naakc moest voorftellen , gelijk zij waren, zonder romaneske
verfraaijing . Na lang wachten (immers fang voor bet ongeduldig haken) is dan nu, aithans wat de verfehyning des
boeks betreft, aan de verwachting voldaan . Bet eerfle Deel
is in 't licht ; doch dit behelst nog niets van den held, dien
bet werk voorheeft to fchilderen . Het is flechts de eerfle helft
der Inleiding, en bevat niet meer dan bet begin eener Gefchiedenis der Franfche Omwenteling, tot op den Io Augustus 1792 ingefloten . De tweede heift dier Inleiding moet
ons eerst tot den tijd brengen, waarop de held bet tooneel
betreedt . Dit is ilechts bet voorfpel ; bet ftuk zelve moet in
bet derde Deel beginnen to fpelen . Deze uitvoerigheid, naar
evenredigheid van bet bekende beftek, bevalt ons minder :
bet hoofd is dan to groot voor bet ligchaam . Doch dit kon
naar vitterij zweemen ; befchouweu wij Never, hoe de Schrijver zijne taak heeft behandeld .
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Het is bijkans onmogelijk, in de Gefchiedenis der Frarfche
Omwenteling, zetfs nu , daar de dorm heeft uitgewoed, maar
nog zoo diepe fporen van zijn ontzettend vermogen heeft
nagelaten, geene vooraf opgevatte denhbeelden en meeningen
mede to brengen . Het was bekend, dat w A LTZR SCOT T
een Tory, dat is, een aanhanger is van her oude, bet be .
ftaande , en bet zoogenaamde legitime beginfel in den Stint .
Zeer veel gunst kon dus de Franfche Omwenteling in zijt .e
aogen niet vinden . Wij fpreken niet van de tweede Om•
wenteling, na den so Augustus : geen mensch van onbedorvetl
gevoel, ten zlj geheel door partijzucht verbijsterd, of hij zou
wenfchen , deze met bloed overf'roomde bladzijde vit de
Gefchiedenis van Frankri k-uit die dermenschheid--tel:urnen fcheuren . Doch wij bedoelett de eerJle Onlwentelittg ; den
tijd der ConJlitudrende Vergadering , en vooral den r . Juiij
1789 . Her oordeel over dit ti . idvak is zeer verfclihlend, b .
v . bij onzen Schrijver en bij Mevrouw D E S T A E L , ( in bare
Confrddrotions fur la Rd) , olatidn Franfaife) die men toch
voor geene blinde en dolzinnige vereerfter der Omwenteling
zal verklaren . Men hoore haar b. v . zeggen : L'arbitrair •e , co : tre lequel la revolution devoit dtre dirigde, avoit acquis tine
nouvelle force par cette revolution mdme ; en vain pretendolt
on tout faire pour le perrple, les revolutionnaires n'dtolent pins
que les pretres d' un dieu Moloch, appelet l'intdrdt de tots, qui
demandoit le facrifIce du bonlreur de chacun (*) . Hoe geheel
anders nogtans fchildert zij b . v. de Omwenteling van den 14
Julij : Quoique des asfasfinats fanguinaires eusfent itd contnlis
par la populace , la journde du 14 .luillet avoit de la grandeur z
le mouvement dtoit national ; aucune faction interieure ni
etrangc>r •e ne pouvoit exciter un tel entlrotrfiasme, do hetgeen
verder volgt , en niet dan lof ademt . Les esprits dtoient exaltes , mais it n'y avoit encore rien que de bon dons les ames (t).
Men hoore daarentegen tV A LT E R SCOTT, van dezelfde gebeurtenis, de verovering der Bastille, fprekende : ,, De Fran,, fchen, her luchthartigfte en goedaardigfe (! U yolk, fchij„ nen door de Revolutie bezield to zijn geworden , niet al• Teen met moed, maar met de razende woede van losge• brokene wilde beesten . T o u L o N en B E R T 111 E R werden
• ter dood gebragt met omftandigheden van wreedheid en
• befchimping, alleenlijk pasfende bij her onibrengen inn den
(*) Corfidirations , T . If . P . 30 , 3r .
-- T . I . p . 214, a15 .
(t)
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a moordpaal bij de Cherokeaen (4merikaanfche Wilden), en,
s in navolging van eigenlljk gezegde kannibalen, vond men
• daar menfchen, of liever monfters , die niet ileclus de le~, dematen van hunne fagtoffers van elkander fcheurden,
• maar ook hun in bet hart be ten, en van hun bloed drou• ken ." (B1. aao .) Dus, waar de een wets dap aged in do
gemoederen ziet, keen; zich de ander met afgrijzen van bet
gezigt van menfcheniters, ja van wilde ,beesteo,I of. Hoe verfchillend zijn de oordeelvellingen van Mevrouw p $ S T AE ;.
en WALTER SCOTT over LA FAYETTK!
Doch MevrOUW D E S T A EL, eene Franfche Vrouw, zeer gehecht nail
verfcheidene hoofden der eertle Omwenteling., vooral aan LA
FAYETTE, de Dochter van den Minister NECKER, eeueu
der hoofdoanleiders (hoewel onwillekeurig) tot die Omwenteling, -- Mevrouw D E STALL, geheel met de wijsgeerige
denkbeelden der achttiende Eeuw vervuld, moest de dingen
anders bezien dan een Brit, die, altijd in de oude tijden en
zeden met zijne gedachten en vindingen rondzwervende, ge .
becht aan plaatfeqke zeden , gebruiken en infteilingen , die
hij zoo uitnemend fchildert, bet nieuwe, bet in eons omver
werpende , bet centraliferende en naar theorien herbouwende
onmogelijk kan beminnen. Zoo wijzigen omftandigheden, denkwijze en neiging onze gezigtspunten omtrent de Gefchiedenis, en de voorwerpelijke (objective) voordragt hangs grooten.
deels of van ons onderwerpelijk (fubjectief) gevoel, onze fubjective befchouwing .
Wij befchuldigen daarom W A L T E R s c O T T van geene bexispelijke partijdigheid . De F.ranfchen hebben dit gedaan ; zij
hebben hem zelfs betigc van daadzaken cc verminken . De
reden daarvan is, ook nit hun oogpunt, weder natuurlijk.
Niet alleen de Natie , als Natie , wenscht een tijdperk, hetwelk haar zoo geweldig befchuldigt voor de regtbank der na-komelingfchap,zoo veel to vergoelijken als zij immervermag ;
maar ook de partij der Liberalen meent , dat de verdediging
der Omwenteling haar ter taak is gegeven, dat zij voor de .
,zelve als 't ware aanfprakelijk is . Niets is echter ongelukki .
ger, dan dit gezigtspunt ; bet is niets beter, dan wanneer
een Prinsgezinde van 1787 den moord der D E W I T T E N had
willen verontfchuldigen : lets , 't welk hij , behoudens zijn
itaatkundig gevoelen, gerustelijk aan de vervloeking der nakomelingfchap ken overlaten . Wee de Vrijheid, zoo zij van
an tijdperk, van zekerc daden barer ware of gewaande ver-
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dedigers most afhangen! Wij zijn bet dus met 1V A L TE Ii
s c o T T eens , dat de Franfche Omwenteling in meer dan ddn
opzigt eene ongelukkige proef is geweest, om de vrijheid in een
groot land op theorien to vestigen, en dat dit veel beter lang .
zaam, door de ondervinding geleid, en gegrond op den bekenden acrd, gewoonten en zeden van bet land, waarin men
Ieeft, dan eensklaps en plotfelijk naar wijsgeerige luchtkasceelen gefchiedt . -- Verminking van daadzaken hebben wij
niet gevonden , bebalve ddne dichterl ke uitdrukking, die
echter op de plaats, waar zij ftaat , van zeer veel belang is,
MI R A B E A U zeide, na de bekende Koninklijke zitting van
13 Junij 1789 , niet tot den Ceremoniemeester, die de zitting der Staten - Ceneraal kwam eindigen ; Slaaf! keer tot
*wen meester terug, en zeg hem , dat z ne bajonetten alllbn de Volksvertegenwoordigers van hunnen post verdrwen kunwen ; maar : Me/n (leer ! gij kunt 's Konings tolk niet h de
Nationale Vergadering zijn : gij hebt bier noch zitting, noch
fem , noch regt van fpreken : ga heen , en zeg uwen meester,

enz . Hoe zeer dit niet minder flerk zij, gevoelt men toch,
dat men bet woord flaaf in zulk een geval v66r den 14 Ju1ij niet zon hebben durven gebruiken .
Doch befchouwen wij bet work van onzenberoemden Schrijver een weinig meer van nabij . In een overzigt van den
ftaat van Europa v66r :789, voor zijne Inleiding geplaatst,
doet hij , naar ons inzien, geen regt nan den waarlijk voortreffelijken Keizer j o s E o n. II. Zijne allezins heilzame flappen tot ophefflng der kloosters en verbetering van den toe4and der Roomfche Kerk in zijne erflanden, waaruit nood.
zakelijk volgen moest , dat de geestelijke goederen, tot hiertoe door luije monniken in lediggang en brasferij verfpild, nu
tot welzijn van den Staat werden aangewend, en daarin nienwe levenskracht verfpreldden, terwiji men die maters toch van
een ordelijk inkomen verzekerdes worden eene verkrachting
van de heiligfle grondbeginfelen van openbare

geregtigheld

genoemd . Is men dan vergeten , door welke ffhandelijke mid .
delen --- bedrog , geweld, werking op de hoop en vrees van
ftervenden - de Roomfche Kerk veelal aan hare goederen is
gekomen? Mogen zulke , per fas et nefas verkregene, bezittingen niet aangetast worden? Alsdan is ook de Protestantfche Kerk overal in een onwettig bezit . Maar nog meer.
„ J 0 1 E P H was de eerite Katholijke Vorst, die de pleg-
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waardigheld, welke door de Godsdienst aan den per„ foon van den Opperhoogepriester words toegekend, verloo„ tige

„ chend heeft," (doordien de Paus , namelijk, vruchteloos to
Weenen, door wondelinge verzoeken, de fcherpe, maar heiizame verbeteringen van J O S E P H wilde afwenden.) Volgens zulke uitdrukkingen zou men aan W A L T E R SCOT T
overhelling tot de Roomfche Kerk moeten toefchrijven : dit
is echter geheel her geval niet ; hij noeint haar elders (bl.
48) cen prullewinkel, en fpreekt van hare buitenfporige aanmatigingen, ongeloofbare verzekeringen, ongerymde, ja verfoeijelfke leer/lellingen, bygeloovige plegtigheden, menfchelyke
uitvindingen, die (bl . 5o) de l.risteqke leer verdonkerd en
uit verband gerukt hadden . En words die geheele „ prullewinkel" dan niet in ftand gehcuden, ja vermeerderd, door
onvervrcemdbare liggeade goederen, die men wel vermeerderen, maar nooit verminderen mag, daaraan toe to ftaant
Die zoo lets beweren, zijn niet aan zichzelve gelijk . Voorts
moet men onzen Schrijver bet regt doen, dat hij de Chris.
telijke Godsdienst, hare noodzakelijkheid, en her hoogstverderfelijke barer verguizing door de zich noemende Wijsgee .
ren der achttiende Eeuw , met behoorlijke kracht heeft voorgefteld . (Zie vooral bl . 8t .) De ontwikkeling van de verfchillende oorzaken der Franfche Omwenteling omvat zoo wel de
meer verwijderde, (de ontzenuwing van den eerbied, aan
den Koning en de Kerk toegedragen , door beider eigene verdedigers, den Adel en de Geestelijkheid ; de opkomst van
den derden ftand en der letterkundigen , die echter nog aldjd
bij den Adel, hoezeer ook voor denzelven noodzakelijk, in
minachcing waren) als de naastbij gelegene , (de verwarring
in den ftaat der geldmiddelen, en de verkeerde maatregelen
van her Hof, door de zwakheid en wankelmoedigheid van
den anders hartelijk welmeenenden L ODE W ii K XVI , die
nu eens to veel, dan weder to weinig deed .) SCOTT is echter niet eenzijdig genoeg, om eene andere hoofdbron van bet
kwaad, de misdaden der vorige Koningen, van den geweldenaar L 4D E W iJ K XIV af, voorbij to zien . „ De noodzake-

•
•

li/kheid (zegt hij, bl . 84) eener groote verandering in de
grondbeginfels van her oude Franfche regeringsfielfel ont„ leende haren oorfprong uit de geweldenarijen, door vorige
• Koningen gepleegd ten aanzien van de vrijheden des on .
• derda$ns, en bet gepasce cijdllip voor de ten uitveerbren-
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• ging Bier verandering werd aangebragt door de zwakheid
• en geldelijke verlegenheid der toenmalige Regering ; en de.
„ zelve zou hebben beftaan , al had bet Franfche Hof en des .
• zeifs hooge rangen de eenvoudige en deugdzame zeden
„ van Sparta vereenigd met bet krachtdadig en zuiver ge-

•

loof der oorfpronkelijke Christenen ." Het onderfcheid is,
volgens hem, dic : een deugdzaam en godsdienftig Volk zou
flechts de misbruiken weggeruimd , en geene ijdele herfenfchimmen nagejaagd hebben . Elders zegt hij (bl . go) : „Vrij.
„ magdge Vorften ftellen zich bloot aan alle de fmaadredenen
„ des Volks wegens verkeerde belturing, waartegen de Ko .
„ ningen in beperkte befturen groot .ndeels gewaarborgd zijn
„ door de tusfchenkomst der overige Magten der Staatsrege„ ling, of door de verancwoordelijkheid der Ministers voor
„ de maatregelen , welke zij voordragen ; terwijl hij , die ge.
„ ftegen is tot den hoogflen top van uitvoerende Magc, geene
„ fchutsmuren heeft , om zich tegen den storm to befcher„ men ;' Eene ontwijfelbare, ook in onze dagen blijkende
waarheid !
Na de aanleidingen tot de Omwenteling in de Brie eerite
Hoofdi'ukken ce hebben gefchetst,words deze groote gebeur .
tenis zelve den lezer door onzen Schrijver voor oogen ge .
field . Hij dagteekent die van den 5 Mei 1789, den eeriten
dag van de vergadering der Staten - Generaal. De leden der.
zelve, die naderhand Nationale of Conflituerende Vergadering
genoemd werd , worden door w. s C o T T in een ongunflig
daglicht geplaatst . De Geleerden waren , volgens hem, planmakers ; er waren velen van geringen ftand , ongelukkig
zelfs plaatfnifders, (zou dit eene foul in de vertaling zijn?)
voorts Geestelijken zonder ftandplaatfen, Geneesheeren zon .
der zieken, Bankiers, die ook bier aktiehandelaars en kans .
rekenaars wilden zijn, en , Edelen, door verlies van goeden
naam uit hunnen rang verdreven. Dit is dat derde uit het
Yolk, waarvan toch een zeer koningsgezind Schrijver, (BE A tf.
Its etaient conf:deres, dans lours tonditions
LIEU) zegt :
refpectives, pour lours talons et lour reputation comme rilite
des Franfais . Tous risquaient lour vie au bouleverfement de la
patrie , la plupart des grandes dignites, et presque tous une for .
tune confiderabk . Zijn doze beide opgaven niet lijnregt ftrijdig
tegen elkander? Wig gelooven, dat die van w A L r E IL a C o T T,
door eenzijdigheid ingegeven, de mint juiste is. - Reedb

boven bebben vrij gezieu, hoc de .Sritfshe Schrijver den 34
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Jnijj Wchouwt. liij witde, dat L o n E w u tc XVI rich toen
aan, 1wt hoofd zijper troepen gez", de Nationale Vergadering
zou opgeroepen hebbeta., om zich met hem tq vereenigen tot
*eidrijving der muiters, en daarna , herfteld in de volheid der
nlagr, too met die z6lfde Vergadering over derzeiver gedeelteliijkee aft nd njoest hebben gehandeld . In hoe verre zuiks,
jn; de gegevene omttandigheden , bij bet reeds begonnen verval aan krijgstucb ,t en gehoorzaaanheid der Franfche troepen ,
('t welk de Schrijver zelf op b1 . 215 erkent) zou mogelijk
geweest zijn , ten zij men zicb aan vreernde had willen vertcouwen,(1ets,.hetwelk her valksmisnoegen • ten, top zou heb .
ben gevoerd) laten wij over aan de beoordeeling des onzijdigen lezers . L Q D z w u n XVIII heeft daarvan in 18 15
een treurig voorbeeld gezien l De Koning moest des noods
,ell r% u zjjn , zegc w A i. T E n s c o T T . Hierop hebben wij
clets to antwoorden . Tent fuaphaanfchot had in 1789 zekeraijk zijn leven een' Koning waardiger, minder wreed en minder droevig geeindigd, dan de moordbijl in 17931 Doch wij
fchenken onzen Schrijver den 14 Julij, den 4 Augustus ; de
opoffering (vtijwillig) aller leenroerige regtcn had geen voorwerp van zijnen fpot of hekeling moeten zijn .
. De tnoordcooneelen van 5 en 6 October 1789, en de gewelddadige verplaatfng van den Koning nit herfailles near
Farijs, beginners een nieuw tijdvak . Na is de Koning geheel
gevangen. De herftelling der orde door LA F A Y E T T a, de
achtereenvolgende wetten der Nationals hergadering, vooral
die invoering der gelijkheid ten doel hebben, worden nu
met een' vlugtigen oogwenk befchouwd . Her is eehter geheel
lverkeerd, en her komc ons onbegrijpelijk voor, hoe de kundige
Schrijver in doze dwaling vervallen is, dot men ten tijde
der Confitairende hergadering reeds do onbedxidende titels vau
Mju Deer en lifevrouw zou hebben verboden . Integendeel
werd dit nu, na affchslhug 4er titels , do algemeene benawing, De invoering van her ongerijmde Burger en Burgeres,
in pleats van Min Beer en Mevrouw, had eerst onder de
beerfchappij van bet graauw , in 1793, plaats. De gebeurtenisfan van 1790, de beroemde Federatie op bet veld vats
Marr, waarvan MevrQuw n F s T A E L Zegt 3 le dernier mou-

yement dun enthoufasme vraiment national j'est fait voir d
fette fi&r4tion de 1790, worden genoegzaam geheel met 1h1iwijgen vQorbijgegaan . Do vlugt des Konings in 1791 , zijne
gevangenneming, en heritelliiig door do CozJIitutie, de laatite
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dagen der eerfte Omwenteling onder de tweede of zoogenaamde IPetgevende hergadering , befluiten dit Deel, waarin
men ook een overzigt der geestgefteldheid in Engeland, ten
aanzien der Franfche Omwenteling, aantreft . Over 't algemeen is de beroemde Schrijver niet beneden zijn onderwerp
gebleven . Hij bemint de vrijheid , maar eene geregelde vrijheid, zoo als in Brittanje, en gispt geftreng,maar toch doorgaans regtvaardig, de vrijheids-droomen der Franfchen, die in
een zoo verfchrikkelijk ontwaken geeindigd zijn .
Het is zonderling, dat de nommering der bladzijden opbl . 252
afbreekt, en weder van i tot 226 doorloopt . Dit is zekerlijk .gedaan om de vertaling to befpoedigen, die dus waarfchijnlijk aan twee handen is toebetrouwd , heswelk men ook
daaraan ziec, dat in bet eerile gedeelte overal verkeerdelijk
N E C K A R, in bet tweede N E C K E R gefpeld wordt . Wij zijn
niet voor zulke jioomvertalingen, en overal draagt ook deze
bewijzen van niet met behoorlijken tijd en bedaardheid gefteld
to zijn . Sommige voizinnen zijn naauwelijks verftaanbaar ;
andere ftijf, gewrongen, en hebben een Engelsch aanzien,
hetwelk den Vertaler (althans den man, die zich op den titel
als zoodanig uitfluitend noemt, en die zich door verfcheidene
gefchriften in 't Hollandsch bekend gemaakt heeft) anders niet
eigen is . Niemand zou in then ftijl den wegflependen Schrijver van Ivanhoe herkennen . k 6n ftaaltje flocbts : ,, Zij
(de misbruiken) hadden niet zoo zeer de aanmerkingen en
• beoordeelingen ontduikt (ontdoken) van fchrandere redo• naars en diepe denkers, die reeds de geleigeesten derEeuw
• geworden waren, maar de eigendunkelijke magt, onder
„ welke zij gebukt gingen, verhinderde, dat die befchou• wingen een beoefenend en dienstbaar karakter verkregen ;'
(BI . 93 .) Gedurig wordt de Nationale Vergadering de Conventie genoemd . Is dit eene verwarring van denkbeelden ,
aan den Schrijver of aan den Vertaler to wijten? Immers, de
Conventie vergaderde na de tweede Omwenteling, bij bet nog
rookende bloed der flagtoffers van September, en begon met
bet vastitellen der Republiek . Zij eerst beeft Frankr~k met
moordfchavotten bedekt .
Niemand zal bet werk, zoo als bet bier ligt , aan W A LT E R SCOTT ontzeggen .
Deszelfs levendige manier van
voorftelling en dichterlijke beelden kenmerken hem genoegzaam .
Doch deze beelden zijn niet altijd even joist ; b . v . Het was
• den 14 Julij , dat de Franfc,'te drmee hare IfoningsgezindDOEKBESCII. 1827 . NO . 15 .
Y y
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held rerliet, welke zf tot dusver, zelfs al to zees, Ws den God
van hare afgoder j geeerbiedigd had, en welke nu, even als de
tempel van Perfepolis, to midden van wijndampen en op aand!'ijving van hoeren, vernietigd werd. Andere zijn voorcreffelijk, en onder deze munt de volgende vergelijking uit, die
bij den Lezer geen' ongunfligen indru-k van het werk zal achterlaten : De vrijheid der drukpers is eerie rots, waarop ntenig
fchip kan fchipbreuk qden , en fchipbreu§ geleden heeft , en
vergaan is ; waar dezelfde rots verfckaft den grond/lag voor
hit helder/le en heerlijk/le baken .

Reis door Zweden, Noorwegen , Lapland, Finland en Ingermanland, in de jaren 1817 tot I82o. Door F . w . v o i
S C 11 U B E R T, Doctor in de Codgeleerdheid, enz.
Uit bet
Iloogduitsch. III Deelen . Te Deventer, by A . J . van den
Sigtenhorst . 1824-1827 . In gr. 8vo, 1183 B1. f i ., - 35.
nder de boeken, die algemeen verdienen vertaald to worO
den, behooren ongetwijfeld goede Reisbefchrijvingen . Elk
yolk, welks fmaak Diet geheel bedorven is, verlangt oak andere volken to leeren kennen , van derzelver goede zoo wet
als kwade zijne, om, met vermijding van het laatfte, hec
eerfle na to volgen . Iudien het yolk, onder hetwelk de Reiz1ger zich ophield, merkwaardig genoeg is, en de Schrijver
at de vereischten bezit , om zijne bevindingen naanwkeurig
en getrouw mode to deelen , dan heeft men geene aanbeveling, nog minder ontfchuldiging noodig , bij de uitgave van
talk eeue algemeen belangrijke Reis , offchoon dezelve mogt
vertaald zijai . Deze aanmerkingen golden volkomen , aangaaude dit hier aangekondigd voortreffelijk werk . Ook van
4en Uitgever, die in hot vertalen ook van andere werken
zeer kiesch is, en die de belangrijkheid der gefchriften, door
goede vertaling, Diet vermindert, liet zich Diet anders verwachten , dan hetgeen in alle opzigten goed is. Hartelijk
wenfchen wij , dat zijne kostbare onderneming genoegzamen
bijval vinde bij Landgenooten, die, wij verzekeren het hun,
voor hun geld een boek bekomen , dat zij Diet to duur betalen, en tot welks lezing zij altijd met vrucht zullen wederkeeren . Indien wij ons, met den Uitgever, hierin mogten bedriegen, dan zouden wij nog het meest betreuren de
verderfclijke Itomanzickte onder dagen, welhe alleen oogen
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voor menfchen vtt de maan, en geheel geene voor
menfchen op aarde. Doch hiervan genoegl
„ V O N S C H U B E R T (Voorb. bl . III .) is geen gewoon
reiziger, die alles flechts met een vlugtig oog befchouwt
zijne aanteekeningen zijn wezenlijk bijdragen tot eene naauwkeurige kennis van de door hem bereisde ftreken , en van des
to meer waarde, daar hij, vow al in het hw oge Noorden,
plaatfen bezocht, die bijna nooit door den voet van eenen
buitenlandfchen reiziger betreden zijn , en zijne verbindtenisfen met aanzienlijke perfonen hem den toegang tot een
nantal officiele ftukken verfchaften ." Bij bet lezen dezerReis
hebben wij de waarheid van dit getuigenis overal gevoeld ,
en bij het onderfchrijven van hetzelve gelooven wij her
werk genoegzaam aan to prijzen, hoezeer niet aan hen , wier
fmaak verbasterd is, en alleen kan geprikkeld worden door
bet verhaal van zonderlinge reisavonturen , die alleen aan
bet brein of de verbeelding des reizigers bet aanzijn verfchuldigd zijn . Doch wij gelooven, Oat er nog Lezers genoeg in
Nederland zullen zijn, die aan Schrijver en Vertaler, voor
bun welvolbragt werk , den verfchuldigden lof niet zullen
onthouden . - Zweden toch , dat onder zijne nieuwe dynastie
zich zoo magtig ontwikkelt, verdient naauwkeurig en volledig befchreven to worden . Dit gefchiedt door de aanteekeningen van den Reiziger. Deze Reisbefchrijving zal dus van
blijvende waarde zijn voor de kennis der door S C H U B E R T
bereisde landen . De Nederlander vooral , die zijn geluk waardeert, als levende onder bet grondwettig befluur van zijnen
liberalen Koning, zal, bij her doorlezen dezer Reis, de
Grondwet zijns Vaderlands op to hoogeren prijs ftellen , boo
meer bet hem blijkt, dat ook Zweden met zijne godsdienftige
en vaderlandlievende inwoners , juist door den liberalen con,
flitutionelen regeringsvorm, een der gelukkigfte rijken is van
bet hedendaagfche Europa .
De Vertaler heeft eenige bijzonderheden weggelaten, die
voor bet algemeen van zeer weinig gewigt zijn, zonderdaar*
van altijd aan den voet der bladzijden rekenfchap to geven ;
ook de opgaaf van s C 11 U BERT 's dagreizen , met den affland der fleden, dorpen en posthuizen . Wij vinden geene
teden om hem dit kwalijk to nemen, dewijl zijn overig -oordeelkundig uitgevoerd werk genoegzamen waarborg oplevert,
dat hij bierin is to werk gegaan cum ratione modoque.
Op deze algemeene aanprijzing van s C H UB ERT ' S Reis
Y y 2
heeft
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zoudeb w9} een meet bfjzonder verflag nu moeten laten vol .
gen , bijaldien pns Tijdfchrift eene bepaalde rubriek had voor
aardrijkskundige wetenfchappen . Met eene dorre fchets vullen wij veel plaats zonder nut , en voor eene doorloopende
beoordeeling hebben wij ook to weinig ruimte . De Lezer
ftelle zich dearom met bet volgende tavreden .
Het j1erile Deel befchrijft de reis door bet Zuidelijke en
Oostel~ke Zweden . Zij words aangevangen met bet postjagc
to Straalfund, en op bet einde bevinet zich S C 11 U B E R T in
Norrland. Zijne rein had hij genomen door Schonen, Blekingen, Smaland, Oost - Gothland, Sudermanland en Upland,
naar Stokholm, Upfala en Gefle . Dit Deel is voorzien met
eene plaat, voorflellende de majestueuze Dalelf met hare watervallen bij Elfkarleby . V o N S C 1t U B E R T levers btadz .
363 volg . van dezelve eene naanwkeurige befchrijving, welke wij ter naauwernood konden in de pen houden .
Het Tweede Deel behelst de reis door bet Noordeqke
Zweden en Lapland. Van Gefle verreist v o N S c FI U B E R T
verder door Norriand, Angermanland, West-Bothnie, Lapland, He1Jrngland, en toeft to liarbfle . Als Janhang/el words
bij dit Deel gevoegd eene 8efc/tr~ving der b /zondere Zweedfcie Lapmarken, bl . 337-375, en Overzigt over bet Noar-

weegfche en bet Oud- en Nieuw - Rusftfche (Finfche) Lapland ;
bl . 376-337 . Eene fraaije plaat, voorflellende de Bliddernachiszon op 4fvafaxa, verferc dit Deel ; gelijk eene dergelijke
gevoegd is bij bet laatfle, bet Noorderlicht in Helfngland.
Het Derde Deel bevat de reis door bet Westel~ke Zweden,
Noorwegen en Finland, welke, van Karbole in Helfingland
fangevangen, loopt door Dalecarlie, IVertneland,Noorwegen,
West-Gothland, Sudermanland, Upland, Halland en Schonen,
en over zee naar Aland, verder naar Petersburg, en door
Ingermanland en Finland tot Stokholrn.
Volgens dic beloop der reis , valt vooral in de twee laatfte
Deelen veel op to merken, dac men elders niet, ten minfle
niet zoo volledig en naauwkeurig, opgeteekend vindt, verinits bier de reis meer loopt door minder, van buitenlanders,
bezochte flreken . Uit then hoofde is bet laattle gedeelte der
reis niet bet minst belangrijke in deze Reisbefchrijving .
Hetgeen deze reis vooral belangrijk maakt, is de goede geest,
die in dezelve heerscht . Het wetenfchappelijke , bier in geenen
deele verzuimd , words , naar ons cordeel , overtroffen door
'sSchrijvers opmerkzaamheid op de verflandelijke, zedelijke
en godsdienftige geileldzeid tier menfehcn, wier linden bij
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is doorgetogen . Dit lag misfchien in het plan des Schrijverg,
of in zijue hoedanigheid, als Koninklijken Srlperintendent.
Zijne afzonderlijke befchrijving van pastorije}t doet ous over.
al aan zijn eigendommelijk karakter als Siperfntendent dpnken . Doch dit geeft juist in ons oog aan deze Reisbefchrij .
wing meerdere waarde, dan wanneer alleen merkwaardigheden
werden befchreven, met voorbijgangi van den meusch, die
niet altijd naar verdienfte door Reizigers wordt gadegeflagen .
Net mpge van eenige Reisbefchrijvingen gelden, wat bet
kan, hetgeen M O N t A I o N E ergens verklaart : Les i'oyagi*j
fort bons, non pqur rapporter, combien de pas A Sancta d tunda, ou la richesfe des calerons de la Signora Ltvia,, mail.
our frotter et limer uotre cervelle contre celle d'autrat Er

b ijft altijd nog een edeler doel open voor den Reisbefcbri ..
vOr, om namelijk Diet enkel op, de herfenen, maar ook op
11et hart zijner Lezers to werken . En hierin last 4o N a CO to .
B E R T velen achter zich . Daarenboven last onze Rei7iger
gene merkwaardigheid onopgemerkt . Waa het noodig is,
heldert hij op, ook uit de oude gefchiedenis ; zoodat hierbijeengevoegd wordc, hetgeen, oud of nieuw, hoogstbelang.
rijk is .

Hun , die niet enkel lezen om den tijd to korten of se
vermoorden, kunnen wij verzekeren, dat zij, zelfs bij tneermalen herhaalde lezing, dit boek met nut zullen in de band
nemen ; terwijl het, door de uitvocrige inhoudsopgaaf, welke
als register voor ieder Deel dienen kan , bij elke voorkomende gelegenheid kan en zekerlijk zal geraadpleegd warden .
Hoe weinig wij ook hebben gezegd , is voor zulke Lezers,
die lezen om wijzer en beter to worden,het bovenftaande genpegi maar voor hen, die bijna als met Room door de boeken vliegen, en die daarom veel met water ophebben, z jn
reeds drie woorden to veel. Wij hopen, dat zulke waterdriukers in Nederland nog op den algemeenen regel uitzenderingen ziju . Aaxit Dens 1
Paderlandfche Karakterkunde', of Karakte,f hetfern van t~dperken en per fonen , uit de Nederlandfclse Cefc,'riedenis , van do
vroegfle tyden of tot op de Omwenteling van 1795. Door
N . G . V A N° K AMP E N. Ilden Dcels I fle Stuk . De zeventiende
Eeuw. Te Haarlem, h j de Erven F . Bohn. 1826. Inge.
- 8vo . 438 BI . f 3 - 60.
.Lilwie de gefchiedenis, ook van zijn vderland, Wil ken .
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nen , behoort meer to willen weten , dan hetgeen hem elke
dorre kronijk, elk dagblad kan verhalen . Her karakter der
voorkomende perfonen is wel een der voornaamfle voorwer .
pen, aan welke hij zijne aandachr onverdeeld behoort te wijden . Indien men dit verzuimt, dan mist men den juisten
maatilaf, met welken men de meerdere of mindere zedelijkheid der verhaalde daden alleen kan afmeten . Degfchids
nis moet ons her fpoor wijzen tot zedelijkheid ; zij moet ons
de afwegen en doolwegen naauwkeurig leeren kennen. Dan
wordt men onderwezen , terwijl men zich vermaakt ; dan
leert men goed zj~n, niet enkel fchften . Her is geen wonder, dat zij, die elke zedelijkheid als filozooffche deugd
verfoeijen, ook de gefchiedenis verdraaijen , ten einde hunnen
landgenooten een krachtig middel nit de handen to wringen .
Zjj lezen zekerlijk nooic den brief van den Apostel J A c on tr s ; en waarom zouden zij dan de gefchiedenis, ook van
ons vaderland , zoo laten fpreken , als zij fpreekt tot bet hart,
dat van zedelijkheid wil hooren , maar zoo als her Evangelie
dezelve eischt en bevordert? De ofenfrve alliantie van B I LD E R D U K en conforten kan , indien de Nederlanders maar op
hunne hoede zijn, niets dan goed flichten .
Her werk, dat voor ons ligt, overcuigt er ons van . Reeds
was een ander Recenfent, bij her verflag van her Ifle Deel,
van dezelfde gedachte (Letteroef. 1827, bl . 30-32). Met
hem flemmen wij volkomen in . Ook her volgende geflacht
zal hierin niet veel verfchillen . De bekende factie is daarvoor ook beducht. Vandaar bun brandroepen en getier. Surdis nary-ant fabularn . Alwie immer zoo hard fchreeuwt, toont,
alleen met dooven to doen to hebben . Alwie her ook good
met de menfchen meent, maakt noch behoeft zulk razend ge .
tier.
Dit gedeelte van V A N K A M P E N's voortrefl'elijk werk be .
flaat uit vier hoofdflukken, en handelt over het tijdperk van
het 13efland tot den dood van M A U R I T S ; over het t~dperk
van F R E D E R I K H E N D R I K ; over de 13ur gertwisten en Oar .
logsroem ter zee , van den 1Wnnflerfchen Vrede tot den Oorlog
van 1672 , het t~dperk van j A N D E W I T T, en over de Stadhouderlijke Regering van W I L L E M III. Hier wordt alzoo
behandeld een belangrijk gedeelte der vaderlandfche gefchiedenis ; tegen welk gedeelte vooral B I L D E R D IJ K en zijn
.Toodfcke vriend zich de meest fchandelijke %Vrdraaijingen hebben veroorloofd . De Heer VAN K A M P E N gaat, in zijn oor-
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deel *over tijden en rperfonen , onpartijdig to werk , zonde
dat belt fcheef oordeelvellen van nteergenoemden hem, nit
kracht van terugwerking (reactie), van den golden middelweg afbrengt. Daze is eene wezenlijke en to grootere verdlenlle , naarmate eenige tegenfprekers diet bevooroordeelde
clubs minder getrouw zith houden aan de fpreglt : ,nedltr too
mere brati.

Tot proe%*e kiezen wij het riot der beootdeeling van wrL,•
II : - - „ l3et waren dtts alleen de omitand1gheden,
„ die hat ongeluk van w I L L E M II uitmaakteti . Had bij na
„ den dood van w I L L E M I of lien van z i A U It I T S geleefd,
„ hij zou waarfchljnlijk, gelijk zij , de redder en tchuribeer
van Neilland geworden zijn door den oorlog,F dlen hij
„ boven alles beminde , en die toen noodzaketi k was,
.'ham
`
„ verkeerde hij in omltandigheden, fcijdig met $ijne gaaerd„ held : zijn vurige geest, op werkzaamheid gefteld, -ver.
„ kwijnde in den vrede ; en wij zien , met inathttlemit1g a let
„ omflandigheden , geene reden , om aan hat geheime verdrag
„ met Frankrijk to twijfelen, door bem, na zijne zegepraal
„ op Holland, met D'4 S T R A D E S gefloten tot hernieuwing
• des oorlogs tegen Spanje, en verklaring van denzetven aan
bet Jngelfche Parlement : lets , waarin hij ongetwijfeld ,
• meer nog dan door vroegere dadcn, zijne magi to buiten
• ging, en den Staat, die port daarna in eenen verderfelijkep
„ oorlog ter zee ward gefleept, reeds vroeger aan een' nutte„ lopzen land . en zeeoorlog to gelijk zou bebben gewaagd,
• Men moet echter, bij de vele harde en ongunltige beoor .
deelingen van 's mans karakter door tijdgetlooten, de ow .
• flandigheden niet nit hat oog verliezen . W I L L E M II itienf
„ to vroeg, om aan de Babe to hebben kunnen toonen, w14
• hij geweest zou zijn . "
Dezelfde onpartijdigheid gait overal met waa-rheidsliefde en
, vrijmoedigheid gepaard, en op elke bladzijde van dit werl ;
vinden wij dit gezelfchap bijeen . Wij hebben hetzelve in de
terRe plaats aan B I L n ER D IJ R, D A c o s T Aen zulke fchreeuwere to danken. Zoo komt uit hat kwaad hat good voort . Zij
mogen dan bunnen onzin verder gerust uitflallen ; zij openen
san betergezinden den nion>i,, en bet waarheidlievend publiek
treks er bet, meeste voordeel van . ZEu SET VOURT !
De lezing van die wetk words ieder, voozal der jeUgd ,
door one . nanbevolen . Rolnanlektuur wekt flcchts begeertea
• , the wel onbertredigd moeten blijven . blaar bier vindt elk
z EM
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Nederlander overal fiof om zich to verheugen, dat in dit ons
goede land zoo velen ons zijn voorgegaan op den weg,
then niemand dan met vreugdc inflaat , dan met vermeerderd
geluk ten einde brengt. „ Vele tormen heeft de vrijheid, en
• de wankelbareflaatsregeling,gedurendedezeventiendeeeuw,
„ doen ontflaan ; menige jammerlijke gebeurtenis heeft onze
• gefchiedenis met bloed bevlekt ; doch wie zou toch niet
„ den toefland der Nederlandfche Republiek, met alle hare
• groote mannen en vrije ontwikkeling, de voorkeur geven
• boven den doodlaap, waarin toen de zuidelijke gewesten
• waren verzonken!" - Neen, wij benijden den Franfchen
hunne gouden eeuw onder L0DEWIJt'K XIV niet.
V A N K AM P E N'S werk heefc geene verdere aanprijzing
noodig. Dus punctum.

I

G N A T I U S VAN LOYOLA, Stichter van de Orde der Jezuiten . Voulez-vous acqu(rir on grand nom, Etre fondateur? Soyez
compl8tement fou, mais Wane folie qui convienne k votre Rcle . Ayez
daps votre folie .un .foods de raifon qui puisfe fervir h diriger vos extrava gances, et (oyez ezcesfvement opiniAtre . Il pourra arriver que vows (oyez
pendu ; main 11 vous ne Pttes pas, vous pourrez avoir des autels . - VOL-

T A I R z.

Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor . 1827.
gr
.
8vo
. 95 Bl. f I -25 .
In

H

et doel van dit boeksken is, den flichter van de orde
der Jezuiten , den armhartigen dweeper I G ry A T I' U S V A N
L 0 Y O L A , in zijne elldndige naaktheid naar verdienffe ken .
baar to maken . Uit hetgeen bier wordt aangevoerd, zal men
lien, dat de zoogenaamde kompagnie van j E z u s zich op
haren kapitein (wien de orde Generaal noemt) niet veel kan
beroemen .
Beknoptelijk Ioopt bet verhaal over de orde der Jezuiten
en de jongelingsjaren van derzelver ilichter, zijne zonderlinge
bekeering en geestelijke r ddcrfchap , zijne reis naar Jeruzalem, zijn verblijf aldaar en zijne terugreis naar Spanje, zijne
verrigtingen to Barcelona, Blcala en Salamanca, to Parijf,
llichting der orde , zijne terugreis naar Spanje , reis naar Italie en verrigtingen aldaar, de Paufelijke bevestiging van de
orde der Jezuiten , geest en befletnming derzelve , uitbreiding
der orde tot den dood van haren flichter,en bet karaktervan
i1 G N A T I u s en zijne heiligverklaring .
Wij vinden geene noodzakelijkheid, dit werkje nicer bijzotl-

IGNATIUS VAN LOYOLA .

653

der to leeren kennen. lietzelve bewijsz genoeg, was bet bewijzen wil ; dat, namelijk , I G N A T I U S van ye;waarloosde
opvoeding en eene ongeregelde verbeelding was . Maar do
volgende kapiteins of Generaals waren geene ; G N A T I U Ss E N. Hinc illae lacrymae .
Regt naif verhaalt s 9 I T T I, E It (Gfrckichte des Pabstthums,
Heidelberg,,1826 , S. 249) de opkomst dezer zoogenaamde kompagnie van J E z u s ; maar h jj meldt ook to gelijk , hoe dit
booze gezelfcbap, langzamerliand . alles in bedwang jteeft gekregen . De gefchiedenis leere ons , voorzigtig to zijn omtrent
,meufchen , die zich in alle bogten kunnen wringen , en , daar
bunne orde Wet uitfterft, jaren en eeuwen voor zorten kunnen fpelen, om eens, indien zij daartoe magt edo geu, tot
aaitbidding van bunne zotheid, als van de hooglfe wijsbeid,
medemenfchen to dwingen . Door de tentoonilellingsan I G iIAT I U s , als eenen zot , breekt men bet gebouw van he; Jezuitismus niet af. Dit doel van bet boekje words dus niat bereikc .
Maar een ander en zeer groot voordeel Iran bet aanbrengen,
door ons to leeren, wat den zot heeft kunnen doen met zijne
gevaarlijke droomerijen, en door ons zoo tot voorzigtigheid
op to leiden omtrent de woelingen van verfchillende Jezuiten
in verfchillende landen. Wat den heeft kunnen doen , dat
kunnen ook velen van dezelfde foort, indien tijdgenoot en
nakomeling, door bet denkbeeld aan den dommen Jezuit id
flaap gefust, bun de handen vrij laten, om den geest des
tijds met hunne helfche bedoelingen in overeeneemming to
brengen. Die ziuen vijand to ligt acht, is bet minst . tegett
gevaar van overrompeling behoed . Dixi.

Levi en Sara . Eene Joodfe,'se Familiegefchiedenis , in Polen.
Door JULIAN N I E M C Z E w I C. Z. Naar de Hoogduitfche
Vertaling. Te Amflerdam, b~ ten Brink en de Vries. VIII
en 244 blA f a - So .

1Jit boek beheist eene dramatifche fchildering der .Ioodfche
vooroordeelen en der onnatuurlijke voorfchriften en verorde.
ningen hunner Ouditen . Alles wordt in brieven verhandeld,
en heeft ten doel , de Jaden tot erkentenis der waarheid to
brengen ; hen van vooroordeelen to verlosfen ; bun to toonen, dat zjj zelve oorzaak zijn. van den imaad cu de vernedering, die hen drukr, omdat zij zich aan de. onnatuurfjke
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voorfchriften hunner Oudflen houden , en zichzelven den weg
tot al de voordeelen der menfchelijke maatfchappij toefluiten .
De ook als Schrijver beroemde Pool had zijne,Toodlche land.
genooten op bet oog, bij bet vervaardigen van dit werlcje .
• Een vreemd yolk, (bl . V) dat van alle kanten ons land
• overftroomt, bet zesde deel onzer bevolking uicmaakt, en
• bijna geheel alleen de kleine fleden bewoont ; - een yolk,
• dat niet flechts door zijn geloof, maar ook door zijne
• taal, dragt en zeden zich afzondert ; - een yolk, dat de
• ware wetten van M o z E s heefc verlaten, en zich aan de
woeste vooroordeelen der geestdrijverij overgeeft, dat geen
• burgerlijk regc, geene inrigtingen van den Scant erkent,
• dat de Christenen noch voor zijne naasten, noch voor
• menfchen houdt ; -- met din woord, cen yolk, dat op
• eene gevaarlijke wijze een' Staat in den Staat vormt,
• moet natuurlijk in alre landen, zoo ook vooral bij ons (in
• Polen) de levendigile en zorgvuldigf'e oplettendheid ver• wekken . Met regt vraagt leder onzer, wat er van de
„ Poolfche natie, wat van ons (Poolsch?) Christendom wor„ den moot, indien dic yolk in zijne afzondering, in zijnen
• haat en grove vooroordeelen volhardt, en in her vervolg,
• bij voortgang, zoo zal vermenigvuldigen, als bet thans
• doer?"
Om bet dreigend gevaar of ce keeren , zoekt de Schrijver
de zeden to verlichten en to hervormen , en leidt hen tot
eene natuurlijk-wijsgeerige Godsdienst . Waarom geen flap
verder gewaagd ? Verdient dan bet Christendom geene aanprijzing boven foodfche overleveringen ? \Tie den .food zoo
wil hervormen , als N I E M C Z E W I C Z bier voorheeft , brengc
hem in gevaar, om ten laatfle ook bet gezag van m ozE s
cu de Profeten flellig to verwerpen . Dit zal voorwaar den
coeflatid van Polen althans niet verbeteren .
Misfchien zag ' de Schrijver in , dal zrjn Christendom op
zijne Joodfche landgenooten geene grootere uitwericing zou
hebben , en gaf hij this deze proeve in bet licht , om zonder
Christendom de Joden to hervormen . Men moet toeflaan, dat
de .7oed voor bet Christendom wel bet minst ]can gewonnen
worden door die Kerk , welke bet ongelukkig geflacht van
ABRAHAM Reeds met woede heeft veivolgd . Sedert de
.rood nog cene andere keus heeft, dan tusfchen dood en doop,
is hij in alles op zijne hoede . Zelfs de fchoolverbetering,
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afkomftig uit die Kerk, moet bij wantrouwen, zoo lang hij
zich herinnert bet geweld, met hetwelk men hem de kinderen heeft nit de armen gefcheurd, om dezelve in bet Chris .
tendom op to voeden . Ook de overleveringen in de Roomfche Kerk zijn hindernisfen voor den .rood, om uit handen

van Roomfchen met een opregt hart bet Christendom to ontvangen . Wie zich omtrent de feilbaarheid z~uer, .Ioodfche,
overleveringen in gemoede laac overtuigen , is niet aanftonds
blind genoeg , om de onfeilbaarheid der Latijnfche to erkennen . De ondervinding beeft dit misfehien aan den Schrijver
geleerd, en hij flaat daarom eeu' anderen weg ter verlichting
du .Toden In , then wij , als Christenen, niet mogen goedkeuren .
Indien wij over bet hoofdoogmerk dezer verdichte gefchiedenis ons oordeel mogen zeggen , dan verklaren wij , uit vo le overtuiging van ons hart, dat hetzelve noch zal noch han
bereikt worden . Ook twijfelen wij niet, of onze Lezers, die
flechts eenigzins op bovenftaande aanmerkingen nadenken ,
zullen met ons van hetzelfde gevoelen zijn . - Doch wij z n
ook thans flechts geregtigd tot bet beoordeelen van de Nederduitfc,ie uitgave, als vertaling . Hiertoe gaan wij dan oolt
nu over .
De toeftand der .Toden in ons Vaderland verfchilt merkelijk
van die in Polen en elders . Door hun getal boezemen zij
geenszins onzen landaard vrees in . Ook hebben de .Ioden
in Nederland zulke pijnlijke en finartelijke herinneringen nict
aan menfchen, die den Christelijken naam , door onchristelijke
onverzoenlijkheid en door gelddorst, in oneere hebben gebragt, bij tlagtoil'ers meestal van geestelijke boosbeid . Stri ;dende voor de vrijheid van Godsdienst en geweten , ruimde
oils Vaderland bet eerst cent rustige en veilige verblijfplaats
in aan bet bijna over,-,I verf'ooten Israel . Zelfs de afzonder.
lijke wijk, den .Ioden in An lerdam aangewezen, dock aan
welke zij geenszins meer uitfluicend bepaald zijn, wel verre
van dit yolk to vernederen , verflrekte aan hetzelve tot weldaad ; zoo toch had bet op zijnen Sebbat rust , en Icon op den
rustdag der Chri .:tenen zijn werk en bedrijf uitoefenen, zonder geftoord to worden . Doch wij fchrijven bier geene loffpraak
op de godsdienftige verdraagzaamheidonzervoorouderen . Maar
wij fcbamen ons ook over dezelve niet ; offchoon men veelal
can mercantiele baatzucht en koopmansgeest bet goede in
Nederland toefchrijft, dat men toch in groo,tere Rijkeu min-
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der aantreft . Zoo veel is zeker, dat de toefland der .Toden
in Nederland, vooral onder ons grondwettig beftutr, to veel
verfchilt met dien van de Poolfclre .Toden, dan dat wij van dit
vertaalde werk lets goeds mogen verwachten voor de meerdere verlichting en befchaving der .Toden in ons Vaderland .
Offchoon wij dus gelooven, dat de hoofdbedoeling, bij de
uitgave dezer gefchiedenis , noch bier noch in Polen zal worden bereikt, zoo houden wij de vertaling van dit werkje daarom
geenszins voor overbodig . Door den gewonen Romantezer zal
wel , hetgeen bier hoofdzaakAs , bet minfte gefchat worden ; doch
zulke ftoomlezers hebben ook naauwelijks den tijd , om op lets
to denken . Uitgevers, die zich naar doze alles verflindende en
niets herkaauwende tweevoeters niet in alles fchikken , verdienen
lof en aanmoediging, welke zij niet altijd vinden . Uit dit
oogpunt befchouwt Recenfent doze vertaling van Levi en Sara. Hij aarzelt zelfs pier, aan dit boek wezenlijken ]of to
geven . Het blijft cen nuttig gefchenk voor hen, die op .Toden
willen werken . Het leers de dwaze en kinderachtige vooroordeelen kennen van dit, in het godsdienflige, flavenvolk . Ilet
wijsc duidelijk de kwaal aan, welke anderen, maar niet de
.Toden zelve , genezen kunnen . Ja zelfs als bijdrage tot de
kerkelijke gefchiedenis van onzen tijd is dit werkje niet onbp,langrijk ; in zoo verre, namelijk, de fchilderij, door den oorfpronkelijken Schrijver opgehangen, ons den burgerlijken en
godsdienfligen toeftand afmaalt van bet, helaas! blind gehouden yolk in Polen . De Geleerde zelfs vindt bier onderrigt en
gemakkelijke aanwijzing van vooroordeelen , die hij anders
met moeite, en na eene meestal onvruchtbare lezing der grootendeels . raaskallende geleerdheid van den Talmud, zelf dieut
op to zamelen . Als bij uitfpanning vindt hij bier alles met
behoorlijke juistheid aangehaald en in bet helderst licht voorgefteld . Alen zou ons dus verkeerd verftaan, wanneer men,
op onze Recenfe afgaande , dit werkje ongelezen lief. On .
partijdig hebben wij onze aanmerkingen medegedeeld, over bet
voorget elde doel van di't bock ; tnaar ook even onpartijdig oordeelen en verklaren wij, dat doze verdiclite gefchiedenis even
goed, als H F L 0 N's Bedevaert naar .Teruzalem , gefchikt is,
om den godsdienfligen toeftand en de godsdienftige gebruiken
der .Toden to leeren kennen . Het fombere der fchilderij wijre
men niet aan den vervaardiger, die de natuur getrouw is gevolgd, maar aan bet onderwerp , hetwelk voor geene vrolijke
en heldere uitvoeting vat5aar is . Thecloganten kunnen, bij
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deze lektuur, zich overtuigen , hoe laag vooral de godsdienftige kennis ook van den befchaafden Jood ftaat . Dit werk geeft
ons flof otn to gisfen, waarom .Toden , die Christenen zijn geworden , nog gaarne loopen aan den leiband van menfchelijke
formulieren en overleveringen, en hoe moeijelijk bet den
.rood valt, aanitonds, van flaaf, een vrij, mondig en regtgeaard kind van God to worden . Allen, eindelijk, kunnen zien,
hoezeer de Joden door hunne overleveringen de wet van God
hebben krachteloos gemaakt . Och, waren de Joden alleen
maar zulke ijveraars voor bet menfchelijke geweest! Men ziet
alles in den Jood, maar geenszins dezelfde fout in zichzelven . Zoo ging bet N 1 E M C Z E W t C z, en zoo gaat bet nog
meer anderen .

1Vegwljzer door Kleef en deszelfs omtrek, met vermelding tevens
van de gefchied- en oudheidkundige merkwaardigheden , dat
oord betrefende. Te Nymegen, by de Wed . J . C . Vieweg
en Zoon . In 8vo . 88 BI. f :-9o .
Jammer, dat bet fchoone faizoen dit jaar reeds to ver verloopen is ; anders werd menig lezer tot een togtje naar Kleef
uitgelokt . Wij zouden hem vooral raden , bet to doen met
dezen wegu'~yzer bij zich . liij ftelle bet dan uit tot cen volgend jaar, en moge zich, in bet hoekje van den haard, door
dit aardig boekje met cenig voorloopig genot tot bet werkelijk genot bereiden . Kleef is indcrdaad een heerlijk oord ; er
is daar en in then omtrek vrij wat op to nemen, en er zijn
vrij wat herinneringen op tc roepen . Wij weten bij ondervinding, nu wij dit boekje in de hand kregen, dat men,
zonder genoegzame voorbereiding en zulk eenen wegw~zer,
vrij wat onopgemerkt voorhijgaat , vrij wat over bet hoofd
ziet, en zich alzoo van veel genot berooft . Meer behoeven
wij niet to zcggen van een boekje , hetwelk zich zeker ieder, die derwaarts eene uicfpannitfg nemen wil, zal aanfchaffen .

St. Ronan's -Bron . Naar het Engelsch van w. s c o T T.
hide of laatfle Deel . Te Haarlem, b j de Erven F. Bohn,
1826 . In gr . 8vo . 291 Bl. f 2 - 6o .
€ eheel deze Bron was Qns Qntgaan, Wij moesten onze be-
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oordeeling der vroegere deelen naflaan, en hidden, zondet+
tit, nu kop noch f cart gevonden . Dit is dus voldoende verdediging togen de berisping, die men ons ergens eens gaf,
dat wij dikwijls bij Romans meer referenten in her kort dan
recenfenten zijn . Ditmaal fpeet bet ons, dat wij niet uitvoeriger geweest waren, daar ons tijd ontbrak ter herlezing
van de vorige deelen ; evenwel bet weinige hielp, en bet vorige kwam vrij vclledig in ons geheugen terug . Maar als de
boekbeoordeelaars geheel her refereren zullen Ilaken, dan
diendn zij zeker to zijn , dat de lezer een aanteekeninbboek
]ujndr, en de onvoltooide werken altijd leest met de pen in
de hand . Tot zoo lang mqge hij er onze Letteroefeningen opnahouden .
Dan, ter zake . Zoo erg, als wij vreesden, loopt de gefChiedenis nict aft bet kwam niee tot een' broedermoord. De
verachtelijke man, die zijuen broeder zoo fehandelijk bedrogen had, en geen Graaf was, offchoon in her bezit van zijns
broeders Graaffchap, krijgt loon naar werk, door eenen kogol van de hand des broeders van bet lieve meisje, hetwelk
hij van hare rust en g6luk had beroofd . jammer intusfchen, dat dit joist gebeurde op her punt, dat de fchurk geheel
zou zijn ontmaskerd, en door bet Geregt buiteu twijfel verdiende Ilraf zou hebben ontvangen . jammer vooral, dat bet
lieve meisje ook nu juist flierf. De Roman eindigt this treurig. Meer behoeven wij er nu niet van to zeggen, daar geen
vervolg meerte wachten is. De St. Ronan's -Bron -fic tranfit gloria mundi! - beflaat ook niet meer ; en wij voegen er
bij, ook war bet book betreft, dat her publiek zlch troosten
kan, al ontvangt her van daar dan ook geene verdere berigten .

Mevrouw D E M A I N TE N 0 N, of Levensgefchiedenis van de
geheime Gemalin Van L o D E W 11 K X1V . Naar bet Fransch
van Mevrouw D E G E N L I S . Te AmJlerdam , bij J . C . van
Kesteren . 1827- In gr. 8vo. 376131. f 3 - :

W

ij kondigden, niet lang geleden, de Hertogin delaYaliere, minnares van dezen zelfden L o D E W If It , aan ; en , hoe .
zeer wij toen, en ook nu, den eleganten, onderhoudenden,
ja wegflependen ftijl van Mevr . D E G E N L I s regt deden,
konden wij dat werk niet met gerustheid aanpiijzen . l3ij bet
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tegenwoordige, hetwelk van bee zoo ftraks genoemde een te,
genhanger wezen moet, hebben wij minder bezwaar . Mevrouw D E M A I NT E N O N toch is van eene gansch andere
godsdienftigheid , betere grondbeginfelen , en zuivere zeden .
Hare liefde voor den Koning was inmiddels even onbegrensd,
en zij kweekte die liefde evenzeer bij zich aan ; zij hield den
Koning altijd op eenen eerbiedigen afftand , en fchonk hem
hare gunften niet, v66r dat zijn huwelijk met de Koningin,
die zij eerde , e n voor welke zij den Koning aanhoudend trachtte to winnen , door den dood was outbonden ; en toen deed
zij bet nog niet, v66r dat haar geweten, door een geheim
huwelijk, was gerustgefteld ; terwijl zij hare openbare verheff ng tot den troon , die hij haar dringend en bij herhaling aan .
bood , ftandvastig afwees , WE veeds voor zijne eer en die
van den troon. Het was haar altijd alleen om de eer en do
liefde van den Monarch to doen, then zij toch , als 't ware,
als haar' afgod aanbad , en op wien zij Karen invloed nook
ten voordeele van haarzelve , maar wel ten voordeele van an .O
deren, zoo wel hare perfoonlijke vijanden als vrienden, gebruikte, als ook om den Koning van verkeerde happen teru'g
to houden . Zjj ftichtte dan ook veel goeds, en hare weldadigheid was verftandig en onbegrensd . Zij was , in den Roomschgezinden geest, waarlijk godvruchtig, ja eene Heilige. Zoo
wordt zij ons atthans hier geteekend , en wij zouden dan ook
ongaarne der nagedachtenisfe van zullt eene waardige Dame
eenig onregt doen . En evenwel kunnen wij bezwaarlijk eene
zoodanige gevestigde liefde, die zij toch had, en voedfel
gaf, ook bij bet leven der Koningin, goedkeuren ; zij fpeelde
een gevaarlijk fpei , hetwelk wij mocijelijk kunnen overeenbrengen met zoo gemoedelijke godsvrucht . Zij was met den
Koning bekend geraakt als Gouvernante zijner kinderen, die
lrij verwekt had bij zijne nietswaardige Maitresfe, Mevrouw
DE M0NTESPAN, die hem, jaren aaneen, wist to boeijen,
Zij was toen reeds meer dan dertig jaren, en ruim veertig toeta
de Koning haar huwde . Zij was, dertig jaren hang, zijne, hoe.
wel niet openlijk erkende, echtgenoote , en wederzijdfeha
liefde en achting bleef beftendig tot zijnen dood toe . Zij overleefde den Koning nog ettelijke jaren, en atierf, door Frasnkrijk geeerd en gezegend, in eenen hoogen ouderdom . - Wij
willen echter zeggen, wat ons nog, boven hetgene, waarop
wij bier boven reeds wenkten , mishaagt . Wij zien weinig zedeluke bedoeling bij de uitgave, en Vooral bij de vertaliug,
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van dit werk ; en om kennis to krijgen van de intrigues en
kunftenarijen , welke aan de meeste Hoven worden in bet werk
gefteld, gelijk bet Voorberigt zegt, was bet geene behoefte ;
vooral niet voor onze vrouwen en meisjes nit den burger4and , die nu toch dit boek in handen krijgen ; en kan bet to
dezen voor hoogere flanden eenige nuttigheid hebben, wel
nu, deze lezen en veritaan bet Fransch, beter misfchien dan
hunne moedertaal . Voorts hinderden ons de herhaalde aanteekeningen onder de bladzi}den : Gefchiedkundige waarheid ; -alle
deze b~zonderheden ziin gefchiedkundige waarheid ; - letterlijk
waar, enz . Dit boezemt toch natuurlijk wantrouwen tegen
bet overige in , hetwelk wij dus voor grootelijks opgefierd,
Zoo al nietvoor geheel verdicht, dat zegt : gedacht en gelogen, houden ; en dit geeft dan ook aanleiding om to vermoeden, dat er op de groote deugden der Dame misfchien wel
vrij wat of to dingen valt. En, eindelijk, f'aat ons de groote
liefde en achting tegen van deze volmaakte en heilige vrouw
jegens den man, then bet Voorberigt van den Vertaler zelven
den wellustigen , heerschzuchtigen en praalzieken L 0 D E W IJ K
XIV noemt .
Men leze dan bet boek, zoo men bet verkiest ; beproeve
alle dingen , en behoude het goede.

Schoonheden nit de Gefchiedenis der Reistogten, door de voorvaamfe Reizigers in de beide Halfronden en random de lYereld ondernomen . Door H . L E M A I R E . Uit hety Fransch.
Met 12 Platen. II Deeltjes. Te Rotterdam, b J . Immerzeel, Jun . In kl. 8vo- f 4- 8o .
„

•
•
•
•

et tegenwoordig werkje zal , vertrouwen wij , onder de
H
menigvuldige leesboeken, welke voor de jengd reeds ver-

vaardigd zijn , en nog bij voortduring ten dienfle derzelve
in bet licht verfchijnen , eene goede plaats innemen ; aangezien het, ten opzigte van bet nuttige en aangename ,
„ met vele zeker goed zal kunnen monfteren." Dit en nog
een aantal andere aanmerkingen zeggen wij bet welgeflelde
voorberigt gaarne na . Het werkje beflaat nit twee deelen,
van welke bet eerfle over Af-ika en Izie, bet andere over
Amerika loopt, waaronder echter de eilanden in de Groote
Zuidzee bier medegerekend worden . ledere afdeeling begint
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met eon* algemeene befchrijving en gefebiedenis van bet we.
telddeet en deszelfk o1ttdekking ; ondet welke laatlIe, ten
t*neien van All en .Afrika, de ontdrkklng ter zee, of 1h
betitnemillg van eenig gedeelte door de fivrofranert, wordt
Vetilaan . Voorts volgen ftukken nit voornatn teisbefeh4
vingen, die oils nu eetts met de getteldaeid en zeden der
lnnden, dan vootuamelijk fiechts met de ongeln#ken, din
moed eb bet vernnTt der teizigers bekend tntken, De keaza
U , over bet gebeel, gelukkig, de vdttaling goad", a Mot
dut ze1t5 beret din bet oorfpronktlijkv,dAt n . 4. met de At111ett ooze" mbll4ndfcbe reizigers en zeelieden zeldzaanf geneq
amipringt. Men etrke flerhts aan s o tt TI x a g, TOOT n D 1rTegOZ
Vier lieve plaatjes verfieren elk deel,-dat wel wet
atk, mar, Wegens bet klein formaat, toch aeer gefehikt is
om. in den zak medegedragen to word" , en alms oO1t a"
yolwasfenen eene sangename, afwisfelende en gansch niet
onleerzame lectuur to verfchaffen . Zoo wij bier of daar lazen
van de eenen dit, de guderen dat, in bet meervoud, in plaata
van dezen dit, genera dat houden wij zulks voor eene onachtaetmheld, en, bi . 136 van D. 1, doorgetrapt, in plaits v*t
dOartsapt, voor eene drukfout .

Diahuit Soirdes k to Campagne, par Madeirtoifelle L. L .
Delft, chez la Veuve dilart . 026. $vo . 386 pp. j`' s - 90.

O

nze vaderiandfche letterkunde mag zich met regt beroe.
men op een' allezins rijken voorraad van opvoedkundige ge .
fchriften . Die overvloed groeit jaarlijks aan, fclnjnt tbans
bljna geene vermeerdering to behoeven , en wordt waarfehijfl .
lUk door $pen ander land van Europa overtroten . Doch, inaien de Nederlandfche onderwijzer nimmer in,zijne keuze behoeft verlegen to flaan , en telkens zijnen leerlingen eene voor
geest en hart gefchikte en afwisfelende lektuur kan aagwlzen, minder gereed ftaan tune hulpmiddelen . wanneer liij 1{t
eene vreemde, met name in de Franfctse tail, den leaslust
wil opwekken . De daartoe befiemde werkjes, welke in trratrP /k, of ook in de zuldelijke provineien van dit Rijk, verfchijuen, ademen, meest alle, eenen aan onze zeden vreemden Loon . Zij vervullen zeer gebrekkig de behoefte van Qnze
jeugd ; zij doelen op gewoonten en gebruikeit, die bi ons
onbekend zijn en wel blijven mogen, en bevatten over bet
algemeen godsdienliige of zedelijke beginfelen , die den echten Nederlandfehen zin minder moeten bevalteb . Het tegenwoordig werkje was ons duo eeneaangenameverfehijning . Hltt
bevat achttien avondgefprekken tusfthen eene moeder en ham
dochters, waarbij zich ook eenige andere jeugdtge leden vast
bet gezin voe en. Eenige iegt onderl6udende vertetlingett
leveren de ftof~op, waarmede men zich bezig houdt, en ble .
den ongedwongen de
genheid tot nuttige zedelijke sanmerkingen. Dc Schrij er, zoo ons verzeketd it, eene 19
so
noattUscn. 1827- NO. ISZ z
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a van gebaorte, heeft den regten loanop d0Ineeste
plgatfen wecen to vatten, en geeft meestai treffende blijkep
van opvoedkundige kennis , en van eene ttfet gewnne gemeen
zaamheid met de behoeften van hec kinderharc. Het gefteell
ademt eenen zuiveren,zachten geest, die voor jeugdige meergevorderde Lezeresfen0 van 12 k I4 ja;en eerie nuttige lek~ opleveren . De flijl is vloeijend, en htrinneIt oils
tuur kan
diesa van de bekende Mad . D E G E N L I S . De uI'kvotring van
&t boeksken is, op weinige drukfopten na, goed uitgevklled.
Urtom, wij mogen den aankoop, tot Prjzen
Frat4rc&
Scholen als anderztns, gerust aanbevelen ; en W) )open, dat
bet onthaal , hetwelk dit letterkundig voortbrengfel zal otidervinden , de Schrijfiter moge aanmoedigen : oin op de Ingetreden baan meer dan eens to verfclijnen .
dorlan~d/c
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n

et St . Nikolaas - feest Nat voor de deur, bet Nieuwjaar
is op handen ; onderfcheidene Uitgevers zonden ons boekjes
toe, meerendeels tot gefchenkjes voor de lieve Jeugd beflemd
en gefchikt , en verlangden van alle deze eervolle melding. De
nee- of mindere verdienfle derzelven daargelaten, is zelfs
de allerbeknoptfle afzonderlijke aankondiging,nitplaatsgebrelr,
ons voltrekt ondoenlijk geworden ; en beflaat er omtrent vele
geene voldoende reden, om aan dezelve to dezen bijzondere
voorkeur ce geven . Wij weten alzoo geenen anderen of beta
ren raad, (en wij hopen, dat de Uicgevers, zoo wel als de
Schrijvers en Schrijfflers derzelven, daarmede genoegen zullen
nemen) dan van de aanbeveling verdienende - bet getal der
gehecl verwerplelijke was , betrekkelijk g'efproken, inderdaad
gering - blootelijk eene 11jst to geven, rpin of meer gerangf:hikt naar opklimmenden 4eeftijd of vatbaarheid . Aan het-hoofd
Bier Iljst plaatfen wij eenige flukken, tot fchoolgebruikbeftemd :
Beknopte NederdMitfcke Spraakkurat, voornamelijk beiemd, om
W E I L A N ,D s Beginfelen vooraf to gaan. Te Dordrecht, b
Blusfe en van Braam . f :- 15 .
Grandbcginfelen der Rekenkunde ; uitgegeven door een wiskundig Genootfchap to Leyden. Ifie Stukje . Te Leyden, by J.

C . Cijfveer. f : - 40 .
Rekenboek voor de lagere Scholen , enz. Door E . jC Z E L L I N G s
to Eexta . Te Winfcioten, bit' H . V. Huifingh f : -36.
ndboekje voor her 4grdrijkskundig Onder4s. TeGroningen,
f- J. Oomkens . f :-30.
;t'efnopte Sckets van de Gefchiedenia onzes Vaderlahds , env .
Door T. Olivier Schilperoort . Te Rotterdam, by A. F. 11.

Sntit. f : -

20.

werkje In her- Fransch. f : - 2e .
fevettsfchelfM vans vaorrrame Nederltsndfche Prouwen . Door D.
t It A A R E N 1f U R G, O deri4 jeer re Doesburg. Tk Zutphen,
Lreize fde

1 i H . G A . Thr'eme. f : --

2o .
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Voorbeelden ult'de Cefchiedenis en het .d¢gel#krcAe Levee . DboP
A. . H. P Eg •a s e v s , Hoogleefaar. Te dinfierddm , blj ten
Brink en de Vries . f : - 4o .

Cours de lAttdrature, en profe et eh vers ; outecd83 Frangaffes
etc . Par c . V A N D E IZ V IJ V E R, Inilituteur i Amfe>'dam .
A Amsterdam , chez Schalekamp et van de Grampel. f 2 - 40
lfJndervreugd
d .f of Plaatjes voor kleine Teekenaars en Prentenvriendjes . Te Gsoniggen, 6ij J . Oomkens. f : - 30.
.Korte RandleiWing voor de (botenflaande) plaatjes . f :-to .
De fpelende Kinderen . II St4~,~•e s. Met '12 plaatjes. Te Deventer, 6 7 A . J. van den Sigtenhorit . f : -8o.
De twee lieve Btoertjes . 4fet kleine plaatjes. Te Groninggn-,
bj( J . Ootnkens . f :- I22 .
De ouderlooze I ljem . Met platen . Te 4mflerddm, h 'Sc1yalekamp en van de Grampel . f : . 6o.
Leerzame en vermakelijke Gefprekken voor jorge Kinderen .
Door A . B .VAN MEERTEN, geb . SCHILPEROORT . Met
u plaatjes . Te Breda, -bj F . B . Hollingdrus Pijpers . f i - :
Het houten Been, of de jeugdige Redder . Met jlateir . Te
Amsterdam, by Schalekamp en van de Grampel, f : - 75 .
Vruchten m jner ledige oogenblikken . Door J . H . D U S ART .
Met plaat es. Te Amfterdanr, by Schalekamp en van de
Grampel . T : - 8o .
Letteruitfpanning voor de Nederlandfche 1 Tetigd, in p oezij en
proza. Met plaatjes . Te Amsterdam, b y Schalekamp en

van de Grampel . f : - 70 .
De dankbare Hendrik Berk, enz . Door H . c . M E 1J E R. Te
Amsterdam, by Gebroeders van Arum . f I - 20 .
Onderhoudende en lcerr fkej Verhalen voor Jongens en Meisjes.
Door H . o S W A L D . Met platen . Te Deventer, b#' A . ~.
van den Sigtenborst . f : - 9o .
Letteruitfpanning voor de befclraafde Nederlandfche Teugd. Mct
laatjss en muzijkjlukje . Te Rotterdam, b j Menfing en van
Westreenen. f i - 20 .
Korte, zedekundige Leesle jes, in Dichtregelen. Met platen .
Te Amflerdanl , b q* Schalekamp en van de Grampel.
-45 .
Yersjes veer Kinderen . Door J . F . L . M n L L E R , Schoolonder.
wszer te. Amflerdant. Met platen . Te Amsterdam, b~ F.
Kaal . f i - 8o .
Het Duifje. Door F . A . R RUM .A A C H E R . Met 5 Peen.
drukplaatjles . Te Arnflerdam, bT' A . B . Saakes . f :-6o.
De Vriendin der Kinderen , of Ta ereelen voor jpnge lieden van
ii tot r4 jaren . Door Meju vrouw)
c . M . D . E . Met platen . Te Amfterdam, b j de Erven H . Gartman . :-80 .
.Tuba, of dc Gevalten van een Schbothondje . Te eeuwarden,
bij G . T. N . Suringar. f : - 75 •
Uitfpanfiingen voor de .Teugd. Door P . B L A N C11 AR D . Met
platen . Te Deventer, b j A. J . van den Sigtenhorst . f I-3o.
-,I& yd gelukkig ! Of de Gefchiedenis ran Feliks en z jne Zuster
Serena. Met platen, Te Amsterdam, b9 SchalekaAzn en
van de Grampel . f i - io.
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,L,,werkrasisje ter belooning en aanmoediging, Met platen . Ta
1haJhdw, by C. A. Thitme. f : - 9o.
Ret Ella#d Aotfenburg. Door s A R L L A PPE. Met eons kaart
van het Eiland To Deventer, b j A. J. VII den Slgtenborat,
f :-85.
Nuttige en leerzame UitJJanningsuren van MUM* to Emilia,
Met ptanijes. Te Rotterdam , bif Menfing en vaii' Weatreeneri .

f1

-20 .

Bfzbnderheden out het Leve z van'.7exus Christ*t . Door J. .
a C U P-4 ri T . Te Zaltbommel, bif J . Maim f • 40 .
Xletne Pdlaten veer Kinderen en jonge lieden, raargefleld in offder*ouaende Verhitlen. Met plairen. Te Leewn*rden , if G . T.
N. Suringar . f i - 8o .
Mista van kraa jenhorst, of Deugd door egenfpoeden, ena.
Metp laten. Te Amjlerdam, 6ii J. Meeuwisfen. f : - So .
Bjzonderhtden, aangadnde de oude en hedendaqche Volkest,
enz . Door P. N . M v YT. Met platen. ?'e Za boinmel , hi

T

J. Noman . f e - go.
De Levensgefchiedenis van Eduard van Rozenbeek,'enz.

Met
plaatjes. Door R . G . It IJ K FO N S, Onderw#Aer to Croningen .
Ip Stukjes. Te Grorin en ,, by J . Oomkens.
55 .
.De Keer Rozenberg, of gLesfen van Wjsheid en Deagd, opgeheldertl door KostfAceeldingen
48
f
, naar K a S TNER, door n.
S L UYTkR,
lhouder to Am/lerdam. To dmflerdam,
bij Gebroeders van Arum . f i - So .
De Scho nhed n der Schep ing, to a nkwe king van dank&a rd
held jegens God. Door Me Yrouw D E F L E S S E L L E S . Met platen, Te Rotterdam, by Menfing en van Westreenen . f i :5o.
Idund, een Zedekundig Leesboek voor jonge Jufvrarswen . Door
J . aL A T Z . 11 Deelen. Met platen . (?ireede Druk.) To Awflerdam, by M . Westerman . f 3 WrYtex - Avonden , of Onderhoud over J verfchillende Yolken der
Aarde .- Door G . B . D E P P I N G . Te Rotterdam, bj Menfing
en van Westreenen . f I -50 .
Lettisrtuiltje, gevlochten voor de Nederlandfche Jeugd . !fet plaatjes . Ze Rotterdam, b j Menfing en van Westreenenj
f i -so .
Bloemen van Nederlandfche Dichtkunst, voor de Teugd. 11 Deeltisge Te'Gravenhage, by 1. Immerzeel, Jim . f i - -8o .j
Nti en aangename Lectaur voor de befchaafde, .Teugd. Te
Rotterdam, b j Menfing en van Westreenen . f : -9o .
Reisje door het Koningrjk der Nedertanden . Door A . B . VAN
DI E E tVT E N, eb . SCR I L P E R O O R T . 11 Deeltjes. Met ple.
ten . Te Amllerdam, b j Sebalekamp; err vant delGrtmpe_1.
f 3 - 6o .
Yerhalen uit het Dierenrsik . Fen Cefchenk root d Wedertandfche Jeugd. II Deelen. Net platen. ?"e, hratf l, by, Brest
van Kempen, f 3 -6o.
Vertellingen naar oude Criekfchr en'IRamb1nfche$/'Schrjvers.
Doom A . L . GRIMM. Met platen . Te Dordrecht, by J . de
Vos et! Camp . f I - 80.

f:-

$os1h% h, bJ. 6. , c apl.1 ' tea. a& isoei acbter sre* gesee comma *a*,',

BbEKBESCHOUWING.
Brevis expofitio critices Veteris Foederis , auctore H E RM ANN U DI U N T I N G H 8 . Groningae, apud J. Oomkens . 1827. 8vo . XII et 196 pp . f a

H et is voor hem , die zijn Vaderland bemint, en deszelfs Letterkunde onbevooroordeeld weet to waarderen,
alleraangenaamst, wanneer van cen' beroemden vaderlandfciien Geleerde cen werk , dat hem waardig is , wordt
uitgegeven . Zoodanig is voorzeker bet work , door wilen den Hoogleeraar M U N T I N G H E, over de Oordeelkunde van hca Oude herbond, ter uitgave beflemd,
en door de Heeren B . N I E U W O L n en e . H . VAN
fi E R W E R D E N, als erfgenamen van's mans handfchriften, uitgegeven . Zeer beroemd was immers Prof. DI u NT I N G H L gedurende zijn leven, en zijn naam , zelfs bij
buitenlanders , met grooten ldf bekend . Veel heeft hij uitgegeven, waardoor hij zich gekenmerkt heeft als een man
van zeer uitgebreide geleerdheid, van een juistenfcherpzinnig oordcel, en van eene zeldzame befcheidenheid .
Daar hij zich bijzonder op bet regte verfiand der boeken
van bet 0. V . had toegelegd, en ook uitblonk in eene
grondige kennis der Oosterfche Letterkunde, welke met
dat vak in bet naauwfte verband ftaat, is bet geenszins
to verwonderen , dat hij in dat belangrijk vak een uitmuntend voorganger voor anderen was, en Reeds , op
eene verftandige wijze, met zijne ecuw kon vooruitgaan .
Dat nu van zulk eenen man eene Oordeelkunde van bet
0 . V . wordt uitgegeven, is niet alleen ten hoogfte welkom voor elken regtgeaarden beoefenaar der Bijbelfludie,
maar ook eervol voor ons Vaderland . Trouwens , hoe
zeer bet in dit land niet ontbreekt aan geleerde en oordeelkundige behandelaars der bocken van bet 0 . V. , en
de Hoogleeraar 8 A R E A u, in zijne InJlitutio interprethr
V T. , zoo wel de Oordeelkunde als de Uitlegkunde derLoElcacH . 1827 . NO . 16.
A a a

666 H . MUNTING II E, BREVIS EXPOSITIO CRITICES V . F.
zelve heeft behandeld , is echter M U N T I N G II E de
eerfte, die de Oordeclkunde afzonderlijk en volledig behandeld heeft, en zijn bock is cen waar gcfchenk voor de
ftudie van het O . V. Zeer wel heeft hij gedaan, door
bet in de taal der Geleerden op to ftellen, alhoewel zijn
Latijnfche fijl juist nict altijd gekuischt en zuiveris ; doch
dezelve is evenwel veel beter dan die van B A u E R , die
to Leipzig, in het jaar I795, cene Critica facra heeft
uitgegeven, gelijk ook onze landgenoot die ftof onvergelijkelijk beter behandeld heeft .
Wij dAnken derhalve de uitgevers van dit boek ; doch
hadden men dat al wel gewenscht , dat zij wat meer zorg
en oplettendheid hadden aangewend bij de uitgave . Wij
hebben hier en daar nog al fouten van belang aangetroffen, welke wij echter niet kunnen opgeven, om onze recenf a niet to dor en tevens to lang to maken . Onder deze drukfouten rekenen wij niet, dat de Griekfche woorden zonder accenten gedrukt zijn : dit is mode geworden ; eene mode, welke wij niet goedkeuren . Wij
weten wel, dat in vorige werken van M U N T I NC H E , door hemzelven uitgegeven , die accenten niet altijd gebezigd zijn ; maar wij weten tevens, dat hij , over
bet geheel , in de correctie, vooral van zijne Latijnfche
werken , verre was van naauwkeurig to zijn , en dat zulks ,
in alien gevalle , in het onderhavige ftuk had behooren vermeden to zijn, of verholpen to worden . -Edne foutwillen wij aanflippen . De naam van den beroemden en
in het onderhavige werk dikwijls aangehaalden C A PP E L wordt nu cens met acne P , dan weder met twee
gefchreven . Indien misfchien de Auteur zichzelven in
zijn handfchrift niet gelijk gebleven zij, hadden de uitgevers dit moeten vermijden . Officieel wordt bovengemelde Geleerde altijd c A P P E L L u s genoemd .
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B

de aankondiging van bet eerfte deel des nieuwen

druks van n E G R o 0 T 's aanmerkingen op bet N . V. ,
in dezen jaargang ,

bl . 49 en So ., }Iebben wij den uit

gever opmerkzaam willen maken op hetgeen

B j S R N-

s T A H L , in bet vijfde deel van zijne reize, gemeld
heeft van een handfchrift van I) E G R 0 0 T's aanmerkingen over de Heilige Schrift, hetwelk zich to
boekerij van bet

Gymnafium

Delft

in de

aldaar bevindt . Mogelijk is

deze wenk to laat onder de oogen gekomen van den uitgever, en zal hij , bij bet laatfte deel, op de eene of andere wijze ,

toonen ,

gebruik daarvan gemaakt to heb-

ben ; wij althans vinden bet meer en meer der moeite waardig, om eene vcrgelijking to beproeven. Wij weten wel,
dat men B J n A N s 'r A H L wel eens befchuldigd heeft van
wat al to begecrig to zijn geweest naar letterkundige bijzonderheden, waardoor hij welligt fommige dingen zich
had laten wijsmaken ; dan , in bet geval der aanmerkingen van H U G 0 G R 0 T I u s, verklaart hij , dezelve

gemerkt

op-

to hebben . Indien de goede man hierin bedro-

gen is geweest, zou bet toch niet onnut geacht kunnen
worden, de zuivere waarheid aan den dag to brengen . -Nog iets . CJit de

vervolglifst der inteekenaren

blijkt

bet, dat de nieuwe uitgave zeer wel ontvangen is , niet
tegenfl :aande bet geheele werk , zelfs voor de inteekenaars ,
vrij hoog in prijs komen zal ; doch bet werk verdient
het ten volle, en de uitvoering is keurig . .

Philotas , Raadgever voor L~dendera en derzelver hrienden , door A . H . N I E M E IJ E R , Schr fiver der Rarakterkunde des B! bels . Naar de laat/le Iloogduitfche Uitgavc vrij gevolgd cn met danmerkingen verAaa 2
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oe veel , en daaronder ook hoe voortreffelijk , er voor

lj~denden reeds gefchreven zij, en ook in onze taal voor1 anden , zoo moot nog dit work ten hoogfle welkom zijn .
De voortrsffelijke N I E M E IJ E It is fchrijver , niet alleen
door bet werk op den titel gemeld, maar ook door zijne
opvoedingsgefchriften , als fchrander wereld- en menfchenkenner en verflandig Christen, to rcgt met room bekend .
Ook de vertaler gaf meerdere regt Christelijke gefchriften
in bet licht , ook bijzonder voor lijdenden ; de aanmerkingen of bijvoegfels van zijne hand zijn , onzes inziens ,
hoewel van eenig, toch van minder belang . Zij zijn ook
flechts weinige en kort . Dat hij eenige flukken nit hot
werk zelve wegliet , omdat zij hem to lokaal , to temporeel , of , in andere opzigten , minder herekend voor ons,
Nederlanders, toefchenen, keuren wij nict goed (hoewel wij hot oorfpronkelijke nimmer onder bet oog kregen) ;
want bet finart ons, dat wij ook maar een enkel woord
van N i E M E IJ E R moeten verliezen . De vertaling of navolging komt ons voor goed to zijn ; de flijl is vloeijend ;
wij ontmoetten flechts hier en daar cone kennelijke fchrijfof drukfout, en tusfchenbeiden eenen volzin, die ons
min of meer donker was . De Eerw . G o E D E moge , bij
z jne eervolle rust, hot godsdienhlig publiek nog lange,
door zoodanige proeven zijner nuttige werkzaamheid ,
verblijden
Hot is niet allcen troostrijke toefpraak, die wij in dit
werk voor lijdenden aantreffen ; maar hot is ook raad ,
teregtwijzing, befluur, en ernftige poging, om iederen
lijder , zoo veel mogelijk , terug to geven aan de maatfchappij en alle zijne pligten . Alles ademt den medelijdenden menfchenvriend, den gemoedelijken Christen, en
den verfandigen wijsgeer . De fchrijver bepaalt zich niet
flechts tot lijders door kommer of armoede, langdurige
of fmartelijke ziekten, treffende verliezen, of zwaarmoedige tuisitemming van den geest ; maar hij geeft troost,
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opbeuring , raad en moed , bijna bij iedere foort van Iced ,
naar ligchaam of geest ; en dit niet alleen door bet uitzigt op bet betere leven , maar door zoodanige aanwijzingen vooral ook, die hier reeds de gedachten van bet
fmartelijke afleiden, en bet gemoed ftemmen tot meer dan
onderwerping, tot tevredenheid , en bet moedig volbrengen van de opgelegde taak .
Willen wij alleen maar de opfchriften affchrijven der
onderfcheidene afdeelingen , (die 41 in getal zijn , terwijl
alles doorgaars kort, maar, in den regten toon voor den
lijder, overtuigend behandeld wordt) de lezer zou zelf
zien, hoe rijk van inhoud dit waarlijk onfchatbare boekdeel is ; en konden wij proeven geven , wij gelooven , dat
hij niets zou willen< afdingen op den door ons aan bet
werk gegevenen lof. Niet alleen aan l~7denden moeten
wij het bock aanbevelen, maar ook aan hen, wie bet lijden no- niet zeer trof of drukte, en vooral aan hen,
die veel met lijdenden omgaan, aan bezoekers van kranken en Leeraars van de Godsdienst , die niet flechts ambtshalve, maar werkelijk om licht, troost, raad en hulp
toe to brengen, dit gewigtig, maar moeijelijk gedeelte
van hunnen post wenfchen to behartigen . Kortom , wij
meenen bijna niet genoeg aangaande bet nuttige en voortreffelijke van dit werk to kunnen zeggen, hntwelk compres gedrukt is, en zich daardoor ook, dat men waarlijk
voor de kleine uitgave vcel to lezcn erlangt, aan ecn ic .
der aanbeveelt .
Ons willende bepalen tot bet geven van delne proeve,
vonden wij ons al aantlonds in eenen mocijelijken drang,
daar bijna alles daartoe even waardig fcheen . No . 14.
(waarop reeds bet voorberigt bijzondere aandachtvestigt)
was inderdaad daartoe zeer gefchikt ; dan , wij zouden
bet , wegens gebrek aan ruimte, zeer moeten inkorten ,
en alzoo verminken . Hct bevat eene gefchiedenis ; zijnde : proef, om eenen jongen man , wegens het verlies
zoner gade, to vertroosten, met betrekking tot zoo vele
fchadeltXke gewoonten in het omgaan met diepbedroefde
menfchen, en waarfchuwing tegen gekunfelde rrwaat-rrnec
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digheid door verkeerd gevoel . Daaroni dachten wij liever
aan iets van bet veelvuldige , dat men dcnkelijk in foortgelijk werk juist niet verwachten zou ; b . v . over mislukte voornemens, en tegcn afkeer van wereld en menMen ; of over to ver gedrevene ontevredenheid met zichzelven , en tegen overfpannene denkbeelden van deugd ;
of beantwoording van klagten over hat vernal van Godsdienst b%j de menfchen ; of onderrigting aan een' jongen
hervormer , die over miskenning en vervolging klaagt ;
of de perzikboona, iets voor ouders en opvoeders ; of
Maar wij kunnen alles niet noemen . Eindelijk bepalen wij
ons bij No . 2 1 , tegen deu zelfmoord gerigt ; dan ook
bier moeten wij bekorten .
Een vriend had zcker man, tot zelfmoord genegen,
door verftandige redenen van bet ongeoorloofde en verfoeijelijke dier wandaad overtuigd ; dock diens laatte grond
van tegenfpraak maakte hem verlegen . „ Zou een mensch ,
een vader, toornig kunnen zijn , wiens zoon, onverhoeds
tot hem terugkeerende , hem om den hals viel , en uitriep : Ik ben weder bier, m jn vader I Wees er niet
yertoornd over , dat ik mine reis verkort heb , die ik ,
vaar uwen wit, nog verder had moeten voortzetten! Ik
ben alleen welgemoed, waar gij zot, en voor uw aangezigt wit ik li/den en genieten . En Gij , lieve Hemelfche Vader ! zoudt hem van u verwijderen ?" Hij riep
nu den raad van Philotas in , wiens antwoord hierop nederkwam : Dat denkbeeld houdt de lijder voor waar ; er
moet hem daarom aan gelegen zijn , bet met alle bedaardheid des gemoeds to wegcn .
Het is cen beeld, en beelden leveren altijd zulke bewijsgronden op, die eenigzins
bedenkelijk zijn ; en bet harttrefFende in bet beeld, dat
ons gevoel f'reelt , zou ons verftand ligtelijk overhalen ,
om hat voor waar to houden, dewiji het ecrfte zulks
wenscht.
: tot God terugAlles komt op de uitdrukkingen near
kceren ; zich Gode in de armen werpen ; z~n, waar
God is ; Hem nader of nader bij Hem zijn ; voor zijn
aangezigt laden en genictert . Zij kunnen eenen gezonden
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zin hebben . Zit zijn geen ongepast zinnebeeld, waarvan
wij ons , daar wij van onzen toekomenden flaat niets bepaalds weten, en menfchen zich geene andere dan menfcheljke genoegens verbeelden kunnen, bedienen mogen
bij den armen iijdenden of ftervenden, en bij onszel-ven , om de natuurlijke vrees voor den dood to verzachten . Maar wij moeten geen beeld to ver, boven deszelfs
bedoeling, trekken, en alzoo eene zinnebeeldige voorflelling in eene eigenljke veranderen .
Gij wilt tot God teraugkeeren , u in zijne armen werpen . --- Wanneer vond dan bet t1jdflip plaats, dat gij
nader bij God, vaker in zijne armen waart . Toen gij nog
geen ander beflaan hadt , dan in bet denkbeeld van den
Oneindigen ? Dit beflaan in God is immers door uw wezenlijk beftaan niet verminderd . Of, toen gij nog niet
met dit ligchaam vereenigd waart, en in eenig ander gewest van Gods groote rijk leefdet? Het zou u zwaar
vallen, mij to bewijzen , dat gij toen nader bij God
waart , dan nu.
Gij wilt zijn, waar God is ; voor zjn aangezigt lijden en genieten . - Waar is God dan, wnneer Hij niet
daar is , waar gij , ieder oogenblik , beflaat ? Lijdt en geniet gij niet, nu en altijd , voor zijn aangezigt ? Bejegende u ooit iets zonder zijne toelating , tegen zijnen
wil? Is Hij minder in ftaat , om voor u to zorgen , omdat gij op deze aarde lccft? Zoo ,zou dus de aarde de
plaats zijn , waarheen God de rampzalige bannelingen
uit zijn rijk zond, van welts Hij zich, in de overige
deelen van zijn gebied , ontflaan wilde .
Gij wilt God naderb j komera . -- Hoe nadert men dan
den Oneindigen? Ik k6n flechts twee wegen daartoe ; die
der waarheid en der deugd, enz . Wij zullen , gevolgelijk, na onzen dood, Gode des to naderbij zijn gekomen,
hoe meer. wij Hem bier op aarde naderden, d . i . hoe w jzer en beter wij werden . Hebt gij er een ander begrip
van ; flelt gij u Hem voor, als op zekere plaats ingefloten ; hoopt gij in zijn huis to wonen , - zoo kan ik daaria
niet van uw gevoelen zijn . Voor mij is de gcheele w-- •
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field Gods huis ; alles , wat leeft , behoort tot zijn huisgezin , en Hij is den eenen zoo nabij als den anderen , enz.
Hoe kan nu de zelfmoordenaar gelooven, God naderbij
to zullen komen, daar hij Hem zelf zeggen wil : Ik heb
de reis verkort, die ik, naar uwen wil, nog langer
had moeten voortzetten ? Hot zou even min hard als onwaarfchijnlijk wezen, indien de Vader zeide : „ Gij moet
weinig vertrouwen in mij gefteld hebben , om to kunnen
denken, dat ik u meer oplegde, dan gij verdragen kondet . Ik had u kracht genoeg verleend , om tegenlhand to
kunnen bieden . Gij hebt van deze kracht een flecht gebruik gemaakt . Zie bier deze , die geduldig geweest zijn,
en geleden hebben , tot dat hunne uiaat vol was , en die
zich nu onuitfprekelijk verheugen voor mijn aangezigt .
Crij zijt nog ver of van dat flandvastig geduld , van die
kinderlijke overgave aan mijnen wil, welke u betaamde ;
gij zijt nog nict rijp genoeg, om onder deze volzaligen to
leven . Ga dus in eene andere fchool , en leer daar eerst ,
wat gij op aarde hadc mocten lecren . Houdt gij then proeftijd beter uit , dan moogt gij , gelijk die eerften , bij mij
"
leven.
Wij hopen, dat dit work vole nadenkende lezers vinden
zal , en gelooven naauwelijks ,daternb,mal
gemeen nuttig bock, ten behoove van hjdenden, gefchreven worden kan .

Volledige en grondige Handleiding tot het teekenen van Land-,
Zee- en Hemelkaarten, en van netten tot Coniglobien en
Globen , enz . Naar den derden Hoogduitfchen Druk van
J . T. Al A Y E R , Profesror to Gottingen , enz. vrij gevolgd en
met 1lanteekeningen verrijkt door Al . L E M A N s, Ondeswy-zer- in de JI'skundige ivetenfchappen to lfniflerdam . Met
eene Poorrede van J . D E G E L DE R, Hoogleeraar to Leyden,
enz . Met platen . 11 Stukken . Te Amflerdam, b y G .
Portiel}e . 1826, 7. 112 gr. 8vo. Te zamen XXIV, ;97 bl.

f7-4o .
liec teekenen cener landkaart, wanneer bet gewest eenig.
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tins uitgeftrekt is, en dus door de gedaante der aarde eene
merkbare kromte heeft, is niet bet vervaardigen van een
plan, dat enkel naar regels van driehoeksmeting gefchiedt,
maar een werkfuk op zich zelf, dat eene afzonderlijke befchouwing vordert, en eene der nnttigfle toepasfingen oplevert der wiskunde . Het werkftuk onderftelt, als vooraf bekend, de geographifche breedten en lengten van voorname
plaatfen, als fleden, zekere punten op kusten, grensfeheidin.
gen, rivierbogten, bergketenen, die door ligging of om andere redenen bijzonder gefchikt zijn om eene fchets der teekening zamen to ftellen, waarin dan de tusfchenliggende gedeelten, de omtrekken en verdere bijzonderheden, welke do
kaart moet aanwijzen, met de hand ingevuld en voltoold
worden, naar opgaven van een' meer plaatfelijken aard . Dit
alles nit verrigt zijnde op een' bol , van gedaante gelijk aan
den aardbol, op welke wijze die aarde in he; klein of to
beelden op eene vlakke kaart, hetzij in din geheel, of bif
gedeelten ; ziedaar bet bedoelde vraagftuk, op de meest algemeene wijze voorgefteld . Men heeft bet opgelost, door
zich to verbeelden , eerftelijk , eene doorfchijnende globe,
gefneden door de polen been door een vlak of cirkel, die
dus regthoekig op den aequator komt to Rain ; vervolgens
midden in then aequator een oog geplaatst, op gelijke afftanden rondom van dat vlak ; eindelijk lijnen getrokken nit
bet oog naar alle de plaatfen , in bet l:alfrond aan gene zijda
van bet vlak gelegen : want deze lijnen , door bet vlak gain.
d e , teekenen daarop even zoo vele ftippen af, welke to za .
men eene afbeelding uicmaken van eene belft onzer aarde,
zoo als men die op de twee gedeeiten eener wereldkaart gewoonlijk aantreft . Op geheel andere gronden heeft men bet
werkituk opgelost voor kleinere gedeelten der aarde . De meridianen, of noord- en zuid-cirkels, op den aardbol loopen
fpits toe naar de polen , waardoor de ruimten naar bet oosten of bet westen naauwer worden , hoe verder men zich van
den aequator verwijdert . Om deze gefteldheid na to bootfen, heeft men df regte lijnen voor de meridianen getrok .
ken, doch die eenigzins fchuins zamenloopen naar bet bovenst l of bet onderst der kaart, en de cirkels van geographlfche breedte werkelijk door cirkels afgebeeld ; 6f men heeft,
naauwkeuriger lettende op de juiste verhouding der toenadering naar de polen, ten gevolge hiervan , de breedtecirkelsr
niet alieen door cirkels, Iraar ook de meridianen door kronime
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trekken afgebeeld. Belde grondbeglnfels , echter, vinden meet
dan eene toepasfing . De bewerking, door ons in de eerfte plants
vermeld, behoort tot eene klasfe , welke men de projection
der fpheer, of de afbeeldingen naar perfpectief, heeftgenoemd,
en die op verfchillende wijzen kunnen volbragt worden . De
bewerking, voor gedeelten der aarde uit her tweede beginfel
ontleend , is insgeliiks op verfchillende wijzen uitgevoerd geworden, en wordt meestal met eene foort van ontrolling van
kleine gordels, of zonen, der aarde vergeleken, offchoon zij
bet niet altijd is .
Her is vanhier, dat wij bet werk van den beroemden m n Y E R,
wsarvan thans de vertaling in bet Nederduitsch verfchijnt, ten
flerkfte nanbevelen aan den kaartteekenaar ; aan hen, die belast worden met her opnemen van kusten , en bet bijeenzameI<en van andere berigten , tot hulpbronnen dienende voor volgende aardrijkskundige uitgaven ;, aan alien, met ddn woord,
die zich met bet vervaardigen en uitgeven van kaarten bezig
bouden . De kunftenaar, die enkel werkmag is, vergenoegt
zich met eenige voorfchriften, die hij, om zoo to fpreken,
to gelijk met zijne werkplaats overneemt ; en de vervaardiger
van kaarten heeft welligt nooit gehoord van groote zwarigheden bij her trekken der lijnen, of de zamenftelling van hetgene men bet net eener kaart noemt . In de gewone projectie
van eene wereldkaart vindt hij de middelpunten zijner cirkels
door eene gemakkelijke geometrifebe conitructie, en voorhet
ontwerpen cener landkaart zijn eene of twee formulen , of wel
tafels, daardoor berekend, voorhanden, waarmede hij, met
behulp van de bekendfte werktuigen, her noodige verrigt .
Maar tot de kennis van zijn werk is hem onontbeerlijk, war
bij hier aantreft, en misfchien ter naauwernood kent ; to we .
ten : waarom bet zoo eenvoudige denkbeeld van projectie
meestal onvoldoende is bij landkaarten ; waarom er reeds onderfeheidene manieren van ontwerpen zijn voorgeflagen ; welke
voordeelen de ontwerpers hierbij zochten to vereenigen, of
welke nadeelen zij zochten to vermijden * waarin eigenlijk de
waarde van de cene methode boven de andere to zoeken is ;
dat eene volmaaktere kaart veel meer influit, dan enkel her
denkbeeld van afbeelding of afteekening ; en waarom in een
bijzonder geval, dat namelijk der wasfende kaarten, men geheel is afgeweken van beide grondbeginfels , die wtj boven op .
gaven, en tot groot praktisch nut eene kaart heeft bekomen,
op welke echrer in 't geheel nict de gedaanten der gowesten
behouden zijn .
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Tot die grondige en beredeneerde kennis van bet kaarttee .
kenen behoort dan , vooreerst, de kennis van hetgene men van
eene goede kaart moat vorderen, of welke de vereischten
zijn van kearten . Vervolgens de middelen , hiertoe uitgedacht en in bet werk gefteld, waarbij de overgang van den
aardbol tot de projection de natuurlijklle fchijnt, to meer,
daar hierdoor aanftonds in bet oog loopt, hoe ver deze verwijderd zijn van aan de vereischten to voldoen, en herdoelmatige blijkbaar wordt dier pogingen , welke tot bet uitvin .
den van andere middelen zijn aangewend . Daarna de werktuigen , tot de zamenilelling benoodigd , en eene vergelijkende opgave van beftaande landkaarten , van geographifche maten, van de Jigging van bekende plaatfen, benevens de wijze om zich van then voorraad to bedienen, en de ontelbare
misilagen to vermijden , waaraan men bij een haastig en on .
beraden gebruik van denzelven blootgefleld is . pit laatfte, do
beoordeeling en keuze bij bet verzamelen van opgaven voor
eene nieuwe of verbeterde kaart, is in de kunst van kaartma.
ken bet gedeelte, waarin misfchien de grootfle waarde is gelegen , en de fchranderlleid en bet overleg van den vervaardiger bet meest uitblinken. Ten laatlte kan men er eenige
geographifche en zeevaartkundige vraagftukken bijvoegen,
welker oplosfing nog beter de waarde van bet vorige doer
uitkomen . In 't kort, bet denkbeeld eener kaart, de midde .
len, de uitvoering, en eon kritisch overzigt van bet reeds
gedane in bet vak, deze zijn de gedeelten , welke eene theorie van bet kaartteekenen moet omvattcn .
Daze echter is niet de orde, waarin de Schrijver de zaken
behandeld heeft . De Hoogleeraar D E GELD E R , een onzer
eerite wiskundigen, heeft, in eene aanprijzende voorrede,
den Vertaler den lof gegeven, dat deze aan de voordragtzoo
veel duidelijkheid en boudigheid heeft bijgezet, dat „ de
„ Duitfcher,, der Nederlandfche tale magtig, liever de ver„ taling dan bet oorfpronkelijke lezen .zou .' Wij kunnen niet
fterker onze overtuiging uitdrukken, dat de Vertaler in ftaat
is bet werk to verbeteren, dan door to zeggen, dat wij nog
liever van hem een oorfpronkelijk fink over dit onderwerphad .
den gezien .
Dit tech, met behulp van bet went van M AYE R en bet
optlaan van eenige aangehaalde fchrijvers , kon den Heere
LEMANS niet moeijelijk vallen ; en met zijne bedrevenheid
in wiskunde en zijn gezond oordeel, waarvan reeds de ver-
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taling zoo vele blijken draagt , zou hij dezelfde zaken in een'
nog meer verbeterden vorm hebben kunnen voordragen . De
inleiding, of bet algemeene overzigt, in bet eerfte Hoofdftuk voorkomende, is lang, zonder voor een' beginnende duidelijk to zijn, en kon zeer gereedelijk ineengefmolten zijn
met de uitvoeriger verklaringen der methoden in Hoofdft . 3
tot 7 , wanneer van deze laacfte afgezonderd worden eene
menigte opgaven ran kaarten en bijzonderheden, tot bet gebruik der werktuigen behoorende, welke, in een geheel vereenigd met bet tweede Hoofdftuk, of in twee Hoofditukken
gefplitst , beter, near ons inzien, de wiskundige gedeelten
gevolgd , dan , zoo als bier , voorafgegaan hadden. Wij gelooven ook dat aan bet doel van den Schrijver, om bet
werk praktisch ce maken , wel zoo goed zou voldaan worden, lndien de onderfcheidene methoden niet de eene na de
andere behandeld , maar eenigzins gerangfchikt wierden , zoodat meer dadelijk in bet oog viel , welke degene zijn , die
Jet gebruik tot nog toe onder deskundigen bekend en gangbear gemaaxt beefs . Men zal met verbeterde theorien gemakkelijker ingang vinden bij den kunftenaar, c'oor eenigzins
uic to gaan van manieren , die hij kent, dan hemm den geheelen omvang van geleerdere befchouwingen, zonder wegwijzer, in eens voor oogen to itellen, en hem welligt of to
fchrikken door een coeftel, welks bedoeling hij nog niet begrijpt . Dit is vooral in bet oog loopend in bet gedeelte over
de projection, dat nier fraaijer kon behandeld worden, zoo
Let alleen voor een' wiskundigen lezer ware beftemd . Dan,
boe verrukt ook de wiskundige moge zijn , die nit een algemeen overzigr van lijnen de eigenfchappen van den cirkelziet
to voorfchijn komen,zou men can de gepastheid kunnen twij .
felen, dat in eenige handleiding voor pralttifche meeckunde,
waar de eigenfchappen van cirkels van noode zijn, zulk een
vergelegen ftandpunt gekozen werd ; en vooral , wanneer de
eigenfchappen niet alleen van naderbij kunnen aangewezen ,
maar zelfs wiskunftig bewezen worden . Hetzelfde gelds van
de projection , waarin al wet van onmiddellijke toepasfing is
binnen bet beftek van weinige propoficien kan gebragt, of,
is er een enkel punt, dat alleen nit meer algemeene befchou .
wingen voortvioeic , in eene noot afzonderlijk kan behandeld
worden voor de genen , die bet verftaan . Het vierde Hoofdfuk, dat bet werk zoo zeer does zwellen, is eene tbeorie
vats gezigtkunde, die bier eene plaacs vindt, even als bet
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eene plants zou kunnen vinden in een werk over praktifche
perfpectief, over het berekenen van eclipfen, over zonnewijzers . Maar als men b . v . alle werken, die over bet water handelen , moest beginnen met de chemifche zamentlelling
der elementen en de leer der verwantfchappen , hoe wijsgeerig fchoon her verband en de overgang ook mogten fchijnen,
praktifche lezers over rivierloop, over waterbouw en waterkeering, wars van die onnoodige geleerdheid, zouden al ligt
de hun noodige theorie to gelijk voorbijgaan, en zich verfterken in hunnen weerzin tegen wetenfchappelijke beginfels .
Wit men den beoefenaar inlichten, laat men beginnen met in
hem den lust tot kennis to onderhouden ; en hiertoe wetea
wij maar ~dn middel : dat men theoretifche uitleggingen in
een werk van toepasfing ftriktelijk beperke binnen de grenzen van bet volftrekt noodzakelij% e, met aanwijzing van geleerdere werken voor wie ze daarna verlangt . Voor eene handleiding tot bet teekenen van knarten , bevat her werk wet
veel, dat praktisch is ; maar de praktifche ftrekking van bet
geheel blinkt niet genoeg uit , om her oog van den praktisch
belanghebbende to lokken . Onze aanbeveling, derhalve, vats
bet werk, als der aandacht ook van den kunftenaar hoogst
waardig, moge de nuttigheid van hetzelve uitbreiden.
Voor den wiskundigen lezer is dit werk eene uitmuntende
proeve van rijkheid in de opgaven, van volledigheid in de
berigten nopens de gefchiedenis van dit vak , en uitvoerigheid in bet gebruik der werktuigen ; van alles, in een woodd ,
was buiten de geometric en algebra valt ; - hoedanigheden,
welke men hem mag doen opmerken en aanprijzen : zoo groot
is de voldoening, die ons een wiskundig betoog verfchaft,
dat de geest at ligt van her lastiger opzamelen van daadzaken
afkeerig words . De voorzorgen, bij bet gebruik van werktuigen in acht to nemen, kunnen uiet to uitvoerig befchreven
worden , en een wiskundige kan niet to veel door eigen gebruik , al ware bet ilechts tot oefening, zich van her doel .
matige dier voorzorgen overtuigen , en naar eene vastheid van
hand en oog iheven, zonder welke de beste kennis van de
inrigting bij de behandeling niet bet minst vermag . Sedert de
volmaking van formulen , en in her algemeen de grootere bedrevenheid in berekeningen bij randmeters, zeelieden en werktuigkundigen, worden graphifche methoden fomtijds to veet
naar achteren gefchoven ; en echter hoe zal hij , die bij voorbeeld noolt de oplosfrng van eeu vraagftuk uit de vlakke dries
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driehoeksmeting door pasfer en meetfchalen beproefd heeft,
kunnen hopen, een fextant of ander fijn werktuig met eenige
zekerheid to hanteren? Het beantwoorden der vragen in de
klootfche driehoeksmeting, en die , welke in de zoogenaamde
behandeling der globen voorkomen , door middel van flereographifehe projectie , is eene der gefchiktlle oefeningen, om
oogen en handen to gewennen aan bet volvoeren van meer
noodzakelijke opnemingen en metingen ; en de middelen biertoe, afgeleid uit eene volledige theorie der zaak, worden den
liefbebber van wiskunde almede in dit werk aangeboden .

Gefchiedkundige herfcheidenheden . Ben onderhoudend Leesboek
voor alle Standen . Naar het Hoogduitsch van s . c . M . J ED E R. Te Haarlem, b J de Erven F. Bohn . 026. In gr.
8vo . P7II en 31o A f 2-80.

D
e gefchiedenis der Vrijmetfelar~ maakc den voornaamften
inhoud uit van dit Leesboek . Ook de volgende frukjes ilaan
min of meer met eerstgenoemde gefchiedenis in verband . Zij
beheizen de gefchiedenis van den ondergang der Tempelheeren,
en de gefchiedenis van de Rozenkruifers en der Illuminaten.
De laatfle hebben tot opfchrift : de ziener s W E D E N B o R G ;
de RozenJlrijd ; de geest des tads, echte weldadigheid, en de
onbekeude Tetnpel. Er heerscht in dic bock genoegzame verfcheidenheid . Maar louter gefchiedkundige? Als her laatfle
ilukje, beheizende namelijk eene Allegorie, niet moet uitgezonderd worden, dan zeker neen . Wij willen hierover met
J E D E R noch iemand twister, en Happen dus over hetzelve
maar henen .
Om onpartijdig over dit werkje to oordeelen, moeten wij
in de eerfle plants de toevlugt nemen tot her Voorberigt,
als waaruit blijken moet, war wij bier eigenlijk hebben to
wachten . „ Tot aanbeveling van dit werkje , 't welk onzen
• Landgenooten bij dezen wordt aangeboden , meent de Ver• taler flechts weinige woorden to zullen noodig hebben , de• wijl hij vertrouwt, dat de onderwerpen, die her bevat,
zoo war de flof, als war vorm en wijze van behandeling
betreft , hunne eigene aanprijzing met zich brengen . De
• oorfpronkelijke Schrijver laat er zich in een kort Voorberigt
„ op een' zeer befcheiden toon over uit, als enkel beftemd,
• om er een ledig uur, 't welk men van ernfliger bezigheden
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• over heefc, aan to belleden , en flelt zich this althans niet
• aan de befchuldiging bloot, dat hij minder geeft, dan hij
• beloofde ." - Naar dezen maatflaf, gelijk bet behoort, dir
werkje beoordeelende, zijn wij verpligt to verkiaren, dat dit
Leesboek onderhoudend is, en dat men, cen anders verloren
uurtje aan deszelfs lezing befledende, hetzelve niet geheel
verloren heeft .
Offchoon wij dan deze Verfcheidenheden, als Leesboek voor
alle Standen, aanprijzen, meenen wij echter vrijheid to hebben , om onze aanmerkingen mede to deelen , welke bet een
of ander flukje bijzonderlijk mogten raken. Het fluk, dat de
verzameling opent, is blijkbaar, ook zonder 's Schrijvers nit.
drukkelijke verklaring , zijn lieveling geweest. Het opfchrift
is : Gefchiedenis der Vrjjrnetfelar~ . flier hebben wij niet al .
Teen minder gevonden, dan wij verlangd, maar ook dan wij
met regt gewacht hadden . Het onderwerp is belangrijk, en
wekt de nieuwsgierigheid. Dat deze bevredigd words, zullen
wij den Vertaler niet nazeggen . De uitzondering, welke deze
maakt, neemt niets weg van ons bezwaar . Wie belooft eene
gefchiedenis to zu lien geven, moet woord houden , of hij
belove niets . De Schrijver, die zelf Vrijmetfelaar Is, kin,
ja, bet best geacht worden berekend to zijn, om ons -datgeen, niet flechts van de lotgevallen der Vrijmetfelarij,
maar ook van Karen oorfprong en eigenlijke ftrekking to verhalen, ' t welk hij, zonder het geheim der Orde to verraden,
openbaren mag . flierregen is niets in to brengen, mits van
geene gefchiedenis der Vrijmetfelarij worde gewaagd . Hij behandelt de Vrijmetfelarij
denis . Had hij dit fluk
belovenden titel in het
over hebben gezwegen .

flechts als verfchijnfel in de Gefchiemet dozen of eenen anderen, minder
licht gegeven , dan zouden wij hierOok dan zou bet niet hinderen, dat

geene bronnen worden genoemd . Nu flaat bet met de zaak
anders gefchapen. Alles ziet er bier to regenacktig nit, om
bet met den hoogdravenden titel : Gefchiedenis derl7rijmetfelarsj
ongemerkt to laten doorflippen . Recenfent behoort zoo min
als de Vertaler tot meergenoemde Orde, en beiden zijn dus
niet in ftaat, een ander oordeel to vellen, dan hetwelk over
de onpartijdigheid en waarfchijnlijkheid van bet verhaalde
gaat. Hiertegen merkt Recenfent niets aan .
- Ignoti nulla cupido ,
Nullaque averfatfo est Noch goad

noch kwaad zullen wt van die Orde zeggen.
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De zedelijkheid of wanzedelijkheid der Ordebroeders bewijst
noch voor noch tegen . ,, JJ'at dan?" Indien een oningewijde
deze vraag doet, of liever, als deze vraag in zijne regenwoordigheid gedaan words, dan is her antwoord : „ het regent."
Voor ons moge her altijd zoo regenen !
„ Zoo min v66r, als na T H O M A S I U S ontbrak bet aan
• getuigen voor her werkelijk bettaan van geestverfchijnin• gen ; maar dit waren voor her meerderdeel lieden, die zel„ ve zoo weinig geest hadden, dat men naauwelijks begrij„ pen kan, war de verheerlijlcten bewoog, zich bij voor„ keur met de zoodanigen in to laten, ten zij men onder• ftelle , dat hun foms de lust bekruipt, om in een ledig
„ ligchaam, 't welk der verrotting nog niet is overgegeven,
„ terug to keeren . Wanneer echter menfchen, die eene we„ tenfchappelijke befchaving hebben , en reeds bewijzen van
• uitftekende geestvermogens gaven , zich in de rijen der
• geloovigen fcharen, dan behoeft hot niemand to bevreemden, dat eene menigte van nieuwsgierigen zich rondom
„ hen verzamelt, en hen met de vraag beftormt : ,, hoe was
bet dan eigenlijk ?" Dit ondervond S WED E N B o R G ." - Zoo
fchrijft JEDER, bl . a46 ; en deze woorden, uit bet flukje
de ziener S W E D E N B O R G ontleend, mogen ook tot proef
itrekken van zijne meestal luimige fchrijfwijze . JEDER geest
twee flalen op, uit welke blij kt , dat S W E D E N B O R G niets
minder dan ziener was . Deze zou bedrog hebben gepleegd ,
en niet zichzelven misleid hebben . De Vertaler verkiaart
(bl . V) niet to kunnen bepalen , in hoe ver men zich op
bet getuigenis van I E D E It volkomen kan verlaten . Ook om
1 E D E R hadden wij wel gewenscht, dat hij zijn getuigenis
voor de regtbank der menschheid had bewezen , door bronnen aan to halen . Zelfs de dweeper, die bet (poor bijster
is, heeft regten, vooral na zijnen dood . Her hart van zulk
eenen moet men niet los weg zonder geldende bewijzen verdenken, last flaan befchuldigen . Hier gelds alleen ftrikte ge, .
fcbiedkundige waarheid, welke bij JEDER niet flerk genoeg
tegen s W E D E N B O R G fpreekt. Zeggen is ook bier geen
bewijzen .
De Vertaler heeft ons de moelte uitgewonnen , nog meerdere aanmerkingen mede to deelen . Hij heeft getoond voor
zijne taak berekend to zijn . Dezen lof kunnen wij niet aan
alle Vertalers zoo ruimfchoots geven .
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J3eknopte Gefchiedenis van Griekenland, enz . Naar het Engelsch van Dr . GOLDSMITH
. T3'eede verbeterde en vermeerderde Uitgave, door P . N . M U Y T . Te Zaltbommel,
hii J . Noman, 1824, In kl. 8vo- f : - 4o .
Kort Overzigt der jongfie Gebeurtenisfen in Criekenland .
Zaltbommel, bij J . Noman . 1825 . In kl. 8vo . f : - 2o .

Te

e vermaarde Dr .
gaf in bet jaar 1776 to
D
Londen in twee deelen zijne gefchiedenis van Griekenland uit .
G O L D S M I T H

Doze gefchiedenis vond grooten bijval, bijzonder in eenen
tijd , waarin men over 't algemeen minder in dit vak werkte,
dan naderhand en thans . Do verdienitelijke c H R I S T. D A N.
B E c K vertaalde dezelve in 1792 in bet Hoogduitsch, waarvan daarna, zoo wij ons nict bedriegcn , een herdruk is verfchenen . In hot jaar i8o8 kwam er to Amfferdam een leesboek to voorfchijn, verkort naar hot Engelscir van G O L DS MIT Ii . De Heer M u Y T heeft dat leesboek, wat taal en
flijl betreft, gezuiverd, en zich nu bediend van de aanmerkingen, hem bij de eerfte uitgave gemaakt .
Na Dr. G OLD S M I T H is er veel over Griekenland gefchreven . Men heeft vele zaken nit een ander oogpunt befchouwd,
vele dwalingen verbeterd , en do bronnen voornamelijk veel
naauwkeuriger waargenomen . Hieruit volgt , dat men thans
zoo niet alles , was G OLD S M I T H fchreef , voor echt moet
nafchrijven . Wij zullen dit ophelderen door eon voorbeeld,
hetwelk nu algemeen bijna bekend is . B1 . 47 words gezegd,
dat P E R I C L E S een bijzonder belang had in bet verwekken
des Peloponneftfchen oorlogs , omdat hij den flaat veel fchuldig was en geene rekenfchap konde doen . Nadat Prof. wYTT E N B A C H do bronnen , waaruit dit vertelfeltje gevloeid is,
heeft aangetoond, gelooft geen mensch dear meer can . Zulke
en dergelijke zaken had een bewerker van leesboeken voor
de fcholen moeten veranderen en verbeteren . Ann drukfouten in eigennamen ontbreekt bet , al dadelijk in den Inhoud,
niet ; Urgos, Mardoning, enz . Andere fouten heeft de Ileer
M U Y T nagefcbreven nit de vertaling van I8o8 . Zoo lezen
wij bl . 43 van een gevecht bij Tangora . Ook in do uitgave
van .POSTER flaat Tangora, in pleats van Tanaora. B1 . 31
en vervolgens noemt M u Y T de geboorteplaats van A R I S T OT E L E S Hagyra.
Waarom ? Omdat Hagyra flaat in de uitBOEHBESeu . 1827. NO, 16 .
B b b
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gave van POSTER, bl . 118 . De ware naa
Wij moeten van dergelijke ondernemingen bijna zeggen : Ne
Tutor ultra crepidam !
Het tweede door ons aangekondigde flukje heeft denzelfaen Heer ai U Y T tot auteur . De gefchiedenis gaat tot op
den aanvang des jaars 1824 , en zou , volgens bet oordeel des
fchrijvers , kunnen dienen tot ecn vervolg van bet vorige .
Hec vorige eindigt met bet jaar 146, toen Griekenland, onder den naam van .4chaja, een Romeiisch wingewest werd.
Tusfchen dat jaat 146 en 1821 , bet begin des tegenwoordi .
gen Griekfchen oorlogs , is nog al eene aanmerkelijke gaping !
En evenwel moet bet boekje een vervoig op dat van G O L DS M I T H heeten ! De fchrijver zegt, z "'in flukje uit de beste
bronnen to hebben geput . Wij haddea ze gaarne genoemd

gezien . Over 't algemeen is dit verhaal zeer kort, en to
oppervlakkig, dan dat jonge lieden daaruit een goed denkbeeld van dezen merkwaardigen wortlelllrijd ktinnenontvangen .

Brieven van Q . H O R A T I U S P L A C C u S, uit het Latin vertaald, en met w sgeerige Aanmerkingen verri/kt . Door m . s .
P O L A Ir .

Te 4m/lerdam , b~

S . de Grebber .

1827 .

In gr .

8vo . 317 B1, f 4 -50-

D

e Heer P oL A It fchrijfc lets in zijne voorrede , hetwelk
ons in dit geval wat veel gevergd toefchijnt . „ Wil men een
juist oordeel over dit werk vellen," zegt zijn Ed . „ zoo
moec men hetzelve, vooraf, geheel doorgelezen hebben ."
Tot then priis zou Recenfenc voor deze Brieven bedanken .
Maar hij wil gaarne tranfigeren, en zijn oordeel zeggen over
bet begin en bet einde . Misfchien than men daaruit wel een
zeker befuic voor de rest opmaken . Twee dingen flaan ons
alzoo to beoordeelen : de vertaling en de wijsgeerige aanmerkingen . Wij zullen tot voorbeeld nemen den eerften brief uit
bet cerfte bock, en den twceden of laacften uit bet tweede
bock .
Ilfxcenas! wiens laf sn~ne zangnymph h~ hare wording meldde . 11 OIL AT I U S zegt eenvoudig : „ Macenas , door mij in
mijnen eerften zang vermeld ." De Heer P O L A x heeft dat
een weinig hoogdravender en, gelijk hij meende, poetifcher
gemaakc . Dac prijten wij niet . De brieven en fatyren van
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x O R A T I U S maken daar geene aanfpraak op . Zij verheffen zich
niet veel boven het proza. Dezelfde aaumerking maken wij
op de woorden : Mine jaren hebben her vuur der jeugd gebluscht . H O R A T I U S zegt : Non eadem est cetas, non mens .
Wij bet yolk zijne ontfchuldiging of to leggen . Dit drukt het
denkbeeld van n o R A T I u s niet nit . Zijne meening is : „ Het
volk om lijfsbehoud to fmeeken ." Te fmeeken, dat de overwinnaar, die hem ter aarde geveld heeft, hem in 't leven
moge fparen .
Houd ik my thans bezig met de wijsbegeerte , met her vinden van grondlellingen, welke ik, door onderling vergelijk ,
got een geheel zoek to verbinden , en die my Heeds nuttig zulkn zyn , daar ik dezelve, waar her noodig is, of ten troost,
of ter be/luring mans gedrags, bezig. Dic is geene verta-

ling, maar eene woordenrijke omfchrijving van d6nen regel :
Condo et compono quae mox depromere posfim . Dat doer de Heer
P 0 L A IC dikwijls , en lascht er ook zijne parenthefen in, b .
v. bL 7 . (als zijnde in haar alleen her middel om gelukkig en
wel to k .;,en opgefloten) en bl. 9. (zoo gy anders, al to zeer
een kweekeling der zinnen, u volkomen to genezen, Wet in flaat
zit) betwelk niet is goed to keuren .

Deze aanmerkingen zijn reeds genoeg over den eerilen brief
des eerften boeks . Wij konden dezelve gemakkelijk vermeerderen,maar willen ook iecs zeggen over den laatften brief des
tweeden boeks .
Eenmaal zocht hii to ontvlugten . - Semel cesfavit. ,, Eenmaal kwam hjj in zijnen pligc to kort ." De geestigheid van
bet origineel is niet bewaard .
Indien u nu dit getrouw verlraal geenen tegenzin tegen hem
inboezemt . Dit is eerie al to vrije vertaling van : Excepta
nihil ft to fuga hedit .
De enge voetflappen der Dichters navolgen. Dit blijft duis-

ter, zelfs na de verklaring, hiervan in de noot onder den
tekst gegeven . Wij zouden de contracta vatum vestigia vercalen : „ Stil , eenzaam voetfpoor der Dichters . "
Een zeker edel 4thener . - Haud ignobilis 4rgis . ,, Een fatfoenlijk man to Argos ."
Was al eens her zegel aan een wijnkruikje (een bewijs van
vyandelijken aanval) befchadigd, k 1 verdroeg dit met bedaardheid. Met den woord, by was de man, die in alle voorkomende zwarigheden raad wist . - Posfet qui ignoscere fervis . Et
ftgno Lefo non infanire lagenw . Posfet qui rupem et puteum vi-
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tare patentem, Die vyandeljke aanval is Met grappig. No*
infanire. „ Die zich van razen konde onthouden ." Qui rupem et cat. „ Die eene rots en open put heel wet wist to
mijden . Die heel wel alleen of log kon loopen ." Doer de
vertaling van P 0 L A K gaat veel nailb verloren . En zij is
ook niet juist.
Of wel datgene (om met de Regtsgeleerden to fpreken) wat
h~ , gedurende een, b~ de wet bepaald aantal jaren, in benit gehad heeft . Hier hadden wij eene Regtegeleerde uitdtukking veswacht. H o P-A Tru s heeft dezelve . Qusdam
mancipat .ufus.
Een akker to Vejes gekocht heeft. Vejes keanen wij nlet,
wel Peji. Ook bezit iemand geen akker to Veji, maar bij
Veji .
Dan, reeds aamnerkingeu genoeg . Wij meenen hieruit to
mogen opmaken, dat de Heer P 0 L A K zijne task pier en
en daar naauwkeuriger had kunnen verrigten , en wel to gemakkelijker, daar de Brieven Van H O R A T I U S ZOO drk'wijls
verklaard en vertaald zijn . Onder de verklaarders fchijnt r oL A R alleen DoE RING to kennen . Deze heeft , wet is waar,
gebruik gemaakt van den arbeid zijner voorgangerem, masr
niet altijd met even veel oordeel . D 0E R I N G is de regte
man niet . Voor bet overage fchijnt de Heer P O L A It een'
goeden eanleg voor de fttidien to bezitten ; en bet is to
wenfchen , dat zijn fmaak, welke nog niet geheel verbasterd
is, door geede leiding en bet lezen der Ouden , meer en
meer moge gezuiverd worden. Hij fast op een •'gevaari t
punt. Dat hebben wij gemerke nit de zoogenaam& wljsgeerige eanmerkingen, met welk'e deze vertaling, volgetrs bet
titelblad, verrijkt is . Wij zouden zeggen : het goads, dat or
in is, ontfierd is . Een gedeelte der wiisgeerige aanmerkiUgen is van een' taalkundigen aaard . Hiervan flechts twee
fiaaltjes . Bl. 306 : Immers deze ,Babel leert flechts, gedi}k
eene oude Amflerdamfche uitgave van H OR A T I U S aanteekent : Non eafe fanos, qui nolint agnoscere errores iuos et
illos castigate, etiam, fi alioqui ftnt non mali . En hoe zouden deze woorden, naar de verklaring van den Heer n oeR I N G , met d voorffen , in eenige -verirouding kunnen /iaan 9 -B1 . 14 entmoeten wij eene Lat rnfehe aanteekening, van P aLAK zelven, zoo bet fchijnt : „ Lactionum hic varietas,
fcilicet, prodocet et perdocet, nihil fane offendit, alteram
enim altera rependendo, fie ut cernatur, geminas in contextu vices fenfu incolumi posfe recipi." Ben Apollo, die dat
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verftaat! - De wijsgeerige aanmerkingen zien er dikwijls
nog bonter uit . Stofcijnen , Epikuristen , W 0 L F, H E R D E R,
C I C E R O, MEND E L S ZO O N
leveren contingenten .
En
als POLAK zelf philofopheert? Spectatum admisfi! Wij
meenen nu juist niet, dat hij zoo verkeerd over deze en
gene zaken keuvelt ; maar dat bijna niets van al, war hij
keuvelt, bij de Brieven van H 0It A T I U S , welke wij gelezen
hebben, to pas komt . De ergfte van alle noten is de langfle,
bl . 313 enz ., waar hij onder anderen zegt : Hiermede nu, is aan
den Genius, maar nog niet aan de vraag, „van waar dit onderfcheid b j twee, uit denzelfden vader, geborene kinderen ?"
voldaan. Doch , daar deze vraag tot de gewigtigfle wijsgeerige
punters behoort , zullen wij dezelve naauwkeuriger overwegen .
Hoe komt het, dat , van denzelfden vader , en dezelfde moeder,
twee zonen geboren warden, van welke de een fierk, de ander
zwak, de een groot en dik, de ander klein en mager is? Hier
z jn w j gedwo ngen , om met eenen MEN D E L S z . aan D' A L E D1B E R T toe to roepen : Zeg m j Materialist ! wat flof is ? enz .
enz . enz . Wij zullen nu van dit werkje des Heeren POLAIC
niets meet zeggen, hopende dat hij onzen raad zal opvolgen . Dan kan er nog icts goeds van hem komen .

Rdcherches fur l'ancien Forum Hadriani et fes vestiges , pres
de la Haye, en Hollande , par le Baron D E W E S T R E EA Amflerdaln et O la Haye,
NEN DE TIELLANDT.
chez les Freres van Cleef. 8 vo . f : - 6o.

O

nze Koning paart met zoo vele goede hoedanigheden en
deugden ook de lofFelijke en Vorften vercerende zucht, orn
kunflen en wetenfchappen van allerlei aard to befchermen en
aan to kweeken . Getuige van die zucht is ook de aankoop
van ,Yrendsburg, gelegen op den grond van her nude Forum
Hadriani, her tegenwoordige Voorburg, gelijk men meent.
Terwijl de aandacht der liefhebberen van vaderlandfche oudheden op dat plekje gronds gevestigd is , en zij den kundigen en onvermoeiden Hoogleeraar R E U V E N S, onder wiens
opzigt thans de grond wordt opgedolven , eenen rijken fchat
voor bet Leydfche Mufeum toewenfchen, verfchijnt dit flukje
van den Baron V A N W E S TREE N E N ter gefchiizter ure . Met
maakt ons bekend met bet voornaamfle, hetwelk over her
Forum Hadriani gefchreven is . Keizer WAD R I A A N bezoclit
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op zijne reizen ook ons vaderland, ongeveer ih bet jaar 12o
onzer tijdrekening, en ftichtte die marktpldats + naar zijnen
naam genoemd. Volgens de beroemde Kaart van p E U T i NGER, van welke een gedeelte in fteendruk her werkje van
W E S T R E E N E N verf ert, words de waarfchijnfijke ligging van
bet Forum bepeald, en daarna de gefchiedenis van hetzelve
war er van geworden zij, welke oudheden er van did tot tijt
gevonden ziin, en was meer van then acrd Is , tot op heden,
ontvouwd . Her is tvaarlijk eene belangrijke plek gronds, waar
eens her lot der naburige volken beflist, regt gefproken, bandel gedreven , en krijg gevoerd wierd . of dezelve ook in
baren fchoot de beenderen van Romeinen en Noordfblre vol]ten , adelaars der legioeneo en kruifen der Christenen, beef .
den der Godheden van her Kapicool en van den Heiland der
wereld bevatte, zal de cud leeren . Wt hopen op eeue goedo
*angst.

De Ton van Diogenes, Romance, door j. r . V A N G 0 E T HEM ,
Onderw jzer aan het In/lituut to F,lburg . Gedeeltelfk naar
aankfdsng van her Hoogdultseh proza van A N T o N W A L L .
Voor rekening van den Autheur. To Njmegen, bij de Wed.
J . C . Vieweg en loon. 1827. In gr. 8vo . 29 131. f - 4o.
ffchoon wij geene genoegzame reden hebben kunnen vinO
mien wt bier veer
o
den , om welke de Heer
V A N 0

E T H E M,

bet eerst ais dichter of verzenmaker ontmoeten, deze Romance met geweld afzonderlljk de wereld in moest zenden r
en niet liever dezelve in bet Mengeiwerk van een Tijdfchrift
of Jaarboekje geplaatst zocht to krijgen , als wanneer bij bet
voorregt zoude genoten hebben der critica lntra parietes, of der
beoordeeling onder vier oogen (een voorregt,voor deh poedfchen aanvanger even voordeelig en aangenaam, als de prht
legia legitima voor de minderjarigen) ; zoo erkennen wij echter
gaarne, dat men deze navolging, of liever dichterlijke be .
werking, met beoordeelen moet naar de onbeholpene en geheel verkeerde fcanfie van deszelfs eerften regel :
Blij welgemoed reisde ik eenmaal
of naar de, voor eenen onderwijzer, onvergeefliike verkeerde
vervoeging van bet werkwoord ri/ten, op bl . 26 .
zal 'k in mijn ton gezeten,
't hart van een u reten
of naar de op fommige plaatfen verzuimde ineenfmelting der
flomme e met den volgenden klinker . Neen ; men bet`peurt
bier, met genoegen,aanleg tot den dichterlijken verhaaltrant,
en ziet met fpijt, dat V A N G o E THEM , door to groot vertrouwen op eigene kracht, of her gemis der raadgevingen en
tcregtwijzingen van eenen letter- en diohtkufidigata vilehd,
zijjne intrede in de dichtende wereld niet zoo fatfoenlijk ge .
dawn heeft, als antlers bet geval zoude geweest zijn .
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hem

to danken hebben ! - De oorzaken to willen doorgronden, waarom zulk een man tot nu toe geen Lid van bet Koninklijk Inflituut van Kunften en Wetenfchappen is ; waarom
hij aan de Muzijk- en Zangfchool beneden eenen vreemdeling
is geplaatst, zoude voor her opregt Nederlandsch hart eene
even onaangename task zijn, als dit onderzoek veelligt niet
tot eer van beide Inflellingen zoude uitvallen ; maar dit is,
zeker, dat BERT E L M A N er op verre na zoo veel niet bij
heeft verloren, als beide Inflellingen door zijne benoeming
gewonnen zouden hebben : want fchrijver dezes fcbroomtniet,
er hier rondborftig voor uit to komen , dat B E RT E L M A N,
als Komponist, de eenige is, die Nederland, met gerustheid
en zonder blozen , aan de groote vreemde Toondichters kan
tegenoverftellen, en op wien to wijzen reeds alle finaling van
buiten moet doen verftommen . Dan, laat ons hopen., dat bet
Feest der Maatfchappij Felix Meritis , over bet algemeen ,
de oogen voor ware verdienfien zal geopend hebben, en dat
daardoor ook bet geluk, voor zoo verre dit van uicerlijke
omftandigheden afbangt, (want gelukkig door verdienflen is
B E R T E L M AN reeds lang geweest) zijn cot dusverre door
miskenning dikwerf doornig pad moge befchijnen .
Kunstbevorderaars ! Nederlanders! Nog is bet, voor dezen
onzen grooten Landgenoot , dag, waarop hij werken kan . Zorgen wij , dat, wanneer ook voor hem &dns de nacbt komt ,
bet grievend verwijt ons niet trefie, verdienflen in een nederig gewaad miskend to hebben , en met fchaamte, maar dan
to laat, to moeten belijden : „ Deze fchat was ons toever„ trouwd ; maar wij zijn onregtvaardige Rentmeesters ge„ weest :'
Amflcrdam , Nov . 1827 .

A. T.

MERKEL' S WEDERWOORD OP PARISET'S BEwERING WEGENS DEN
OORSPRONG VAN HET BALSEMEN DER LIJKEN BIJ DE OUDE

I

EGIPTENAARS .

(*)

k heb, nog onlangs, elders mijn gevoelen ontwikkeld, dat
de oorfprong van het balfemen hoogstwaarfchijniijk ce zoeken zij in het Godsdienstgeloof der Egyptenaren , dat , zoodra bet ligchaam tot ftof wederkeerde, de ziel cene drieduizendjarige omzwerving in dicrenligchamen aanving ; het(*) Zie ons Mengelwerk, No . XV.
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welk men, door bet ligchaam onvergankelijk to maken ,
waande to voorkomen . De Heer P A R i s E T koestert to dezen eene gansch verfchillende meening . Daarlatende , war
hij verder ten bewijze derzelve aanvoert, zal ik alleen een
paar woorden zeggen over de gronden , waarop hij bet balfemen der lijken voor een' blooten inaatregel van Policie
houdt, dewijl hiermede al bet overige flaat of valt .
Gefteld, dat de Godsdienst den Egyptenaren vergundhebbe
de lijken to vernietigen , maar dat hun her hour ter verbranding
ontbrake : is her waarfchijnlijk, zelfs mogelijk, dat zij, die
zoo diep doordrongen in de kennis der Natuur, en sevens zoo
groote Bouwkundigenwaren,inde2400jaren,gedurendewelke
zij, volgens den Heer PA R r s E T, hunne dooden balfemden,
niet her vermogen van den kalk, of van eenige andere zelfftandigheid, zouden gekend of ontdekt hebben, om dierlijke
ligchamen fpoedig to verteren ; en dat zij niet gereedelijk dit
korte middel, om de lijken weg to fchaffen, de plaats van
her zoo omflagtige en kostbare balfemen zouden hebben doen
vervangen ?
Aangenomen, dat zij hunne lijken, door begraving, aan
de verrotting mogten overgeven : ware bet niet veel gereeder, dan hot balfemen , en bet uitholen van ontzaggelijke Katakomben, dezelve naar de eigenle alomme nabijzijnde zandwoestijn to brengen , werwaarts zij de Mumien tegen de overftrooming in veiligheid ftelden ? ja, had niet, zelfs in de vlakte, eene cenvoudige burgerlijke verordening, dat men de
graven zeer diep, dieper dan her water doordrong, moest delven, bet ganfche balfemen overbodig gemaakt? Een graf
van 8 of io voet diepte ware naastdenkelijk toereikend geweest, naardien de Nil, welverre van door deszelfs altijd
gelijken en ftillen vloed den grond uit to holen, then jaarlijks door zijne flib verhoogt .
Eindelijk : gefteld, dat de eene of andere natuurlijke noodzakelijkheid de oude Egyptenaars tot bet balfemen hunner
dooden dwong ; fluit zulks de waarfchijnlijkheid buiten, dat
men her yolk door godsdienftige beweegredenen daartoe tevens aanfpoorde? In Priesterftaten is men gewoon, alles aan
jets dergelijks to verbinden ; en dit is her, war derzeiver
wetgeving in fommige opzigten zoo zacht, maar in fchier alle andere zoo verderfelijk voor de verftandelijke ontwikkeliug
der volken tnaakt.
Kortom : alles bevestigt mij in her gevoelen, dat bet balfe-

iETS OVER DE MUZIJK VAN J . G . BERTELMAN .

777

dienttelijken Nederlandfchen Komponist J . G . B E R TEL M A N,
wien daartoe naauwelijks vier weken tijds vergund waren,
vexvaardigd, op alle de aanwezigen zulk een' diepen indruk
maakte, dat wezenlijk bet Feest dezer Maatfchappij van Verdienflen tevens bet feest der eindelijke erkenning der verdienflen van dezen , maar al to zeer miskenden, doch waarlijk
grooten Nederlandfchen Toondichter mogt heeten .
De eerile zang, of bet aanvangkoor, flemde reeds de gebeele ziel voor de feestviering, ja dit was de regte jubeltoon
aangeheven . De tweede zang , bet daarop volgende trio met
koor , aan verdienflen gewijd , mogt rcgt verdienilelijk behandeld heeten, zoo als ook de geheele derde zang ; en wien
het mogelijk was, bij bet koraal des vierden zangs koud to
blijven, die zoude, als van alle muzikaal gevoel ontbloot,
to beklagen zijn . Kortom , de zamenfmelting en overeenflem .
ming der muzijk met de dichtregelen, bet underling verband
tusfchen beiden, was zoo fehoon, dat bet geheel den Meester kenmerkte . Ook was de invloed van dit fluk reeds op de
repetition zoo onmiskenbaar geweest, dat, van den aanvang
tot bet e1nde, zoo vokale als inftrumentale uitvoerders met
eene onverflaauwde geestdrift bezield waren . Het deed den
kunflenaars en kunstliefhebbers goed, dozen, to lang op den
achtergrond geplaatften, grooten en tevens zoo nederigen man
eindelijk weder zoo roemrijk to voorfchijn to zien treden ; en
waarlijk, deze zangen bevestigen op nieuw zijnen room . Voor
de echte Muzijkkenners en beoefenaars, voor den eigenlijk
gezegden muzikalen kring, behoefde hij doze bevestiging wel
niet ; maar ten aanzien van bet grootere publiek, waarvan
velen den man naauwelijks bij name kenden , was dit werkelijk behoefte .
Hoe bet mogelijk is , dat deze Nederlander in Nederland
zoo lang is voorbijgezien, en wel bij alle gelegenheden, ten
zij bij zulke, waar men bij een ander niet to regt kon, is
onverklaarbaar, daar, reeds v66r vele jaren, de groote Duitfche Geleerde en Hoogleeraar in de Akustiek , c H L A D N r , met
zoo veel lof van hem gewaagd heeft . Doch wat behoef ik
mij op de getuigenis van eenen vreemden ce beroepen, daar
zijne werken hem als den eenigen klasfieken Nederlandfchen Komponist van onze Eeuw hebben doen kennen .
Gm van zijne onderfcheidene Inftrumentaal - kompofitien ,
waaronder bet overheerlijk ksvartet voor vier waldhoorns eene
ioemvolle plaats bekleedt, niet cens to gewagen, zijn bet
MENGELw. 1827 . No. 16.
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zijne onderfcheidene Cantates, als daar zijn, de Cantate bij
de inwijding van bet lvluzijkgezelfchap, Yriend/chap aan
Toonkunst verbonden , die op den dood van den verdienftelij .
ken j3 . T{ U Y P E R, die bij bet vijfentwintigjarig betaan der
Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen, zijne Zangen voor
den Schotiwburg, Hulde aan v o N D E L getiteld, maar vooral
zijn voortreffelijk Requiem , en zijne overfchoone MuzijkMis, die zijnen roem onfterfelijk zullen maken . Alle d'eze
werken dragen kenmerken van echte oorfpronkelijkheid err
diepe kennis, van bet technifche der kunst niet alleen, maar
van bet dichterlijke in de Toonkunst . Het zijn geene woorden, waarop muzikale klanken gezet zijn ; maar de tekften
derzelven maken met de muzijk 6S n fchoon geheel nit . Hoe
kon dic ook anders van eenen man , die s u L Z E R grondig
belludeerd heeft, die zich met de werken van vroegere en
lacere aesthetifche Schrijvers vertrouwd heeft gemaakt, die in
Seen vak van kunst of wetenfchap een volftrekte vreemdeling
is ; en, zoodanige vorming louter aan zichzelven to danken
hebbende, heeft deze echt Nederlandfche Kunftenaar op nieuw
bewezen, dac een werkzame geest, van tijd en lot onafhankelijk, zich boven miskegning door eigene kracht weet to
verheffen .
De vreemdeling, deze flaauwe fchets van zoo vele be .
kwaamheden lezende, zoude zich overtuigd houden, dat de
bezitter derzelven , bij eene Natie als de onze, alom geroemd,
geeerd, Lid van onderfcheidene Genootfchappen, en met eerticels als overladen moest zijn ; en naauwelijks zoude hij bet
gelooven , wanneer men hem zeide. „ De eenige, maar dan
„ ook de beste ticel , die deze man heeft , is die, van zon .
„ der certitels groot to zijn ." Hoe veak ook miskend, voor .
bijgegaan , ja dikwerf grievend getroffen , heeft echter de edele man niet opgehouden , de kunst om hear eigenaardig
fchoon , zonder baatberekening, to beoefenen . De vordering,
van Toon- en Zangkunst, in ons Vaderland, heeft meer aan
hem to danken, dan mogelijk iemand weet, daar reeds door
hem , v8dr achttien jaren , in bijzondere kringen, en ook op
Scholen, bet gezamenlijk onderwijs in den zang is ingevoerd ;
en menigeen heeft daar vruchten geplukt, waar B E R T E LM A N eigenlijk bet zead op den akker geftrooid had . Getuigt
bet met mij, leerlingen van den geachten en geliefden Meestir I getnigt bet, hoeveel wij bij onze opleiding in de kunst ,
ook voor de vorming en befchaving van onzen geest, aan
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En had ik op dien tract tnijti bedeti uitgeflort
Voor't hell des Algemeens, en kwam nog plants to kort,
Ik vulde die, met aati diverfe foort van menfehen,
Wat in elks kraam hun dient, op deze wijs to wenfchen :
'k Wensch den Koning, die de wenfchen
Van ons allen gadeflaat,
Scaatsdienaars, die Hem gelijken,
Kloek van zinnen, wijs van raad .
'k Wensch den Predikers de blijdfchap,
Die bet Hemelrijk vervult,
Dan, wanneer den arme zondaar
Zich bekeert van zijne fchuld .
'k Wensch den Schrijvren eerlijk harte,
Goeden wil en kloek verfland,
Om den. Volksgeest wdl to leiden,
Als bet hun vertrouwde pand .
'k Wensch den Dichter Godentoonett,
Die hem Vaderland en Vorst,
Vrijheid , Regt en Menfchenwaarde
Zingen doen nit reine horst .
'k Wensch den Boekverkooper nering,
Die hem, met een fier gemoed,
Elk gefchrift kan doen verzaken,
Dat Verlichting blozen doet .
'k Wensch den Advocaat procesfen ,
Rijk en zwaar van eer en goud ;
Om pro Deo lien to dienen ,
Wie men beide fnood onthoudt .
'k Wensch den Doctor immer vrede
Met zichzely' en 't menschdom, maar
Vijandfchap met d' Aartsverdelger
En de Lamferdrager - fchaar.
'k Wensch d' Acteur een deel der fchatten,
Die hij vaak als Vorst verkwist ;
Opdat hij , in 's levens winter ,
Nimmer met de Goden twist' .
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'k Wensch den Rentenier een fchaartje,
Taai van fne® en hard als glas ;
Maar, ten baac van nijvere Armen,
Een gemoed zoo week als was .
'k Wensch den luijen Bedelaren
Een verblijf aan de Ommerfchans,
Waar elk loon naar werk kan vinden,
En op eigen brood de kans .
'k Wensch den Hoovling een paar fchoenen,
Stroef van zolen , om den trap
Van het Hof niet of to glippen,
En een ruggraat, altijd flap .
'k Wensch den Griek - zoo lee£t de Vrijheid,
Juicht de Menschheid , dankt de Kerk Vree van binnen, kracht naar buiten,
En zijn' beulen loon naar werk .
'k Wensch den Turkenvriend een vrouwtje
Met eene Onbepaalde Magt,
Om een' voorfmaak hem to geven
Van den Staat, waar hij naar fmacht .
'k Wensch den Spanjaard,'k wensch den Franschman Heeft hij 't niet aan ons verdiend -Ligtnis van Jezuitfche plagen,
En, tot Vorst, een' Vrijheidsvriend .
't Is geen herfenfchimmig droombeeld,
Dat then wensch in mij verwekt :
Nederlanders l eert uw' Korting,
Die Eurbop ten voorbeeld firekt I
t Januarij, 1028 .

J.

W . IJ N T E M A .
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men der lijken in Egypte een onmiddellijk uitvloeifel was 'ran
bet geloof aan de zielsverhuizing . De ligchamen rhoesten niet
vergaan , opdat de zielen niet zouden omzwerven . Met hdt
geloof aan het laatfe nam ook bet balfemen een eihde .

D E PHANARIOOT.
VII.
Mijnen vader, mijne moeder hebben zij In zee gefleurd,
Hebben hunne heil'ge lijken op de fraten als verfcheurd ;
Mijne fchoone zuster -hebben ze in haar fil verblijf belaagd,
Hebben haar, termarkt gedreven, als een koopwaar opgejaagd I
Hoorde ik finds de golven ruifchen,'twasmij,of een Item mij riep ... .
Ja ! zij roepen mij , mijne ouders , uit bet graf , zoo wijd en diep,
Roepen wraak- en !it, ik fingerTurkenkoppen in den vloed,
Tot verzoende wraak der golven grimmigheid bedaren doet .
En wanneer bet avondkoeltjen om mijn flapen zachtkens woe!,
Ach 1, het was mij't bange zuchten van een maagd in wreede boei . . . .
Ja! hetzijnmijnzustersklagten,indenfmaadderfavernij
„Broederl red uwe arme luster,faak haar kluister,maak haarvrijl"o ! Dat ik een aadlaarware , zwevend de card' kon overzien ,
En met fnelle, fcherpe blikken land en feden mogtbefpi4n
'k Zou mijn zusters fpoor nietmisfen , en haar nit des vijands hand
Vrij in mijnen fnavel voeren naar het vrije vaderland .
Naar WILHELM MULLER .

J . W. IJNTEMA.

BET NIEUWJAAR-WENSCHEN DOOR DE PRENTOMBRENVER9
TE AMSTERDAM .
Wat werd ik heden rijkj wat zijn de menfchen goed
o Geest der Eeuw, vat vaart men fnood u in 't gemoed!
Wat keur van zegening (en waarlijk voor een prijsje)
Zingt mij de Nachtwacht toe, op een oudbakken wijsje!
Waar berg ik al den fchat van welvaart, then de prent
Des Karremans alleen mij zoo gulhartig zendt?
Mag flechts het tiendepart niet, als zijne asch, verftuiven,
Dan ga ik, zonder fout, met rijke winften fchuiven .
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OQk hi), die dagelijks van Vuilnis ons outlast,
Biedt geurige offers aan, en wenfchen bij den tast :
Gedijen zij, dan zal dit Jaar, voor twee zesthalyen ( 4 ) ,
Met ruimen overvloed de kwsde jaren zalven .
Hoe ijvrig zijn de Stadverlichters in de weeri
Gewis, de magre tijd neemt eindlijk beter keer :
Een Jaar, als olie vet, doet ons bun wensch aanfchouwen ;
Men zings dien op de wijs : IP lhelmus van Nasfouwen .
Zielroerend is de wensch van mijnen Kranteman
Hij weasein, in Gns gezeid, aiwat men wenfchen.kan .
Och:, hogs hlj 't beter, din zijn nieuwspapleren, weren,
Waar t goede vaak Wet waar, eu 't waar' nietgoed wag heeten !
Waar vond 1k 't erode , ging ik voort op dezerr trant ?
Zoo vloeit de wensch ult de eerie, en 't fooitje in de andrehand ;

En, daar bet luttel kost, dle wenfchen to behalen,
teem 1k mijn deel et van, ca laat de rest' verfchalen .
1'vTatr, als ik nu dien hoop van wenfchen tege betracht,
Zoo kostelijk berijmd, zoo vol van geese en kracht,
Dan komt her fpreekwoord van Apelles mij to binnen ,
En, zoo !k wenfchen moest, ik zou bet dus verzinnen :
Ware 1k een Ratelwacht, ik wenschte, dat geen brand,
Al to onbedacht, in Kerk en Staat weed voortgeplant ;
En dat geese inbraak ooic de Vrijheid dezer Landen,
Geen diefflal die van elks geweten aan mogt randen .
Stak ilt de Lichten aan in 't magtlg Ainfterdam ,
Zoo wenschte ik, dat bet Gas van Londen tot ons kwam ;
Doch met dat nieuwe licht ook ligtenis mogt dagen,
7oodat zij wear den naam van Wereldj}ad kon dtagen .
Had mij bet wrevlig lot tot Karreinan beftenid ,
Geeti vpilnis, waar' mijn wensch, dat rust en welvaart flrenit ,
Dat huislijk hell veraoort, en Staten om kan keeren,
Zou Neerlands vrijen grond bezoedlen of onteeren .
Als Kranteman , die Diplomaat van 't ddjeuner,,
Deelde ik majn' hartewensch aan Amflels burgers mee,
Dat Texels iist en Manifesten zonder ende
De plaats vervingvan Griekfche en Spaanfche en Franfche ellende .
(`,) Ow den wiH : van her rilm verfehoon . men hier de oude beusming vas,
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MENGELWERK.
HET EVANGELIE TEN REGTEN TIJDE VERKONDIGD, EN
DE BEDI`NICINGEN VAN HET ONGELOOF DAAR <

TEGEN WEDERLEGD.

Door
ADR. STOLKE1.

N
telijke

ooit werd gewigtiger tegenwerping tegen de Chris0„
openbaring ingc'bragt , dan deze , dat; zoo dezelve waarlijk van God herkomflig geweest was, zij veer
vroeger aan het menschdom. gefchonkén zbu zijn geworden. — Zij rust op de onderítclling der waarheid, dat het
Evangelie allereerst en alleen in Raat geweest is , om de
nienfehen te brengen tot dien trap van lkennis van God,
én zijnen volmaakten wil , tbt dle betrachting van godsvrucht en deugd, en , daardoor, tot verkrijging van die geIukzagigheid, waartoe zij, door c Ii it i s T u s, zijn opgeleid.
Deze waarheid ; wèl verfiaaii , wordt door de Christenen, met liet hoogte regt, op gezag van het Evangelic zelf,`vootgef}aan i verdedigd. Het ongeloof loochent
ze, en, ze, naar fmmiger valfche leerbegrippen misti
duidende, beflrijdt het daarop dezelve , tegen de Chris-'
tenen , op de volgende wijs :
„ Gij beweert, dat liet menschdom , vóór de komst vari
e HI R 1 5 T U S , verfloken is geweest van genoegzame
kennis , om God , op eene waardige wijze, te kunnën.
;, vereeren , en van voldoende kracntéiï , om deugdzka# i
„ te leven en zalig te worden , en dat hot dus nateturlijk blind en noodzakelijk ondeugend heeft moeten zijn 9
ên onvermijdelijk voor eeuwig verloren heeft nioctert
„ gaan. Indien dit zoo is, waarom is dan het Évange^
Tie niet vroeger geopenbaard? Hoe is liet beltaatibaar
„ geweest met Gods Heiligheid , wijsheid en goedheid, de
„ nieníchen , veertig eeroven lang, verflokeri te laten van
;
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de middel, om deugdzaam en gelukkig te worden?
hunne verblinding en zedeloosheid zoo lang te gedoo„ gen, en zoo vele millioenen hunner zich onvermijde„ lijk in een eeuwig verderf te laten Horten ? Hij had dit
„ kunnen voorkomen , indien Hij hen niet zoo onwetend
„ en zwak gefchapen , of, zoo zij het, door eigene
fchuld , geworden waren , terftond verlicht en onder„ fleund had , zoo als men beweert , dat 1-Jij na verloop
„ van vierduizend jaren , door de Christelijke openbaring, gedaan heeft. Dat men ons derhalve zegge : waar
om Hij dit zoo lang Nebbe uitgef'celd ? Doch dit kan-„
men niet. Men is hier buiten flaat, om de eer van
,, Gods wisheid en zedelijke eigenfchappen te redden;
„ en derhalve , het Christendom is een verdichtfcl."
Men moet zich bedroeven , als men de antwoorden
leest , welke op deze tegenwerping , van tijd tot tijd ,
gegeven zijn. Veelal zijn zij enkele magtfpreuken, wel
gefchikt om ongeloovigen te maken , maar niet om ze
te overwinnen , — nu of dan, misfchien , in flaat om
Benen tegenfprcker te overblufen en te dien zwijgen,
maar nooit om hem te overtuigen. Zij zijn bewijzen van
onverfland en verlegenheid , die eiken twijfelaar in de ver
waarheid moeten fterken , — een fiedel roepen -denk,igr
waarbij onze heilige Godsdienst ongehandhaafd blijft, en
de dwaling krachten, het ongeloof veld wint.
Sommigen zijn gereed, om hier enkel VERBORGENHEID !
te roepen, als ware dit een tooverivoord, magtig om het
gezond verfland de hoogíle ongerijmdheden , en fomtijds
zelfs onbcftaanbaarheden en tegenlirijdiglieden , te doel
Verzwelgen. Dezen verdienen geen antwoord.
God handelt, (zeggen anderen) in de bedoeling der
„ genade en van den Godsdienst , met de menfchen , naar
zin vrjmagtig welbehagen ; Hij is aan niemand reken» fchap fchuldig , en men mag Hem niet vragen , waarom
Hij de openbaring des Evangelies niet vroeger gefchon„ ken heeft.." En dit antwoord zal in flaat zijn , om bij
iemand de bedenking op te losfen , welke tegen Gods
heiligheid , ,viyshcid en goedheid is ingebragt!
,
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„ Men mag (gaat men voort) Gods haiïdelwijs niet be,; oordeelen of bedillen : zijne wegera zijn te verheven , om
„ naar onze bekrompene bevattingen te worden afgeme, ten. Als wij ze niet begrijpen , hebben wij ze alleen
;, te bewonderen , en uit te roepen : o diepte des rijk, dons !" enz. En dit zal bewijzen, hetgeen in de tegenwerping ontkend wordt , dat God waarlijk zulk eene
handelwijs, als men beweert, met de nletií'chen gehou.
den heeft!
Laat ons opmerken, dat zij , bij welken wij dergelijks
antwoorden vinden , nicer hun eigen wanvoegelijk zamen
dat buiten de heilige fchrift verdicht is , dan de leer-ftel,
van liet Christendom zelf, trachten te verdedigen ; cis
laat ons, in erkentenis , dat God nooit op Gene willekeuHge wijze met ons handelt , en nooit iets doet , hetgeen
wij niet ontdekken kunnen met wijsheid, heiligheid eis
goedheid overeen te komen , op de voorgeftelde zwa;righeid een antwoord trachten te geven , hetwelk het
Christendom zelf van alle bedenking ontheft en van alle
opfpraalc zuivert.
Hiertoe meenen wij , dat noodig zal zijn , vooREERsT,
te doen zien , dat de gemelde zwarigheid fchier alleen gerigt is tegen fommiger ongegronde leerflellingen , en dat
wij duidelijk bepalen , hoc ver zij flechts, als tegen het
Christendom zelf gekant , kan worden aangemerkt. -DAARNA , dat wij ze , als zoodanig , t4ecderlëggèn , door
te tooien , dat dc Christelijke opehbariiig niet vroeger
aan liet menschdom heeft kunnen , dat Is, in gevolge van
Gods heilig , ibijs en goed ontwerp, niet vroeger heeft moe
verkondigd worden. — EIN1iEI.IJ1. , dat liet juiste-ten
tijdpunt , waarop liet Evangelie is geopenbaard , het eetjie
en eenigjie is geweest, hetwelk men , in de ganfchc gefchiedenis de's menschdoms , kan aanwijzen , als gefchil;t ,
om liet oogmerk , hetwelk God er mede bedoelde , te
bereiken.
I
Wij moeten eerst doen zien , dat de ingebragtc zwaA2
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righeid fchicr alleen gerigt is tegen fommiger ontieg1•onde
leerílcllingen, en bepalen , in hoe ver zij flechts , als tegen het Christendom zelf gekant , kan worden aangemerkt. — Het fpreekt van zelf, dat, voor zoo veel zij
bouwt op ondertellingen , welke in het Christendom geepen grond hebben , zij geene wederlegging behoeft: want
wat heeft liet Christendom te doen met zwarigheden,
welke niet deszelfs eigen en zuiver leerf'telfel, maar het
bedorven en verbasterd leerltelfel van fommigen drukken?
indien men , te regt , van dezen vordert , dat zij die zv1^arigheden van hun leerflelfel afweren ; hij, die enkel onderneemt otn dat van het Evangelie te verdedigen , heeft
daarmede niets te maken. — Nu zijn de onderflellingen ,
waarop de ingebragte tegenwerping rust i onbetwistbaar
deze : „ Het menschdom was, vóór de komst van
„ C iI R I S T U S , verfioken van genoegzame kennis, om
„ God , op Bene waardige w ze , te kunnen vereeren en
gehoorzamen , -- het ontbeerde het vermogen, om deugd„ zaam te leven, — het kon dus onmogelijk zalig Ivor,, den , en moest onvermijdelijk verloren gaan ," en dergelijken. Maar deze ondertellingen, zoo onbepaald, als zij
hier worden aangenomen , hebben niet alleen geenen grond
in het Evangelie , maar zijn zelfs niet deszelfs doorgaanden en allerduidelijkften inhoud flrijdig. Het Evangelie
leert zeer zeker , dat het menschdom , vóór de komst van
C H R I S T U S, verftokcn geweest is van die mate van
kennis , met welke c H R I s T U s hetzelve allereerst verlicht heeft: (en dit is waarachtig : want , men flelle de
verlichting van eenige wjcgeeren zoo groot als men wil,
nooit hebben zij de verlichting van het gros hunner tijd
te weeg gebragt, en nooit heeft het gros des-genot
menschdoms , ergens , die opgeklaarde denkbeelden , wegens Gods wezen , redelijken dienst en welbehagen , gehad , welke c II R I S T U s' leer allereerst verfpreid heeft
onder hen, aan welken zij is verkondigd) maar het Evangelie leert nergens , dat het menschdom , vóór de komst
van C H R i s T u s, van genoegzame kennis voljirekt verfloken is geweest. Het leert integendeel uitdruk kelijk,
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dat het God heeft gekend , fchoon het Hem , als God,
niet heeft verheerl/kt en gedankt , en het leert, dat het
daarom niet was te verontfchuldigena; ten duidelijken bewijze, dat het beweert, dat deszelfs kennis genoegzaam
geweest is. — Wijders : het Evangelie leert wel , dat de
kennis des menschdoms , vóór C H It I S T U S , niet genoegzaam geweest is, om God op zoo waardige wijze te
kunnen vereeren en gehoorzamen , als daarna. En dit
fpreekt van zelf , dewijl anders de komst van c Ii R i sT u s noodeloos geweest zou zijn. Maar het Evangelie
leert nergens , dat de kennis des menschdoms , ?ddr
C H R I S T U S , niet genoegzaam geweest is , om God , in
het geheel, op erne vaardige w ijze, te kunnen vereeren
en gehoorzamen. I Iet leert integendeel, dat God te ver
gehoorzamen , naar mate zijner kennisfe, te al--ern
len tijde geweest is Hem waardigli k verecren en gehoor,
zamen , en het leert , dat dit altoos genoegzaavi geweest
is , — dat God nooit meer van de menffhen heeft gevor.
derd, en dat , voor zoo veel zij natuurlijk blind geweest
zijn, zij geene zonde gehad hebben. -- Verder: het Evangelic leert wel, dat het menschdom , vóór de komst van
C fi R I S T U S, dat vermogen niet gehad heeft, om deugd-.
zaam te leven , -- over het geheel niet in Iaat geweest is,
om het, in betrachting van verhevene deugd, zoo verte
brengen , als dc Christenen , door C H R I S T Ti s. En did
is wederom buiten alle kijf, daar het noch die volkomene
kennis van zijne verpligtingen had , noch die uitmuntenddrangredenen , om er zich van te kwijten, welke de Christ
tenen , door liet Evangelie , hebben ontvangen ; terwijl
het daarenboven belemmerd was door het bijgeloof' en devooroordeelen , die alleen door het Christendom verdreven
zijn. 1\laar het Evangelie leert nergens , dat aan het mensch..
doen , vóór C II R I S T U S , ten het vermogen
ontbroken heeft , om in het geheel deugdzaam te kunnen
leven. Het leert integendeel, dat het altoos , veefa A D A
tot on C tI R i s T U S , zao veel vermogen gehad heeft,,
alk ge.naoegzaanz geweest is tote/ic deugdsbetrachting, wc1^
ke GoJ van hetzelve heeft gevorderd. En , in gevolge van
-
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dit alles , leert het Evangelie wel , ('t welk ook in zich
volkomen waarachtig i's) dat het menschdom in 't ge--zelf
meen , vóór c zI R I s T U S , niet in (laat is geweest, om,
door zijne deugdsbetrachting , tot die verhevene gelukzajigheid te komen ., welker belofte allereerst uitdrukkelijk
aan de betrachting van Christelijke deugd en godsvrucht
is gehecht geworden ; maar liet leert nergens , dat het aan
't menlschdotn , vóór c u it I S T U s, grol.firekt onmogelijk
geweest is, on tot eenige gelukzaligheid te konten. liet
leert integendeel , dat voor hetzelve , te allen tijde , vara
A DA M af tot op C a R I S T U S indien het w•Il deed,,
verhooging was , en dat Jood en Griek altoos heerli 'kheid,
eer en vrede konden verwerven, door, naar hun vermogen , het goede te verken. -- Schoon dan ook het Evangelie zekerlijk leert , dat het menschdom , over het geheel,
ten tijde van c fz III S T U s' komst, door de verwaarloozing der kennis en het misbruik der vermogens, welke
God aan hetzelve gefclionl en had, zich zijner gunst onwaardig had gemaakt , ten eencmale voor Hcm verwerpelijk was geworden , en zich zoo zeer verblind en verhard
had, dat het onmogelijk door zichzelf was te redden , en
onvermijdelijk verloren zou gegaan zijn , zoo God zich
niet genadiglijk, in c II R 1 S T U s, over hetzelve ontfermd
had; zoo leert echter liet Evangelic nergens , dat het
inensclidom, vóór c x R i s T v s , altijd in zulken (laat ver
heeft , waarin het, o nvermijdelijk, voor eeuwig-kerd
heeft moeten verloren gaan. IIet leert integendeel , dat ,
zoo wel vóór als na c II n. i s T u s' komst , de slaat des
menschdoms , ten aanzien van vcroordccling en behoudenis , altoos dezelfde geweest is , — dat altijd waarachtig
was naar mie verken zult gij geoordeeld 91'crdc7a, —en
dat , gelijk , van den eengin kant , het eeuwig leven was te
verkrijgen voor hen , die, met volharding in goednoen,
Iiecrlij beid, eer en onverYerfeiyk/reid zochten, zoo ook
verbolgenheid en toorn was te wachten voor hen, die der
waai"hu'id ongehoorzaam «ii dei on cnegliy'hcid gehoorzaam waren , in alle eeuwen der wereld , onder alle Gods
bedoelingen over de menli,hen , altijd evenredig aan het
-
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hun gefchonken licht en de hun verleende krachten, en
dus tevens evenredig aan de innerlijke waarde en den trap
van hunne deugd , en aan de inwendige /noodheid en den
graad van hunne fchuld en zonde.
Ziet daar de echte leer van het Evangelie , in tegen
welke aan hetzelve in de tegenwerping-í}elingvad,
wordt opgedicht. Deze leer is redelijk, en niet alleen
beJlaanbaar,, maar ook volmaakt overeenkom/lig net de
eifchen van wijsheid, regtvaardigheid en goedheid, gelijk zal blijken. — Alwat nu, na de leerftellingen ,welke
wij hebben uitgemonfterd , in de tegenwerping , als tegen
het Evangelie zelf gekant, overblijft, komt hierop neder : „ Het Evangelie leert , dat God liet menschdom ,
„ door C H R I S T U S, meer verlicht, en ,daardoor , tat

verhevener deugdsbetrachting en verkrjging van boogere gelukzaligheid , in het toekomend leven, in Plaat
ge/leid heeft, dan te voren. Dit Ilrijdt met zijne
goedheid, welke Heen het menschdoni altijd even zeer
.vroe„ heeft doen liefhebben, en Hem dus het Evangelie vroe„ ger zou hebben doen verkondigen , indien het alleen,

„

het vermogen gehad had , om de menfchen regt vis,,
deugdzaam en gelukkig te maken." Wij zullen nu.
dit voorgeven wederleggen , door te toongin , dat het Evan.-.
gelie , in gevolge van het heilig , wijs en goed ontwerp van..
Gods bedeelingen over de menfchen , niet vroeger heeft
kunnen,, noch moeten, verkondigd worden.
II.
Het Evangelie zou dan een verdichtfcl zijn , omdat het
leert, dat dc menfchen er wijzer, deugdzamer en geluk
door kunnen worden, dan zij te voren konden. Zoo-kiger
dat waar was , zou God het vroeger hebben laten ver
zijne goedheid wilde , buiten twijfel , al--kondige:wat
t ijd even zeer, dat zij wis , deugdzaam en gelukkig
zouden worden.
Indien deze redekaveling doorgaat , ziet daar ons dan
voor eeuwig buiten flaat , om Cone Benige van Gods bet
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deelingen , niet Hechts over de men/hen, maar volfJrekt
over alle zone fchepfelen , als beilaanbaar niet goedheid,
te verantwoorden. — I Ioe dan ! Zoo goedheid God verpligt , om aan alle rncnfcile;a , in alle eiden , even zeer
Zijne liefde te bewijzen , dan verpligt zij I fem daartoe ook
ten aanzien van alge Zijne fchepfelen. Maar hoe heeft
hij hen dan immer in zoo groote verfcheidenheid, en op
zoo vPrfcheidene wizen bedeeld, kunnen voortbrengen?
Waarom bezitten zij dan niet allen dezelfde voorregten ?
Waarom genieten zij niet allen dezelfde mate van geluk a
Waarom is al het gevoellooze clan niet gevoelig , ten minIe al het gevoelige niet redelijk, al het redelijke niet
volmaakt ? Vanwaar dan dat verfchil in ligchaams- en
zielsvermogens, waarin , inzonderheid onder de -nenfchen,
de een boven den anderen uitmiint? Waarom zijn zij nier
allen, van het eerfle oogenblik buns beflaans af, óii/terfelijk en gelukzalig ? -- Wat men ooit op zulke vragen
voldoende moge antwoorden, zal in Raat zijn , om alle bezwaar tegen liet Christendom op te hehfen. Of zou het
hier wezenlijke bedenking maken , dat der menfehen deugdsbetracliting in de zaak betrokken is , — dat het Christendom ook leert , cat God de menfchcn , door c H R i ST u s , tot verhevener deugd in (laat gefield heeft, dan te
voren ? Maar wat belemmering kan dat geven , daar het
éhristendoin ook leert , dat God het menschdom altlid
krachten tot deugdsbetrichting verleend, en ze van hetzelve gevorderd heeft ; fchoon tot eerre deugdsbetrachting,,
min verheven , dan die , welke Hij. eischt van de Christenen ? -- Meent men, dat Ilij altijd dezelfde vermogens
tot eerre even verhevene dcugdshctrachting aan de menfchen heeft moeten verleenen ; zoo vragen wij, waarom
verleent Hij hun dan de vermogens niet van Engelen ,
opdat zij nimmer firrcikelcn ? I?n het antwoord hierop
zal dienen , om de onredelijkheid van zulk eenera cisch te
bewijzen. — Zal uien inbrengen , dat de eiudelooze ver
welke wij in de (iiort, in den aard , in de-fcheidnb,
vermogens , in het einde en cie bc/lc;nmiiig der íchcpícicn,
en in de bedeeiingen van Gods gunst en goedheid e eer
-
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Den, bewonderen, ons zijn oneindig verfland, hetwelk
zulk Gene verfcheidenli id vorderde , moet doen ecrbiedi.
gen ? Hoe moet- zulk een antwoord hen befchamen , die
tegenwerpingen durven aanvoeren tegen het berigt , het,
welk de heilige íchrift ons geeft , wegens de handelwijze,
welke God met het menschdom heeft gehouden , ten aanzien van deszelfs zedelijke en godsdienflige verlichting.,
en van deszel6s opleiding tot deugd en geluk; daar ons dat
berigt een ontwerp ontdekt van de hoogstmogel fke
heil waarbij alles , wat ons het vernuftigst ongeloof
zou mogen fchetfen, niet dan loutere dwaasheid karx
wezen !
Dat berigt der heilige fchrift kont hierop neder: Gooi
had geenszins voor , in de menfchen , van flonden aan,
volmaakte fchepfeleii te vormen, even als de Engelen;,
maar zulke , die , een, weinig minder dan de Engelen ,
met de uitilekendfle vermogens tot verflandelijke en zedelijke vordering begaafd , allengs zouden leergin zich
van die vermogens te bedienen , van trap tot trap in kennis en deugd zouden toenemen , en zich , in evenredigheid daarvan, geluk zouden verwerven. Dit zal elk ligte
ten aanzien van elk mensch in het bizon--lijkern,
der, of al/en, hoofd voor hoofd befchouwd ; doch hierUit volgt reeds van zelf, dat het, ten aanzien van het
ganfche menschdom , als flechts één ligchaam uitma
hetzelfde moet wezen. — God bedoelde niet.,-kend,
het eerjle ge/lacht der menfchen reeds met alle die ver
en zedelijke vermogens toe te rusten , waar--flande/ijk
door het tot die verlichting en deugdsbetrachting zou kunnen geraken , waartoe de volgende geflachten zouden kunnen komen: maar zijn oogmerk was, dat het eer/le geJlacht , niet dezelfde , voor uitbreiding vatbare,, vermogens.
begaafd , welke de volgende geflachten insgelijks zouden
ontvangen , allereerst de ontwikkeling, dier vermogens zou
beginnen , door zulk Bene oefening derzelven , waartoe
eerstbcgirancnden natuurlijk alleen in 1 aat waren; — dat
liet tweede -c/lekrit , voordeel doende met de onderrigtingen , welke het van /c, ccr lc zou ontvangen, en op des,
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zelfs vorderingen voortwerkende , oenige flappen verder
zou komen ; — dat het derde wederom zou toenemen , —
en dat alzoo , van geflacht tot geflacht, het menschdoni
allengs zou voortgaan, tot dat het , na verloop der eeuwen ,
welke Hij voor deszelfs beflaan op deze wereld bepaald
had , tot dien trap van volkomenheid zou zijn , opge(legen , waartoe Hij het , naar zijne oneindige wijsheid
en goedheid, oorfpronkelijk bedoeld had eindelijk te la ten komen.
Dit is een berigt, hetwelk volmaakt lIrookt met de
gefcliiedenis des menschdoms en met onze eigene onder
wij van deszelfs flaat, in den vroegten-vindg.Alwat
en volgenden tijd,. weten , zegt ons , dat het in alle wetenfchap en kunst , van de eerlle beginfelen af,. allengs
tot uitgebreider kennis is opgeklommen. Onze eigen leeftijd doet ons zien , dat het nog fleeds nieuwe vorderingen maakt; en, gelijk niemand ooit zoo onbefchacamd
zal zijn, om te beweren, dat het altijd, en van de eer
eeuw af, zoo wijs en verlicht was als thans, zoo-tIe
zal niemand ligt zoo verwaand worden , dat hij zich
verheelde, dat het , in onzen tijd , deszelfs toppunt bezeil t heeft , en zijn verfhand voor geene uitbreiding meer
vatbaar is.
Men verbeelde zich niet, dat iet hier, ten aanzien
van der menfchen zedelijke en godsdienflige kennis , anders gelegen geweest zou zijn , dan met alle andere , —
Flat zij voor de eerfle meerdere vatbaarheid gehad zouden
hebben , dan voor de laatfie , en daarin , van flonden
aan , volkomene inzage gehad zouden hebben. Alwat wij
tit de gefchicdenis , ook de gewijde niet uitgefloten , kun
opmaken , zegt ons het tegendeel , en niets overreedt-ne
ons, dat zij , in (fit opzigt , voor de hooge verlichtingen der rede vatbaarder geweest zijn , dan in oenige andere. — Zelfs diegenen, welke met Gods bijzondere
openbaringen verwaardigd werden, maken hier geene uit
Wij zien , dat die openbaringen aller--zonderig(*).
(*) Wat men gebeuzeld heeft wegens de oorspronkelijke
geestvermogens van den Stamvader des nienschdoms , en der-
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eerst eene yolflrekt kinderlijke vatbaarheid onderlellen ;
dat zij zich allengs een weinig meer verheffen , en op
Benige meerdere ontwikkeling van vermogens bouwen;
dat zij alzoo, van tijd tot tijd, verhevene r worden,
maar niet op de onderfiellipg van een geheel ontwikkeld
verfland rusten, vóór dat het Evangelie wordt verkondigd — .fjilereenvoudigst was het eer/lo voorfchrift,,
door God aan liet vroegile menfchenpaar gegeven i juist
zoo als men gewoon is aan kinderen voor te fchrijven.
Niet, dan op eene zinnelijke wijze , wilde God met hen
en hunne nakomelingen , in de. cerfle eeuwen, ,, verkeeren
buiten twijfel omdat zij nog niet in (iaat waxen, on
zijn geestelijk denkbeeld te bevatten. Hij vergenoeg
zich niet, in den beginne, een' uitwendigen dienst vair
hen te vorderen ; zeer zeker omdat het hun niet mogelijk
was , Hem , alsnog , in geest eis waarheid te .aanbidden.
Hij fpreekt met hen alleen van het tegenwoordig level
en ontleent daarvan alleen de belooniingen en frafffez , vel-,
ke Hij hun voorllelt ; ongetwijfeld omdat zij nvg niefi
verlicht genoeg waren, om hun de vooruitzigte van een
toekomflig leven te openen. — Met én wooed,; G,od,
behandelt hen Reeds als kinderen , die allengs in kennis
en zielskracht toenemen. Hij geeft hun , van tijd tot.
tijd, onderrigtingcu, aan hunne vorderingen evenredig;,
en Ilij verleent hun het volmaakt onderlliij.t vanhetEvaggelie niet, vóór dat zij genoegzaam in (iaat zijn om het
t ontvangen , — vóór dat zij volkonten zijn voorbereid, om met hetzelve wezenlijk leu ì voordeel te doen..
Wil men dit, door eenen Apostel onzes, Meeren, op
dc uitmuutendlie wijze , geíiaafd en bewezen zien ? Men
ila den Jricf vu;a P A u L U S aa,a de GalestBiz, en in
4ienzelven het derde hoofil fl uk , op. Aldaar beweerd hebbenzelver krenking, in gevolge van den zoogenoemden zondenval, welke krenking vervolgens liet deel van alle zijne, nakomelingen zou geworden zijn , is louter Rabbinisch verdicht
op-.ettelijke wederlegging waardig. D,eszelfs onge--kel,Bn
xijmdlicid en valschlicid kan, uit hetgeen wij verder zeggen ,
genoegzaam blijken.
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de , dat de pltggiige wet vara ar o z r s , door de op:r Losring van Gods volmaakien wil in c Fi ft i s i° it s , was
af efchaft, doet hij zien ,dat zij Hechts voorhercidnd , en
naar dc omilandigheden des tijds en de vatbaarheid der
menfchen ge1i hikt geweest was , om , in volgende eeuwen , door volkomener wet vervangen te worden. — Ilj
waren, zegt hij , in dezen zin, (in het 23(1e en 2411G
vers) onder de wet , in bewaring ge/leid, tot op het ge

dat geopenbaard zou worden , en de stet is onze-love,
tuchtmeester geweest, tot op C H R 1 S T U s, opdat wij,
uit het geloove , z ouden geregtvaarrligd worden ; dat is
omdat wij voorheen nog niet gefchikt waren , om de
openbaring des Evangelies te ontvangen , waarin ons geleerd wordt , hoe wij , door geloove , kunnen zalig worden , zonder de werken der wet , zoo heeft ons God de
wet gegeven en aan hare gehoorzaamheid onderworpen ,
om , onder dezelve , bekwaam gemaakt en opgeleid te worden, om die volmaaktere openbaring te kunnen ontvangen. En dit heldert hij op niet de gelijkenis , in het
begin van het vierde hoofdituk : Z'oolang dc eifyenaain

een kind is , verfchilt hij niets van een' dienstknecht ,
hoewel hij een heer is van alles ; maar hij is onder
voogden en verzorgers , tot don tijd, van den vader te
voren geleld. En hiervan maakt hij deze toepasfing: iizoo wij ook toen wij kinderen waren , waren mij dienst
gemaakt , onder de eer/le begiuzfele;a der iiereld;-bar
tsaar (voegt hij er bij) wanneer de fiiolheid des tijds gekomen is, heeft God zijnen Zoon uitgezonden , opdat
hij de gelaen , die onder d1 wet 1!'1rrcn , ver/os/in zou ,
en opdat wij de am unerring lot kinderen verkrijgen zorcden. Ile zin dezer woorden is duidelijk deze : God hakt
ons oorfpronkelijk zijne kinderen gefchapen , en , als zoo:

danig , verordend, om , als wij volwasfen zouden zijn,
in vrijheid te leven. en I1cm te dienen. Maar , even alp
de minderjarige zoon en erl genaani van Genen overleden
vader, fehoon hij , in vervolg , de erfenis zal ontvangen
en zich naar zijn goedvinden en genoegen zal kunnen gedragen , onder voogden geffeld , en vcrpligt wordt , zicis
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haar himn welgevallen te rigten , totdat hij zelf in (laat
is om zich te hefhuren ; zoo heeft God goedgevonden ,
om ons voorheen, dewijl wij niet in 1}aat waren , om aan
onszelven te worden overgelaten, en om vrijelijk voor
onszelven te bepalen , hoe wij Hem , op eene vaardige,
wijze , dienen, en ons , in de kennis en betrachting vaq
deugd en godsvrucht , op de beste wijze, oefenen zouden, te onderwerpen aan zoodanige voorfchriften , als
onervarene kinderen , gefchikt waren , om hun die
cerfle begin/den te loeren , welke de grondflagen moeten
zijn , eer men tot volledig onderwijs toegelaten , of, tot
onafhankelijk zelfbeftuur,, in vrijheid geftcld wordt. Wij
waren, om deze reden, jlaven eener wet, welke ons
tot het onderhouden van tallooze plegtigheden verbond,
tot dat de volheid des tijds gekomen geweest is — tot
dat wij genoegzaam waren geoefend en onderwezen , om
van dit lastig verband ontflagcn , en , als volwasfcnen ,
in vrijheid beheld te worden.
Uit alles , wat , onder dit hoofddeel , gezegd is , blijkt
zoo wij vertrouwen , duidelijk ; dat het menschdom , in
zijnen vroegflen tijd, voor geen ander, dan zeer eenvoutu g , onderwijs vatbaar geweest is ; dat het, van trap tot
trap , in vatbaarheid en kennis is toegenomen ; dat het
niet , dan na langdenrig e oefening , in ítaat heeft kunnen
geraken , om , neet vrucht, zulk eene volmaakte openbaring te ontvangen, als ons, in het Evangelie, is gefchonken. Dat het nu niet, vóór den tijd des Heilands ,
hiertoe genoegzaam verlicht en rijp geworden geweest is ,
moeten wij, onder ons laatjle hoofdpunt, bewijzen.
III.
„ Het tijdpunt dan , waarin de Christelijke openbàring
,, is gegeven, was juist het eer fie en eenigjle , hetwelk
„ men , in de ganfche gefchiedenis des menschdoms, kart
,, aanwijzen, als gcfchikt, om het oogmerk te bereiken,
hetwelk God met die openbaring bedoelde."
Men heeft tegen het , in 't vorig hoofdfluk , beweerde
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ingebragt, dat, fchonn het menschdom eenigen tijd noodig moge gehad hebben , om voor de openbaring des
Evangelies vatbaar te worden , men dit echter niet tot
een verloop van vierduizend jaren kan rekken ; dat de
gefchiedenis der Grieken leert, dat zij hiertoe vroeger
befehaafd en verlicht genoeg geweest zijn ; en dat er alle
reden is , om hetzelfde ook van andere volken, en nog
,veel vroeger , , te vermoeden.
Doch voor algemeen anti-voord dient , dat men te ver
tijdvak van vierdetizend jaren als te lang tracht-gefsht
doch
voorkomen,
om liet menschdom genoegzaam tot
tè
de ontvangst van het Evaii ;olie voor te bereiden , daar het
nni na een verloop van nog achttien eeuwen daarteboven
en eeuwen , gedurende welke het Evangelic zijn licht
verfpreid heeft , voor ver Ziet grootte deel nog niet vatbaar of gefchikt is , om dat licht te ontvangen. Voorts
is het op geene wijs te loochenen , dat alomme , bij alle
volken, in vroeger tijdperk , dan de eeuw des Christendoms , de ongcrijmdfle afgoderij heeft gehuisvest , en zoo
dom cn hardnekkig is gehandhaafd, dat , wie zich openIijk daartegen durfde verzetten , of liet flechts waagde zijtic verlichtere denkwijs daaromtrent te laten blijken , zeker zijn kon van , even als een S o C R A T E S , zelfs in
het verlichtfte tijdvak der Griekfche befchaving ,'een ílagtóflér zijner meerdere Wijsheid te zullen Worden. Dat dus
de vraag niet is, of hier en eetai , vóór de eeuw des
Christendoms , bij onderfchcidene volken , dazen en gevatbaar voor de Íeer van het F:vangelic zouden geweest 7.ijn ; maar of cefie aanzienlijke nnigte onder die
volken daarvoor rijp genoeg ware, en het zou hebben
aangenomen. En dan zoeke men het antwoord op die vraag
in de gefchiedcnis van het Christendom zelf, en overwee, welke moeite het hebbe ingehad, -- aan hoe talloos vele leeraars en voorf'Landers van hetzelve, even als aan deszelfs Goddelijken Stichter , de verkondiging en belijdenis
daarvan het leven gekost hebbe , en hoc vele eeuwen er
verloopen zijn , eer het zich genoegzaam , zelfs onder de
befchaafdc natiën , heeft kunnen handhaven en vestigen. —
,

-
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Men overwege verder , dat ook de vraag niet is , of hier
of daar vóór de eeuw des Christendoms , het een of
ander volk in Raat geweest zou zijn om het te ontvangen,
zoo het was verkondigd geworden ; maar (dewijl het niet
voor Hechts één bijzonder volk , even als het Jodendom,
maar voor het ganfche menschdom beftemd was) of ten
miníte een goed deel der wereld, op denzelfden tijd , vóór
de eeuw des Evangelies , daartoe vatbaarheid en verlichting genoeg gehad hebbe. — Eindelijk moet men opmerken, dat liet, wanneer het Christendom eersen eenigzins
aigemeenen opgang zou maken , er niet enkel op aankwam, welke, ten tijde van deszelfs verkondiging, de
(laat van verlichting en vatbaarheid van een goed deel dei
menschdoms ware; maar ook, welke deszelfs Raat ware
in vele andere opzigten : want het was niet genoeg , dat
men het Evangelie bevatten kon ; maar het moest ook
aangenomen, en daartoe verkondigd worden : en hiertoe
moest veel zamenloopen, hetwelk niet, dan in de eeuw
des Evangelies , heeft plaats gehad.
Thans eerst had de wet van m o z P, s haar gewigtig
doel bereikt. Thans eerst had zij aan het volk van i sR A ë L genoegzaam ten trzchtmeester geftreht. Thans eerst
was de volheid des tijds dáár,, dat zij door het EvanbeIie kon worden vervangen, en was hare affchaing welvoegelijk, oorbaar en tijdig, daar zij , door de alom ver
Joden zelve, niet meer behoorlijk kon worden on--fpreid
derhouden , — daar die zelfde Joden nu ook de kennis
van den cenigen waarachtigcn God alomme, in de Hèidenfche wereld , genoegzaam verfpreid , en daardoor de
prediking van het Evangelie in dezelve voorbereid hadden, — daar , wijders , voor de braaffien en vetllandigflen, onder alle volken , thans Bene meer bevredigende
Godsdienstleer , dan Joden- en heidendom opleverden,
behoefte was geworden en verlangd werd , enz.
En wil men van befchaafdlieid en verlichting fpreken :
de eeuw des Evangelies was de eeuw van A U G u S T u S,
dat is , de deswege beroemdlle in de ganfche oude gefchiedenis , waarin zij algemeener hcerschten dan ooit te
,
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voren , niet llechts bij een of ander volk 4 maar ; gelijk
vereisclit werd, bij vele. -- De Griek/the wijsheid was
thans nog alom vermaard; de Romein/die streefde haar op
zijde, en beider voorbeeld en invloed, vooral die der
alom heerfcliende Romeinen , hadden overal ontluiking van
verfland en kennis te weeg gebragt. -- Nu verfcheen het
Christendom op zijnen regten tijd. De w^sgeerte was,
in weerwil van alle hart verlichtingen,, niet in (iaat ge
om de gewigtigile godsdienftige waarheden ge--west,
ioegzaam te (laven, den ongerijmdllen Afgodendienst de
minfte afbreuk te doen , en den voortgang van het zedelijk bederf der menfchen eenigzins te fluiten. Dit alles
kwam liet Evangelic verrigten ; niet in eene eeuw van ver
duisternis , (men moest nimmer kunnen zeg--blindge
gen, dat het zijnen opgang aan onkunde had te danken) maar in cent eeuw van verlichting, waarin het tot
zijnen eeuwiger roem , niet alleen in fpijt van driesten
tegenfland; en in weerwil van belangzuchti,ge grootgin en
priesters , maar ook ondanks de geflepeníte drogredenen
der vernu:ftigíte wijsgeeren, gezegepraaldl, en zich, in een
groot deel der wereld , gevestigd heeft:
EindeWk : er liepen, in deze eeuw, ook nog vele andere bijzonderheden te zamen , welke tot dé gereede ver
verbreiding des Evangelies noodzakelijk wa--kondige
ren, en Beene vroegere alzoo heeft opgeleverd. — Genoegzaam de' geheele toen bekende wereld aan éëne en dezelfde opperheerfchappij (de Romein/the) onderworpen; -een naauw verband, derhalve , tusfchen de volken onderling, en gedurige verJlandhouding en gemeen/chap derzel
met elkander; — fchier algemeene rust en vrede en-ven
langduriger, dan in ettelijke eeuwen vóór of na -- Gene
algemeene fpraak, de GrickJehe namelijk, waarmede men
bij alle volken te rcgt kon komen, en het algemeen gebruik en de algemeéne kennis van de Griekfche vertaling
der fchriften van het Oud Teerbond , welk , door de Joden, alonime verfpreid was. — Allergunftigst was dit alles voor de verkondiging des Evangelies. Zijne predikers
konden zonder gevaar en gemakkelijk reizen : zij , die he
'
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ontvingen , werden niet, door het rumoer van krijg en
geweld , afgetrokken , om er naar te luisteren en het te
onderzoeken . het werd, door afgebrokene gemeenfchap
der volken , in zijnen voortgang niet gehinderd : het ver
landen , belemmer--fchilvanprk,deocfhin
de niet : gcene beroerten in den Raat konden vermoedens
verwekken , dat men , onder dekfel van Bene nieuwe leer,
in denzeiven verandering zocht, hetwelk deszelfs loop geheenid zou hebben: met één woord, geene eeuw, zon
uitzondering , bood immer dat alles , wat voor de-der
openbaring (les Evangelies deels zoo noodzakelijk , deels
zoo gunilig was , aan , dan die , waarin het is verkondigd, en waaraan het dan ook te danken is geweest, dat
het zich , in zoo korten tijd , over de geheele bcfchaafde
wereld, uitgebreid, en overal zoo vele belijders gevonden en gehad heeft.
Ziet daar , zoo wij vertrouwen , de voorgeftelde tegen
ongeloof genoegzaam weerlegd. Gewig--werpingvaht
tige gevolgen zouden wij uit het gezegde kunnen afleiden ; doch het beflek van dit tijdfchrift gedoogt niet, hier
meer bij te voegen.
December , IS26.

DE GELUKKIGE TIJD. DE BEZWAREN TEGEN DE XVII
EN XVIfIDE EEUW, OF DE OUDE WIJZE VAN HET
KLAAGLIED DER VIJGEN-KERK IN ONZE DAGEN.

Op

liet eirfde der zestiende eeuw was het alles goud,
dat er blonk. Bewijzen zijn twaalf. „ Toen was er, I °.
Gene zuivere kennis der waarheid ; 2 °. cene opregte liefde
en ijver voor dezelve.; 3 0 , Bene ongeveinsde vroomheid en
godzaligheid ; 4°: eerie vruchtbaarheid in alle goede werken; 51. een opregte haat en afkeer van alle zonde en
landbefinettende goddeloosheden; 6°. ware Christelijke nederigheid en eenvoudigheid onder de menfchen ; 7°. gewillige verzaking van alles, om den naam van e H R i sB
MENGELW. I827. NO. I.
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-r us ; 8°• cene welgcflelde politie, en kerkregering naar
de Goddelijke wetten; g°. toen blonk de overheid uit in
Gene achtbare vroomheid, nederigheid, en liefde voor den
Godsdienst; io°. toen leefden en deden de leeraars gelijk
zij ptedikten, en maakten veel werk van den hemel en
gansch weinig van de aarde ; i I o. NB. toen lag er een glans
van ongeveinsde vroomheid op de ouderlingen, diakenen,
fehoolmeesters en voorlezers; en 12( . toen wandelde het
volk in de wégen des Heeren , en leed om de waarheid en
zuiverheid van den Godsdienst de zwaarí'e vervolgingen."
„ Van het jaar iGoo tot i 70 heeft God niet nicer gehad
dan geringe en fchaaifche nalezingen na den wijnoogst : de
kerk Gods in Nederland is in heerlijkheid afgenomen; de
geest Gods is uit die kerk (dc Gereformeerde) geweken ;
toen was zij van zelve dood, en de goddeloosheid en liet
wereldfche wezen kreeg de overhand." ('t Is verfchrikkelijk, lezer ! In die eeuw had alen immers de Dordrechtfchc
Synode; toen viel immers o T. D L N B A R N D v D L D 'S
dood voor, ezv. ezv. ezv. Wij zouden v ij G r n o o m
en Do. n ii ii L E R ezv. zoo hatelijk gunnen toen geleefd
te hebben !)
Van de i Sdc eeuw is niets anders te zeggen , dan : „Daar
is Beene druif om te eten. AWaar is (werd toen gevraagd)
het oude licht , dat zoo zuiver op den kandelaar fcheen?
Waar de druif van het zuivere geloof, dat eertijds naakt
en klaar alom in de kerk, naar Gods heilig woord, geleerd
werd, en zoo vast in der nierfeilen harte geworteld was,
en Waarmede zij zulke groots overwinningen op de wereld , den Satan en zichtelven verkregen hebben ? Waar is
fie druif van vroomheid, die naar buiten in alle woorden en
werken ftecds vertoond wordt ? dc druif van hemeisgezindhcid, waardoor men al liet aardfche niet voeten treedt?
Waar zijn de druiven van ootmoedigheid , nederigheid, zelf
ijver voor God en-verlochnig,d esvlc
R
1
S T IT s, geestelijke
lijden
voor
flrijd
en
c
n
zijne zaak,
hemel
, en dagclijkhlijdfchap in God, verlangen naar den
fche voorbereiding voor den dood? Waar zijn nu dc druiven van godzalige regenten , ijverige en heilige ]ccraars,
,
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geestelijke ouderlingen en diakenen, vruchtbare ledematen?
waar dc druiven van cenc goede kerketucht, van eene regte bediening der Sakramenten, en van een welgefchikt be11uur van alle zaken der kerk ?"
„ Er zijn druiven genoeg aan onzen wijnslok overgebleven; maar wrange, bittere, onrijpe, ondeugende,
Verrotte druiven van allerhande fchrikkelijke zonden, en
land- en kerk-verdervende gruwelen en goddeloosheden van
onwetendheid, algermaeenen afval van God, en verdorvenheid in leer en leven , vervloekte ijdelheid en weelde , en
onverdragelijkc hoovaardij. Atheïsterij, vrijgeesterij , geestdrijverij , allerhande dwalende religiën , huichelarij , fleurgodsdienst, Sabbatfcllennis, misbruik van alle heilige
dingen, verachting vnl: Gods heilig woord en wet, liegen,
vloeken, zweren, dronkenfchap , hoererij, ovcrfpel ezv.
zijn alge?neen."
„ Het getal der ware vromen is uitnemend gering; die
er nog zijn, zitten als in een' hock, en treuren als eenza
dak, of leven uitnemend laag, gees--meusfchnopt
teloos en onvruchtbaar; die komen in zulken boozen tijd
niet vrijmoedig nit; zij vrcezen den haat en de vervolging
der menfchen. (Ín dat opziet is het thans beter. Adres
bij n E N o u n I: iv in de Spicgelllraat.) Daar nog oenige
tappen ën vochtiglieden en hedauwingen des geestes in fchijnen te wezen, deze worden Beene vroegrijpe vruchten; zij
breken niet door, en vele druiven, als men ze van nabij
beziet en plukt en eten wil, zijn druiven van Sodom; zij
hebben een' wettifchen fmaak, zonder geur van Evangclifclic genade, of een' filiaal,: van onrijpe genade , of van
vcclfclie en bedorvene genade , vr geestige en ontuchtige
genade ," ez v.
Wat dunkt n , lezer? Is het nn nog iets nieuws , dat al
die winderige ijveraars , als V IJ G E BOOM, n A CO STA,
CAPADOSE, Do. en Mevr. L',iIILER, JAMES, Cn
wiens molen op dcnzclfden wind íla , u voorrazen van den
akeligen toeítand der ware kerke ? Gelooft men de biddagprekers des hooggeroemden voortijds, wie wenscht dan
1, 2
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hunne dagen terug? Of kan het crg:r? Is liet nu wel z66
erg , dat er zulke ellendige genades zijn ?
Iiet bovenftaande tafereel is vóór 8o jaren op den Rotterrdamfcchen predikftoel der gemeente tot ftichting voorgcileld, en, daar het eerst vóór 8 jaren in druk is uitgegeven, meende ik liet, hoewel verkort, eens te moeten herinneren, opdat men zie, wat behoefte er befcaat aan de
koekoekszangen der waanzinnigen.
Merkt ge ook wel op, dat niemand hunner zich beklaagt
over de overtreding van liet Apostolisch voorfchrift : ,, voegt
bij de broederlijke liefde , liefde jegens allen," en dat niet
tcgenf'caande P A U L U S , de Apostel, de liefde verheft zelfs
boven geloof en hoop. — Wat wonder ook ! Naarmate de
voortelling is , die zich een mensch van God maakt , wordt
hij zelf geffteld, even gelijk zijn karakter op zijne voor
invloed heeft. Dc harde, liefdelooze, vij--íielngvaGod
andige mensch bemint geen' God, zoo als Hem j E z u s
en zijne Gezanten verkondigden , aller nlenichen Vader,
die aller zaligheid wil , en liefde is , ook wanneer IIij de
menfchcnl;indcren, door verzoekingen of beproevingen,
oefent. En hij , die een willekeurig Souverein houdt voor
liet vohuaaktfie wezen, dat, zonder reden , tot heil of
verderf befletnt, geeft en onthoudt , wat noodij; is tot za
niet met liefde, maar uit gramichap flraft, hij-lighed,n
denkt aan geent menfchenliefde, maar haat, fcheldt, ver
leeft in verdeeldheid en oproer.
-doemt,n
A—G.

BIJZONDERHEDEN, BETREFFENDE IIET UITEINDE VAN
KAPITEIN COOK, EN DE VEREERING, IIEM NA ZIJNEN DOOD OP DE SANDWICII- EILANDEN TOEGEBRAGT.

w.
D e Misfionaris
i s bezocht, op zijne belang
-rijkez,
onder anderen
baai van
E L I.

de
Kci;-ackekona, alwaar Kapitein c o o K het leven verloor. Hij vernam aldaar nieuwe bijzonderheden nopens liet uiteinde van dien
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wet zoo veel rept betreurden Reiziger , en hetgeen op het
eiland gebeurde na het vertrek van Kapitein K I N c, den
opvolger van c o o K. I I3j deelt ons desaangaande het vol
zijne rcisbefchrijving mede :
-gendi
Des morgens bezocht de Heer c o o n r. f c x (een der
mede - Zendelingen) de plaats, waar het lijk van den beroemden c o o 1, in fokken gefneden , en het vleeseb
afgezonderd van de beenderen , verbrand werd. Die plaats
bellaat eene kleine ruimte van vijftien voet in liet vierkant,
omringd van een' muur van vijf voet hoogte. In deze omheining frond eene fiuort van oven , van achttien duim hoogte , uit drooge fleenen zamengefteld; men zag er nog dc
fl)oren van liet vuur, dat de overblijffels van dien doorluchtigen zeereiziger had verteerd, uitgezonderd de beenderen, die men , naar landsgebruik, ter zijde gelegd had.
Sommigen van ons beklommen de rotten, ten einde de grot
te zien , waarin de eilanders liet lijk des Kapiteins gebragt
hadden , alvorens hem den laatflen lijkpligt te bewijzen.°
Men vindt daarenboven op liet eiland nog (1824) een ge••
noegzaam aantal ooggetuigen van die treurige gebeurtenis ,
en zelfs eenige mannen, die er een zeer werkzaam aandeel
in genomen hadden. Wij hebben er meermalen met hen
over gefproken ; en , offclloon hunne verhalen in eenige
min ter zake doende bijzonderheden verfchilden, femden zij
in liet algemeen overeen met het verhaal van Kapitein K I N G.
Men kan den vreemdeling geenerlei verwijt doen, zeggen de eilanders. Men had hem zijne floep ontilolen,
en hij vormde liet ontwerp , om den Koning als gijzelaar
in be^varing te houden , tot dat liet geflolene zou zijn teruggegeven. De Kapitein en de Koning (T E 1 R A P o u)
begaven zich op weg naar liet (lrand , toen eene menigte
volks toefchoot , en den honing belette , verder voort te
gaan ; te gelijk begon een man , geheel buiten adem , van
de andere zijde toefnellende , luidkeels uit te roepen : Te
w apen ! De vreemdelingen hebben ons het arst aan cv(1llcn ; z: f hi bben op ccnc hence gevuurd en een' be-.
yclhebber gc rlood. Het viii; werd daarop zeer vcríl oord,
en,1 nie nde, dat raten ook zijnen I1onipg wilde dooden.; men
,
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men kwam met fleenen , knodfen en lanfen , en maakte
zich tot den Itrijd gereed. K A N o N A, echtgenoote van
TE I R A P 0 U, verzocht hem te blijven , en alle de bevelhcbbers paarden hun verzoek bij het hare ; dc Koning zet
zich neder. De vreemdeling fcheen befluitcloos en ont--te
hiitst , maar bleef fleeds aandringen op de teruggave van
liet vaartuig; een der onzen trof hem met een' lansíieck ;
maar , zich omkeerende , fchoot hij dien man neder. Men
begon daarop, hem met fieenen te werpen , en , zoodra de
fcllepelingen zulks bemerkten , vuurden zij op het volk.
De Kapitein wilde Benige bevelen aan zijne manfchap geven; maar liet gedruisch was zoo Ilerlt , dat men hem niet
konde hooren. Hij begon daarop tot het volk te fpreken;
maar op hetzelfde oogenblik trof hein een ponjaard (pahoa)
in den rug , en drong de fleck cener lans hein door het lig
hij viel dood in het water. Zoodra men bemerk--cham;
te , dat hij niet meer leefde , lieten zich de weeklagten des
volks hooren. Men verbrandde zijn vleesch , nadat men
het van de beenderen afgezonderd had, gelijk zulks bij de
begraving der Opperhoofden gebruikelijk is. — Uit cone
Poort van bijgeloovighei:d, meenden de eilanders, dat Kapitein c o o K hun God r, o N o was , die hun een bezoek
was komen brengen; men bewaarde zijne beenderen zorgvuldig, en bragt aan dezelve Gene godsdienílige hulde toe.
Verfcheidene Opperhoofden konden over, die gebeurtenis
niet fpreken, dan met dc uitdrukking van de diepífe Tinart,
en dat gevoel is algemeen bij het volk van Ilaorraii. Men
befchuldigt den Koning T E I it A r o u niet; men erkent, dat
er niets op zijnen last ge chiedde. Wat de wijze betreft,
waarop loet lijk des Kapiteins behandeld werd , men heeft
daaraan in Ersropa cone verkeerde uitlegging gegeven. Wel
verre dat dit een kanliibaalsch bedrijf zonde zijn, is het
buiten kijf, dat het de hulde van berouw en eerbied was,
volgens liet gebruik des lands ; de Zendelingen hebben zich
hiervan overtuigd , en de gronden dier overtuiging in hunne herigten opgegeven.
Zij leggen , namelijk , den oorfprong van liet gevoelen
dezer eilanders , dat Kapitein c o o K CCD hunner Goden
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was , op de volgende wijze uit: De historifche tijden
waren voor dit volk nog niet gekomen; het bevond zich
nog in de fabelachtige eeuw. In Gene van deszelfs kro
wordt gewag gemaakt van zekeren Koning, R o--nijke
o
of
c R o N 0 genaamd , die zijne echtgenoote in ecne
N
vlaag van woede vermoord had. Dc ongelukkige kwam
fpoedig tot inkeer; door droefheid en berouw overmand,
die hem geen oogenblik rust lieten , verloor hij zijn ver
dien toefland van ijlhoofdigheid doorliep hij-íland.I
alle de eilanden , terwijl hij allen , die hij ontmoette, tot
den worflelf { rijd en het vuistgevecht uitdaagde ; eindelijk
vertrok hij , in eene kanoe , naar ver verwijderde landen ,
en kwam niet terug. Eenigen tijd daarna plaatftcn zijne
onderdanen hein onder het getal hunner Godheden, en
werden er jaarlijkfche feesten te zijner cere ingcf eld, van
welke worllelen en vuistvechten een groot gedeelte uitmaakten. Bij de aankomst van Kapitein c 0 0 K hielden
oenigen hein voor den God R o N o; het gerucht daarvan
verfpreidde zich fpoedig door het geheele eiland. Sedert
dien tijd is dit volksgeloof in zwang gebleven , derwijze,
dat onze reizigers het zelfs gevonden hebben op plaat fen , zeldzaam door Europeërs bezocht. Dit bijgeloof kan
tot verklaring dienen van hetgeen men insgelijks verkeerd
had uitgelegd ; waarom men , namelijk, gedurende de togten, die c 0 0 K door het eiland deed, wanneer hij door
een dorp trok, Afgodsbeelden om hem heen droeg: het
waren Goden, die bij een' God een bezoek aflegden. Echter durfden fommige íterke geesten , onder het gevecht ,
toen men zijn bloed zag firoomen en een kreet van finart
zich verhief, zeggen: het is R O NO niet. Maar het algemeen gevoelen werd er niet door gefchokt ; de beende
werden neergezet in den hciau (tempel),-renvadGo
aan R o N o gewijd, aan de andere zijde des eilands gelegen , jaarlijks in groote fiaatfie rondgevoerd , aan de andere Godheden in hunne tempels vuorgefleld, en door
de Priesters op de borst gedragen , toen zij fchattingen
gingen hellen voor den God u n N o , ofíèhoon reeds ge
Deze kostbare overblijffelen worden in een' ric--Ilorven.
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ten korf, met roodt vederen bedekt , bewaard. Tot op den
huidiger dag hebben, ondanks de affchaffing van den ouden Godsdienst, de roode vederen haar privilegie bewaard;
zij maken hier het kostbaarfle ficraad uit; men gebruikt
dezelve niet, dan tot verfsering der voorwerpen, aan wel
diepoen eerbied toedraagt, en maakt er zelve-kemnd
geen gebruik van , dan bij oenige groote feestplegtigheid.
De Engel/die zending, op de Gezelfchaps- eilanden opgerigt , had , federt eenige jaren , vernomen , dat de in-.
woners der Sandwich -eilanden, in een' hunner tempels ,
de overblijffelen van Kapitein C o o K bewaarden, en aan
dezelve eene godsdienflige hulde toebragten. „ Sedert
de aankomst van den Heer n L LI S , in 1822 ," dus luidt
derzelver berigt, „ gaven wij ons , met dien nieuwen medebroeder, veel moeite, om licht in deze zaal: te verkrijgen , en dit zonderling gedenkteeken , indien het nog be
fond, te ontdekken. Wij vernamen echter niets meer,
dan hetgeen reeds vermeld is. benige aanbidders van R oN o hadden zich van de beenderen des Kapiteins , dien zij
voor hunnen God hielden , meester gemaakt; maar wit
deden vergeeffclie moeite , om te vernemen , wat er van
die overblijffelen geworden was. Te vergeefs onderzochten wij ' zulks bij den Koning, bij het Hoofd der Pries,
ters , bij alle degenen , die het meest in ƒlaat waren , ons
in dezen opheldering te geven. Ilet blijkt, dat, na de
affchafling van den beeldendienst , in 1819 , verfcheidenG
voorwerpen van den alouden Godsdienst aan de verwoesting onttogen, en door de Priesters in bij hen alleen bekende grotten verborgen zijn. Indien ook de overblijffelen van den doorluchtigen Zetreiziger in die gehcimzinnige verblijfplaatfen verborgen zijn , moet men de hoop opgeven, om dezelve weder te vinden. De Hoofden, en
vooral cie Priesters , vermeden alle gelegenheden , die liet
aandenken aan dit betreurenswaardig ongeval konden ]evendi g houden , ea beantwoordden onze vragen omtrent dit
onderwerp niet cessen blijkbaren tegenzin."

EEN WAAR WOORD VOOR SOUVEREINEN.
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(Napoleon et l'Europe, par 111

A. D o I N.

Paris, 1826.)

aar welken kant men het oog wende , men ziet, dat er
N
geene gerustheid of veiligheid beflaat voor de Gouverncinenten, dan in een openhartig en opregt verbond met de Volken , naardien bij de Volken de rijkdom, de verlichting en de
raagt gevonden worden.
Twee fchijngronden beletten ;dit verbond; te weten: „de
Volken zijn niet godsdienflig ; ze zijn niet Monarchaal."
De Volken zijn god.sdienilig; maar zij willen niet, dat de
Godsdienst ten voorwendfel diene, om hen te verflaven ; zij
willen niet, dat de Geestelijken, den drempel des tempels overfchrijdende , zich meester maken van den fchepter der Koningen.
De Volken zijn Monarchaal , wezenlijk Monarchaal ; want,
zoo zij niet Monarchaal waren, zouden zij Republikeinsen
zijn , en de voorftanders der Republiek zijn min talrijk in Europa, dan de voorftanders der Aristocratie : 't is genoeg, hen
te leiden.

Maar de Volken willen Conflltutiën, omdat de Conftitutién
aan allen voordeelig zijn, en de volfirekte Magt alleen voor
aan cone enkele klasfe. De Conflitutionélen willen-deligs
Monarchijen , gegrond op wetten ; de Aristocratie wil Monarchijen , gegrond op de grilligheid en de willekeur. Alzoo wil
honderdachtenvijftig millioenen menfchen in Europa de re--len
gering der wetten ; twee millioenen menfchen willen de regering des welbehagens (das bon plaifii .) Met de Volken zijn
de Gouvernementen verzekerd van een' langdurigen vrede;
met de uitzonderingen zijn zij verzekerd van eene lange reeks
van gefchillen. IJ^t is te wenfchen, dat zij eindelijk eene
keuze zullen doen, en moede worden van tot in het oneindige door dc begrippen te worden beftreden.
Men kan het voorname punt niet genoeg herhalen, dat her
belang der Gouvernementen geen ander is , of behoort te zijn,
dan het belang van het algemeen; want nimmer zal men eenig
mensch , hoe beperkt zijne geestvermogens zijn mogen , diets
maken, dat het belang van Europa berust op het hoofd van
eenige bijzondere perfonen, op deszelfs oppervlakte verfpreid.
De 'Tngelfchen hebben hunne omwenteling bewerkt, om
Bene Conflitutie te hebben ; de Aristocratie wilde dezelve niet.,
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Frankrijk heeft zijne omwenteling daargefteld, om eene
eonílitutie te erlangen; de Adel en de Geestelijkheid wilden
dezelve niet.
Spanje beeft zijne omwenteling tot fland gebragt, om eene
Conflitutie te verkrijgen; de Geestelijkheid heeft dezelve niet
gewild: de burgeroorlog is uitgeborflen; Frankrijk heeft (zoo
het heet) de orde herheld; de volflrekte Magt heeft haar gezag hernomen; maar de verfchrikkelijkfte onlusten zijn op
nieuw aangevangen, en de geweldigile ontknooping (cataflrophe) is onvermijdelijk, zoo men haar niet voorkomt.
Napels en Piemont hebben hunne omwenteling begonnen,
om eene Conflitutie te bekomen; de Oostenrjkfche Oligarchie
alleen heeft dezelve gedempt door de kracht der wapenen.
Rusland, tot hetwelk naauwelijks een lichtflraal doordringt,
roept met luiden kreet om de vestigingsvan een maatfchappelijk verdrag; het woord Aristocratie is hetzelve ten aanfloot.
De Polen verdragen het juk alleen omdat zij nationale ver
-tegnwordi
bezitten.
Zweden wordt door de wet belluurd.
De Pereenigde Nederlanden hebben het vertegenwoordigend
flelfel , met den gelukkigílen uitflag , ingevoerd.
De helft van Duitschland wordt Conflitutioneel geregeerd;
de wederhelft heeft oude Charters, welke zij doet herleven,
of vraagt om wetten.
Alle de Natiën willen dus Conflitutiën , en , daar deze begeerte zoo algemeen is, zou het dwaasheid zijn, dezelve te
verwerpen.
Dat wij het voor de duizendfee maal herhalen , want er zijn
duoven in Europa: zoo Gij DEN VREDE WILT, GAAT VOORWAARTS MET DE EEUW, GAAT VOORWAARTS MET DE VOLKEN,
VERHOORT HUNNE WENSCHEN, EN BEVREDIGT HUNNZ BEHOEFTEN!

MERKWAARDIGE BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER LIJFSTRAF FELIJIiE REGTSPLEGING.

(Uit het tijdvak van de regering der s T u A R T S in Enge{and.)
n 168q., een jaar, voor altijd gedenkwaardig in deze find
I(Norwich),
wegens eene gruwelijke misdaad, in dezelve
gepleegd, en wegens eene treurige dwaling der regterliji e
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magt , verloor een jeugdig Edelman, zoon des Baronets Sier
T H O M A S B ER NE V , op eels f'chavot het leven. Hij werd
tot dien fchandelij'ken dood veroordeeld , als fchu'ldig verklaard
aan Benen moord. — Ziehier de voornaamfle daadzaken, die
met dezen moord en het daarop geflagen vonnis in verband
haan.
Op zekeren avond bevond zich de jonge B E B. N E Y met zijnen'
vriend B EN F IE L D in Bene herberg, in de gemeente St. 4ndré,
toen zekere HAVERS, een dansmeester, zich bij hen kwam
voegen , en zeer vriendelijk door hen bejegend werd. Men begon te drinken, en zulks deden zij allen bovenmatig; maar
B E R NE Y gevoelde het eerst de uitwerking van den wijn , en
viel , korten tijd na de bedwelming der dronkenfchap , in een'
diepen faap. be twee anderen , insgelijks door den drank
verhit, kregen een' heviger twist niet elkander, waarbij men
elkander met fcheldz-voorden bejegende, en die eindelijk tot
daden overfloeg. H A v E R s, namelijk , bemerkende , dat E I^RN E Y zich in Bene foort van geestverdooving bevond, die
hem van alle bewustheid beroofde , maakte van deszelfs toe'tand gebruik, om hem zijnen degen af te nemen, en, dien
tegen zijnen tegcnflander rigtende, gaf hij heili een' doodelijken
heek. Terwijl hi_j zijn flagtoffer op de hielen volgde, had hij
liet gefelireeuw verdoofd, 't welk hetzelve liet hooren, door
een nog Inidruchtiger gefchreeuw, 't welk door eenige menfchen buiten de herberg gehoord werd. Toen hij den moord
volvoerd had, flak hij den bebloeden degen weder in de fcheetic , verliet <1e Netberg , en ijlings de flad.
Zoodra de jonge BE r, N n v weder een weinig bij zijne kennis gekomen en in haat was te gaan, ging hij , nog half bedwelmd , huiswaarts , zonder iets te weten van den dood zijns
vriends , en begaf zich oogenblikkelji te bedde, nadat hij
zijnen degen op een' Roel , nabij zijn bed , gelegd had.
Een moord, op zulk eene openbare plaats gepleegd, konde
niet lang geheim blijven. Het gerucht van dezen verspreidde
zich fpoedig, en kwant des anderen morgens ter kennisfe van
de Overheid der flad , die terftond bevel gaf de daders op te
fporen. De eerfte vermoedens vielen , gelijk natuurlijk was,
op de perfonen, die den vorigcn avond met het flagtoffer hadden doorgebragt. Dewijl een hunner verdwenen was , bleef
de jonge BE R NE v alleen onder liet bereik der Justitie. Men
vaardigde een arrest van gevangenneming tegen hem uit.
Toen degenen , Wien de taak was aanbevolen , om hetzelve
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ten uitvoer te brengen , aan het huis van BE RN E Y kwamen,
vonden zij hem te bedde en nog in diepen flaap gedompeld;
zijn degen, dien hij, gelijk reeds gezegd is, bij zijn bed op
een' Roel gelegd had, bevond zich nog ter zelfde plaatfe.
Men oordeele over de verbazing van BERN E Y , toen hij ,
door geregtsdienaars gewekt, befchuldigd werd van den moord
zijns besten vriends; en hoe groot was zijne ontfleltenis en
verwarring, toen men hem , om eene zoo buitengewone befchuldiging te (laven, zijnen degen vertoonde, dien men reeds
onderzocht had, en die bevlekt was met het bloed van het
flagtofrer! — Hoe fchuldig echter de jongeling mogt fchijnen
in het oog der menfchen, voor den Alwetende was hij onfchuldig; ook trof de Goddelijke regtvaardigheid fpoedig den
wezenlijken moordenaar.
Inderdaad, de booswicht, die deze dubbele misdaad had
bedreven , zoo wel omtrent BE N F IE L D, als omtrent den
jongen B ER NET, had zich op de vlugt begeven, ten einde
de vervolgingen te ontkomen, die hij met grond te duchten
had. In zijne ballingfchap geraakte hij weldra in de belloef=
tigile omflandigheden , en verviel in Bene gevaarlijke ziekte.
Door de wroegingen des gewetens gefolterd, en zijn eind
voelende naderen , klaagde hij zichzelven aan als den moordenaar van B E N F I E L D , en als den aanlegger van de verfoeijelijke list, waardoor hij de eer en het leven van B E R N E Y had
in de waagfchaal gefield. Deze bekentenis, door eenen Priester en een' Overheidsperfoon aangehoord, werd terflond naar
Engeland opgezonden; maar— zij kwam te laat, om de onfchuld te redden.
B ER NE Y bleef, onder den last der zwaarfle vermoedens ge
handen van het geregt. De moord en daarop gevolg--drukt,in
de gevangenneming hadden plaats gehad op een' tijd, dat de
jaarlijkfche casfafes van het Graaffchap ten einde fpoedden. Men
meende derhalve, de zaak van den befchuldigde onverwijld
te moeten ter hand nemen, opdat dezelve niet verfchoven
wierd tot de asfifes van een volgend jaar. Voor zijne regters
geroepen, en met het gebruikelijke formulier ondervraagd zijn
Beklaagde! zijt gij fchuldig of onfchuldig?" antwoord -de:,
hij met Bene volftrekte ontkenning , maar voegde er bij,-de
dat , offchoon de (chin tegen heil was , hij in zijne onfchuld
berustte , en zijne zaak overgaf aan het verlicht oordeel en de
regtvaardigheid der Jury.
De fchijn pleitte, inderdaad, flerk tegen hem. Zijne te-
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genwoordigheid op de plaats en op den tijd, waarop de moord
bedreven werd; de dronkenfchap, waaraan hij zich had overgegeven; de bebloede degen , liet materieel bewijs, 't welk
tot bevestiging van alle andere bewijzen diende, leverden,
ondanks het verdwijnen van x AVER s , fterke vermoedens van
Zijne fchuld op ; en de .terry was voorbarig genoeg , om , zon
verdere ophelderingen , of het gevolg der nafporingen om -der
H A V E R s , af te wachten , den aangeklaagde voor fchul--tren
dig te verklaren : en nu bleef er voor den veroordeelde niets
overig, dan zijne toevlugt te nemen tot den Koning , en diens
genade in te roepen.
De tijding dezer veroordeeling vervulde de had Norwich,
en zelfs de gehecle provincie No; folk, niet droefheid en rouwe
De jongeling was gefproten uit ecr,e der eerfle falnilicn, en,
van wege zijn braaf en zachtzinnig karakter, algemeen hemind; en die jongeling was thans ter dood veroordeeld op erne
blootc vooronderftelling, die bovendien gelogenfiraft werd door
zijn geheel voorgaand levensgedrag, en waarvan geene enkele
genligenis van een toereikend gezag de waarheid bevestigde.
In deze verfchri;_lcelijke omflandigheid gaven de inwoners
der had 11'oa•aicli, en die van liet ge':heele GraaffchapNorfolk,
hem een fchitterend bewijs van hun medelijden en hunne beDe aanzienlijkfien en meestvermogenden onder
langfellin,g
hen leverden bij den Koning een door hen onderteekend
fmcekfci,rift in, waarin zij Zijner Majesteits genade voor den
veroordeelde inriepen , of voor 't minst eenig uitf'el verzochten , ton einde men deze duistere en in allen gevalle door
geene voldoende getuigenis bewezene zaal, naauwkeuriger
koude onderzoeken. Maar, men riep de Koninklijke genade
vruchteloos in ! Er werd bij I, ARE T. II op de uitvoering van
het vonnis flerk aangedrongen door de familie B EN F I EL D,
olie zich gedurende de onlusten reeds had onderfcheiden door
hare verkleefdheid aan 's Konings zaak , terwijl de familie
BE RN E v hare gehechtheid aan dc zaak der Volksgezinden
had doen blijken; en, daar deze aanzoeken onderfleund werden door den hooien Slierif van liet Graaffchap, gaf deKoening aan den invloed der flaatkundige gevoelens gehoor, en
weigerde van liet Koninklijk voorregt gebruik te maken.
Op den dag, waarop de teregtfielling zou plaats hebben,
werd de ongelukkige jongeling , in rouwgewaad , en gezeten
tusfchen twee Godsdienstieeraars , in een rijtuig, reet zwart
laken ]bekleed , naar de geregtsplaats gebragt. Hij had witte
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handfchoencn aan, en hield een gebedenboek in de hand, op
hetwelk zijne oogen onbewegelijk gevestigd waren, De flraten, door welke de trein trok, waren vervuld van eene ontzaggelijke menigte ianfchouwers , waarvan velen zelfs uit ver
gedeelten der provincie waren zamengevloeid, om de--wijder
ze treurige teregtftelling bij te wonen. Gedurende den tijd,
waarop de gevangene uit den kerker gehaald werd, tot op
het oogenblik der uitvoering van het vonnis, lieten de klok
kerken haar fomber gelui hooren. Op het noodlottig-kendr
oogenblik, toen de ongelukkige aan de galg was vastgehecht
en de ladder werd weggenomen, ontftond er onder het volk
een zoo akelige kreet, dat het was alsof de grond zich voor
hunne voeten opende. , Ik noemde dien jongeling{ongelukkig ," voegt de gevoelige verhaler dezer treurige gefchiedenis
er, ten Plotte, bij; „maar , waartoe B E RN E v aldus genoemd?
Bij was onfchuldig, en, als zoodanig, liet lijdt geen' twijfeI , geniet hij thans in den Hemel een geluk, dat de aarde
niet kan geven."

VEItSI'REIDE BIJZONDERHEDEN, TALMA BETREFFENDE.
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n het begin van 1789, en in liet Treurfpel Brutus, waarin
hij de rol van Proculus vervulde , verfcheen T A L MA voor de
eerfee maal met een' echten Romeivfclzer; tabbaard en de ganfche acjltbaanccid van het antieke gewaad. De rol beflaat uit
hechts weinige verzen ; maar deze gelukkige nieuwigheid
werd doorliet publiek toegejuicht, tot groote ergernis van zijne medefpelers , zoodat Mejufvrouw C o N T A T achter de
fchermen uitriep : „ Och , lieve hemel ! hij gelijkt wel een
ílandbeeld !" Onwetend fprak zij , met dit woord , de fchooníie lofrede Op TAL 111 A Uit.
T A Lai A fpeelde eens , in een gelegenheidsílukje , ter viering van het verjaren van liet overweldigen der Bastille , de
rol van J. J. r, o us s E A U. De Baron G R i as mi bcrigt daar
navolgende : „ T A L MA, die, in het Treurfpel van-vanhet
c rid N 1 E a, zijn gelaat zoo wél had weten te plooijets
„ naar de portretten , van K A R E L D E N IX voorhanden, fcheen
deze kunst nog verder te hebben opgevoerd in dc rol van
„ j E A N JA C Q u E s. Men waande den Wijze van Geneve in
perfoon te zien; en deze levende kopij was inderdaad zoo
„ waar, dat men in verzoeking geraakt„ , oin haar voor het
oorfpronkelijke van alle de andere te ;louden."
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Op den i Febr. 1794, toen T A LM A, die in de rol van
Nero (in Epicharis en Nero) doorgaans de uitbundigfte toe.
juichingen verwierf, in dezelve ten tooneele verfcheen , vernam men een onheilfpellend gemor , en eenige Temmen riepen , dat hij een .Takobájn was, T A L M A fprak , op Benen
toon van verontwaardiging , die zijnen lasteraars den mond
floot, deze weinige woorden : „ Burgers! Altijd heb ik de
., Vrijheid bemind , en ik bemin haar nog ; maar evenzeer ver
verfoei ik misdaad en moord. Het Schrikbewind-„foeidn
„ heeft mij vele tranen gekost : alle mijne vrienden zijn op
„ liet fc,hrtvot geflorven '
Dat uit geringe oorzaken fomwijlen groote gevolgen voort
bewijze de volgende Anekdote. TAL M A was ten-fpruitcn,
ontbijt genoodigd bij den Keizer , daags na de vertooning van
Esther. „ ' t Was toch een povere Monarch , die AHA SV ER os !" zeide N A P o T, E 0 N tot hein. Vervolgens, den Heer
D E C Ii A M PA G N r, Minister van Binnenlandfche Zaken,
ziende , voegde hij tcrítond daarnevens: „ Wat doen zij toch
„wel , die .Joden? lioe is het met hen gefteld ? Stel mij eens
„een Rapport wegens hen." De Minister voldeed aan dit bevel, en men riep, op den ?6 julij í8o6, de eerlte vergadering
der notabele Joden bijeen, in welke hunne 1 aatkundige regten werden vastgesteld.
Toen B o N A PA R T E van het eiland Elba wederkeerde, deed
T A L M A, ingevolge zijne vroegere gemeenzáamheid met denzelven , zich bij hem aandienen. „ Men wil ," zeide hein deze, „dat ik les bij u genomen heb. In allen gevalle, indien
, gij mijn meester zijt geweest , is zulks een bewijs, dat ik
„ mijne rol wèl gefpeeld heb"
T A L M A fpeeldc den hamlet te Arras. In het oogenblik,
dat Hamlet zijn' ponjaard verheft om Geertruida te treffen,
hoort men een' fchreeuw van uit Bene loge. Een Officier,
die twintigmaal den dood bedaard in het aangezigt had gezien, kola het gebarenfpel van T A L M A niet verduren : een
geweldig zenuwtoeval, liet eerfle , dat hein immer overkwam,
beroofde hem , voor bijkans een kwartier`, van zijne bewust
buitenlucht; en, bijkomende,-heid.Mnb;'agtm
was zijn eerfle kreet : „ Heeft hij zijne moeder gedood ?"
In 18ae vergunde Z. M. de Koning der Nederlanden aan
T A L a2 A het vruchtgebruik van Bene rente van io,000 francs,
aan deze enkele vorwaarde verbonden , dat hij , gedurende zes
jaren , ten tijde van zijn verlof, zijne voornaamfle rollen op
den Koninklijken fchotn-vburg te Brusfi'l zon komen fpelen.
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Gedurende zijn kort verblijf te Enghien, zeer kort vGdt^
zijn overlijden ,kwam de Par Jshe Tooneelfpeler F I R mi 1 N herai
bezoeken. T A r. M A onderhield hein over de nieuwe opmerkingen , welke hein zijne hartstogtelijke zucht voor het toonee , zelfs te midden der hevigile finarten , had ingegeven.
„ Ach , mijn vriend !" zeide hij tot heil , „ hoe ver zijn wij
nog verwijderd van de waarheid ! — Gij zult dan den TiisJa
„ f1^elen ?" (Eene rol , die TAL M A zonde vervuld hebben.)
„ Ilet vijfde bedrijf bevat een fraai tooncel ; dat , waar men
hem , in de hoop van den ongelukkigen zijn verfland terug
„ te geven , fprcckt van de eerbewijzen , die hem wachten ,
van de kroon , die zijne kruin zal fieren. Op liet woord
kroon fchijnt hij als op te levert. 1:ene kroon, aan mii!....
liplionfus weigert mij dan zijne zuster niet langer! ...
„ Men biedt hem die kroon aan , en hij zegt , dezelve met
finart aallflarende : Zij is niet vara goed ; het zin /'cchts
,, lauweren. Ac/i! de hr•occer ne/gee: zi^ne eatsr`e;• ,uáá...,
,, Ziehier," vetvol(;'de T A L 1". A , „ hoe Ik zijnC fioi1 c ver „ flandeloosheid zou hebben voorgetleld." Nu rigtte hij zich
met moeite op , en nam , op zijn bed der fmarte , eene hou
aan , zoo waar , en een gelaat , zoo volmaakt den laag--ding
flen trap der zinneloosheid uitdrukkende, dat het feheen alsof
de fchiin van T A s s o zelf uit het graf verrees.
Wij befluiten deze aanhalingen uit een werkje van den IIeer
IMI0REA o, dat wij thans eerst vernemen ter vertaling ce zijn
aangekondigd , en waarvan dan nu deze proeve moge Vrekken
ter aanbeveling en uitlokking, met dit toevoebfcl tot den Brief
van T A L MA aan zijnen E ie f • ?zen Naamgenoot (*) , hetwelk
tot een blijk ver(Irekke, hoe naauwlettend , zelfs tot in klei
te midden van zijne werkzame-nighcde,kuflar
loopbaan , Reeds was op hetgene hij fchreef:
-

„ Aan den I Ieer Predikant as A R R o N.
-

„ Mijnheer !
„ Ik weet niet , hoe liet bijhome, dat ik mij verbeeld , in
mijnen brief aan den I Ieer •r A 1. -I n een' kleinen flater te
hebben begaan. In ver(irooijing heb ik , zoo ik mcene , négociant met Bene t goofchreven. Indien et bij geval zoo zijn
mogt, en mijn brief nog in uwe handen ii are, zoude il. u,
1iMIijnheer, die zoo veel infchiirl:elijklleids betoont omtrent de
-

(*) Zie ons

!lkugeln'efk voor 1i'e6.

,Ao. 1V.

-
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feilen , welke op deze wereld begaan worden , zeer vcrpligt
zijn , zoo gij de mijne wilt herpellen. Ik was gisteren zoo
bezet , dien avond moetende fpelen , en omringd van zoo veel
menlchen , dat mij de tijd ontbrak , om mijne letteren niet
oplettendheid over te lezen. Ik maak alzoo flaat op uwe
bijzondere welwillendheid, om mij te dezen op den goeden

weg te helpen.
„ Geloof mij , bid ik u , Mijnheer , enz.
Het ware te wenfchen , dat ook onze Tooneelkunf'tenaars gedachtig waren aan den, vooral op hen toepasfelijken , fchoonen dichtregel van i; ii. n E it n ij K : „ Wees meester
van de Taal, — gij zijt het van 't gemoed." Wij zouden ons
alsdan niet hebben te ergeren aan eerre opeenftapeling der lompe grammatikale en andere taal- en fpraak - zonden, bij de
vertooning van het hoogt Treurfpel, voor het eenigzins geoefend oor, vooral ondragelijk. Helaas ! deze en die zelfs onzer eerfte fujetten, met de heerlijkile gaven toegerust, zijn
(wij weten het) niet bekwaam, een tiental regels in de eigene
moedertaal ter neder te ftellen, welke zich menig tienjarig
leerling op onze Stadsfcholen niet zou fchamen. Uit dit
oogpunt befchouwd, heeft deze kleine trek van TALM A wet
degelijk zijne waarde. — Vert.

LETTERLIJKE VERTALING EENER SPAANSCHE PUBLICATIE.

(Voyage à Madrid, par 111 A. B LAN Q U I.)

D

e nieuwspapieren hebben dezer dagen gewag gemaakt van
eene Publicatie, te Madrid uitgevaardigd , ter gelegenheid
van eenige blijken van afkeuring, in den Schouwburg gegeven. Zie hier eerre letterlijke vertaling van dit curieufe iluk,
zoo als ik zelf het aan de muren der hoofditad heb gelezen:
„ Publicatie. Ian de Ion'oners der zeer heldhaftige Stad Madrid.
„ In naam des Konings , onzen Meester: de Alcades van
het IIof, kennis bekomen hebbende van de volksbeweging,
welke gisteren aan de deur des Schouwburgs heeft plaats gegrepen , volksbeweging , lijnregt ftrijdig niet het gevoel van
betamelijkheid , hetwelk de bewoners dezer zeer heldhaftige
ftad oaderfèheidt, decrct^ ren hetgeen volgt : Elk,, die betrapt
alEi\GELW. 13_ï, Nu.

i,
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zal worden, met luider (femme op de plaats des Schouwburgs
briefjes te vragen , zal gevat en veroordeeld worden tot twee
maanden gedwongen arbeid aan het Prado, met eene keten
aan de voeten ; in gevalle van herhaling, zal de flraf worden
verdubbeld. Elk , die zich veroorlooft toe te jnicl:en of te
fluiten gedurende de vertooning van eenig (luk, of teekens
te geven aan perfonen in dc loges, era zelf aan zijne zuster,
zal, voor de ecrfte maal , worden veroordeeld, om gedurende zes jaren als foldaat te dienen, en, in gevalle van herha
zal hij voor tien jaren naar de galeijen worden ge--ling,
zonden."
De bedenkingen , bij het lezen dezer Publicatie , verdringen
elkander. Laat mij alleen zeggen , dat dusdanig Eiuk toerei
voor de gefchiedenis van een geheel tijdperk !
-kendis

SPAANSCHE LANDBOUW.

VV ij kwamen te Feger, (een dorp, op niet vele uren
afflands van Cadix gelegen) ten tijde der oude Romeinen MeJana gebeeten, ter oorzal:e van den overvloed van deszelfs
uitnemcnden honig. Gebouwd op den top van Gene puntige
rots, omringd van den wcligilcn plantengroei , eene lagchcnde
vlakte overziende , door de kleine rivier Banlate befproeid ,
zou deze plek erne der bctooverendfe woonPreden op aarde
Zijn, ware zij gelegen in een ander land, onder een *verlicht
Gouvernement. Maar alles verkondigt hier het ijzeren juk der
volftrekte oppermagt. De heftigheid en het vuur van liet 4ndaluzisch karakter zijn uitgedoofd door onkunde en bijgeloof. Niets moedigt er den mensch aan tot verbetering van
Zijnen weiland , tot volmaking zijner vcrftandsvennogens. Een
ënkele trek zal voldoende zijn ten bewijze, tot welk ecne laagte onwetendheid cn luiheid hier de bewoners deden zinken !
Het dorp naderende , zagen wij een' ovetticerlijken troep koel jen. Een man was bezig haar te melken ; maar wat meent ge,
dat de melk opving? De aarde! Verbaasd over deze handel wijs , vroeg Ik naar de reden, „ Onze koeijén," antwoordde
mij de herder, „ geven zoo veel melk, dat wij genoodzaakt
zijn, dezelve weg te geven, of een groot deel weg te tver„ pen." — „ En waarom naakt gij er geen boter van ?" —
„ Boter!" hernam hij niet een air van verachting: „ Ziet gij
ons aan voor Illarrailige:a? Wanneer wij boter noodig hebben,
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» gaan wij ze te C.'idix koopen , en hebben ze voor drie piasters het pond, zonder dat wij ons de moeite behoeven tg
„ geven van ze te maken."

EEN ONUITGEGEVEN CIGErcIIANDIGE BRIEF VAN IlONAPARTE.

boekhandelaar LA D v 0 CAT, te Parijs, bezit en zal eer
D e uitgeven
eigenhandige brieven van onderfclleidene ver -lang
Aan de echtheid derzclvcn mogen wij geenen-mardepfon.
twijfel voeden , zonder den uitgever regtflreeks voor eenen be-

drieger te verklaren; waartoe hier geene ons bekende reden
tíeflaat. Allen , die N A P o L E 0 N gekend hebben , weten ,
dat de invloed , dien hij het meest fchroomde , die der
Vrouwen was. De navolgende brief, tot genoemde verzameling behoorende , wlarin wij Benige plaatfen , die ons
zeer opmerkelijk voorkwamen, onderf'treept hebben, bewijst,
tot welk Benen trap inderdaad de Liefde eenmaal heerfchappij
voerde over eenen Man, fchijnbaar meester van alle zijne aan
onafhankelijk van alle zwakheden des harten. -doenig,
In het Hoofdkwartier, Tortotia, 26 Prairic^l, middornacht,^
liet IVde jaar der CCne en onverdeelbare Republiek.
B ONAPARTE,

Generaal-en-chef der Armee, aan

JOS ÉPSI INE.

Sedert den i 8den , mijne lieve jo S 1; P Ii INE, bleef ik in
verwachting, en meende, dat gij te Milaan waart aangekomen.
Naauwelijks teruggekeerd van het flagveld te Borghetto, ijlde
ik derwaarts, om u te zien; maar ik vond er u niet, benige
dagen daarna brags mij een Courier de tijding, dat gij niet
vertrokken waart, en geese brieven van u. Mijn hart brak van
droefheid; ik achtte mijzelven verlaten van alles, wat mij op
aarde belang inboezemt : nooit gevoelde ik iets flaauwelijk. Verzonken in Tinart , heb ik u veeIligt te Ilerk gefchreven : indien
mijne brieven u bedroefd hebben, zou ik ontroostbaar zijn. Dc
Tell/la buiten zijne oevers getreden zijnde , begaf ik mij naar
Tos•tona, om u aldaar op te wachten. Dagelijks ging ik u drie
uren vergeefs te gemoet'; nog vóór vier uren was ik daar. Ik
ontving eerie Estafette , die mij liet berigt bragt, dat :;ij niet
kwaamt : terftond daarop (ik zal u mijne angflige bezorgdheid
niet befclrijven) vernam ik, (lat gij ziek zijt, dat drie Geneesheeren u omringen, dat gij in eevaar zijt, en mij daarom niet
kundt fchrijven; en finds dat r ogcnblil: bevind ik mij in eenen
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toeftand, die niet te befchrijven is ; men moest een hart heb,
ben als het mijne, u beminnen gelijk het u bemint. -Ach! ik
wist niet, dat het mogelijk was , dusdanige finart en zulke
wreede folteringen te gevoelen : ik befchouwde de droefheid
als hare grenzen en palen hebbende, maar zij is onbegrensd in
mijne ziel. Eene heete koorts woelt nog in mijne aderen , maar
cie wanhoop heerscht in mijn hart. Gij lijdt, en ik ben verre
van u; helaas! welligt zijt gij reeds niet meer! ' Het leven is
wel ellendig , maar mijne treurige rede doet wij vreezen , u
va den dood niet te zullen wedervinden, en ik kan mij niet geaneenzaam maken met het denkbeeld van u niet weder te zien.
De dag, waarop ik zou vernemen , dat j os i: PHI NE niet meer
is, zou tevens mijn laatlie zijn; geen pligt, geene betrekking.
zou mij meer verbinden aan de aarde; de men/dien zijn zoo

Terachtelijk! Gij alleen wischte in eggen de fchande der
menfchelijke natuur uit.
Alle de hartstogten folteren, alle de voorgevoelens beang-.
fligen mij ; niets ontrukt mij aan dat fmartelijk eenzame , en aan
de hangen, die mij de ziel verfcheuren 1 Het is mij thans be
hoefte , dat ge mij de dwaze , onbedachte brieven vergeef, die
ik u heb gefchreven: zoo gij wèl leest, zult ge er echter uit
zien, dat de vurige liefde, welke mij bezielt, misfchien mij
heeft doen dolen. liet is mij behoefte, verzekerd te zijn,
dat gij niet in gevaar zijt, mijne vriendin; doe alles voor uwe
gezondheid, offer alles op aan uwe rust : gij zijt teer, zwak en
ziek; liet jaargetijde is heet, de reis lang : op mijne knieën
fmeek ik u, waag een zoo dierbaar leven niet ; hoe kort dan
ook het leven. zij , drie maanden gaan voorbij ..... Drie maan
zonder elkander te zien ! Ik beef, mijne vriendin;-denog,
ik durf mijne gedachten niet meer op de toekomst vestigen:
alles is verfchrikkelijk , en mij ontbreekt de éénige hoop , wel
mij zou kunnen doen bedaren. Ik geloof niet aan de on--ke

1/erfelijkheid der ziel; indien gij Herti, zal ik u zeer fpoedig
volgen , maar ik 1/erf alsdan den dood der wanhoop , der vernietiging.

Mu RAT wil mij overreden , dat gij flechts ongehteld zijt;
maar gij fchrijft mij niet; finds eene maand heb ik geen brief
van u ontvangen. Gij zijt teeder, gevoelig, en gij bemint
mij; gij worfielt tuslehen de ziekte en de Geneesheeren, onbedachte ! ver van hem, die u aan de krankheid en zelfs aan
de armen des doods zonde ontrukken ..... Zoo uwe ziekte
aanhoudt , verwerf dan voor mij een verlof, om u één uur
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te komen zien; binnen vijf dagen ben ik te Parijs, en den
twaalfden dag weder bij mime Armee. Zonder n, zonder
kan ik hier geen nut meer doen ; jage , wie wil, naar roem ,
dime, wie kan, liet vaderland , mijne ziel verstikt in dezen
gaat van ballingfciiap, en terwijl mijne geliefde vriendin lijdt
en krank is , kan ik niet kocizinnig overwinningen berekenen .
Ik weet niet welke uitdrukkingen ik zal bezigen , hoe ik mij
zal gedragen; honderdmaal Pia ik in beraad, om per post naar
Parijs te ijlen ; maar de eer, waarvoor gij zoo gevoelig zijt,
weerhoudt mij, in weerwil van miju hart, Wees barmhartig
en doe mij fchrijven, opdat ik den aard uwer krankheid wets
en wat ik te vreezen nebbe. Ons lot is wel verfchrikkelijk;
naauweiijks gehuwd, naauwelijks vereenigd , en reeds gefcheiden ! .... Mijne tranen bedekken uw portret; dat alleen verlaat mij niet. Mijn broeder fch ijft mij niet. Ach! voorzeker
fchroonit hij , mij datgene te berigten , wat hij weet, dat mij
voor altijd de ziel zal verfcheuren. Vaarwel , mijne vriendin
Wat is het leven hard; wat zijn de kwalen, die men lijdt,
verIchrikkelijk! Ontvang een millioen kusfen ; wees verzekerd,
dat niets mijne liefde evenaart , die niet daar met mijn leven
..al eiruligeri. Denk aan mij ; fchrijf mij tweemaal daags ; onthef mij fpoedig van de finart , die mij verteert. Kom, kom
fchielijk; maar, draag zorg voor uwe gezondheid.

u

IETS UIT IIET ONDERHOUD VAN LORD EBRINGTON , PAIR VAN
GROOTBRITTANJE, MET NAPOLEON, OP IiET EILAND ELBA.

I

k reisde , dus verhralt Lord r r, it I N G T ON , in Italië. Iíá
wilde het niet verlaten, alvorens het eiland Elba bezocht, en
&etracht te hebben, aldaar den inerkwaardigften Man van onzen tijd te zien. Ik werd door hem zeer wel ontvangen, en
had met hem twee gefprekken van verfcheidene uren. Bij
liet eindigen derzelven teckende ik onmiddellijk alles op, wat
mij daarin opmerkelijk was voorgekomen ; en ik durf verzeg
keren , dat ik nergens den zin van hetgene N A P 0 LEON mij
zeide heb veranderd , ja dat het meestal zijne eigene uitdruk
zijn , welke ik hier te lezen geve ; terwijl ik voorbe--kinge
dachtelijk al datgene ben voorbijgegaan , waaromtrent ik niet
volkomen zeker meende te zijn.
Ik vroeg hein , wat hij dacht van Keizer Ar. E X A ND E R.
„ Ilij is ," antwoordde hij mij , „ een ware Griek van het Neder - Keizerrijk; men kan heil niet vertrouwen. Ilij bezit, vel
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is waar, verkregene kennis en eenige liberale denkbeelden ,
welke hij heeft ingezogen van een' wijsgeer, met name LA
iU A R PE, die hem heeft opgevoed; maar hij is zoo 1ps, zoo
valsch, dat men niet kan te weten komen, of de gevoelens,
Welké hij aankondigt , opregt zijn , dan of hij , door een gevoel
v:tn verwaandheid, poogt, zichzelven in wederfpraak te Rellen
met zijne ware gefleldheid. Ik herinner mij , dat wij fpraken
over de verfchillende vormen van Gouvernement. A L E xI► N DER verklaarde zich voor de verkiesbare Monarchij. Ik
Wits van het vlak regenovergeftelde gevoelen. Want wie is gefehikt , om verkozen te worden ? Een c ES c R, een c li A RL E M A G NE , die men niet éénen in eerre Eeuw ontmoet. Zoodat de Verkiezing inderdaad eerre zaak des Gevals is , en de
opvolging meer waard dan de dobbelíteenen. Gedurende de
vijftien dagen, die wij te fiiljit lieten, middagmaalden wij nagenoeg alle dagen te zamen; maar wij gingen fpoedig van
tafel , om ons te ontílaan van den Koning van Prulsten , die
ons verveelde. Tegen negen ure kwam A LEXANDER weder bij mij theedrinken , en meermalen praatten wij met elkander, over flaatkundige, wijsgeerige en letterkundige onder
drie ure in den morgenfond. De Kei--werpn,to
zer van Oostenrijk heeft minder bekwaamheid dan ALE X A NDER, maar meer regtfchapenheid (horanéteté). Aan hem zoude
ik mij liever toevertrouwen, dan aan den anderen; en, zoo
hij mij zijn woord gaf, om deze of die zaak te doen , zou ik
overtuigd zijn, dat, op het oogenblik dat hij het gaf, hij het
voornemen had , om liet geftand te doen. Wat den Koning van
Pruis/en aangaat, zijne krijgshnndige kennis gaat die eens
Korporaals inig te boven. Van de drie is hij , buiten tegen
minst geestige (fir°ituel). Aartshertog x ARE L is-fprak,de
een mmn van middelmatige geestvermogens, die evenwil
bij twee of drie gelegenheden blijk van Benige talenten heeft
gegeven." (*)
Op eenige vragen , rakende den veldtogt in Rusland Was
zijn antwoord: ;, Toen ik op lWoscoiv aan marcheerde , be
fchouwde ik de zaak als geëindigd. Ik werd niet opene armen ontvangen door het'volk, en dc boeren fchilkten mij ontelbare verzoekfchriften toe, om hen te verlosfen van de
dwingelandij -der Edelen. Ik vond in de ftad voorraads genoeg, om mijne armee gedurende den ganfchen winter overvloedig te fpijzigen-; maar binnen vierentwintig uren was alles
,,

(*). - De Lezer gelieve be$endig in liet oog te houden, dht het
is, die hier fpreekt. — Pert.
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verbrand, en het land verwoest in eenen omtrek van vijftien
inrjien. Dit was ictc, vat ik nlet kon verwachten , want mij
is geen voorbeeld daarvan bekend in cie Gefchiedenis; maar,
parhlers ! men moet erkennen, dat zij getoond hebben karakter
te bezitten. Wat mijnen laattien veldtogt betreft, aan wARM ON T heeft men den noodlottigen uittag te wijten. Hem
had ik mijne beste troepen en den belangrijksten post toevertrouwd, als aan dien mijner Maarfchalken, op wien ik het
meest kon rekenen. Kon ik denken verlaten te worden door
eenen man, dien ik niet had opgehouden met weldaden te
overladen van zijn vijftiende jaar af? Zonder zijnen afval zou
ik gemakkelijk den vijand uit Parijs verdreven hebben,-de
en, in die fad zoo wel, als in de andere gedeelten van
Frankrijk, zou het volk, in fpijt der befluiten van den Senaat, te mijnen behoeve zijn opgefiaan; maar, zelfs met
hetzeive, waren de Verbondenen drie tegen éénen, en, na
den afval van n A R as o N T , in de onzekerheid, waarin hij
naij gebragt had, bleef er geenc kans meer over op een' goeden uitflag. Ik had , wel is waar, den oorlog kunnen verlengen ; maar ik kon mij niet meer vleijen, denzelven gelukkig
ten einde te brengen tegen het ganfclie verecnigde Europa. Ik
koos weldra mijne partij , om aan Frankrijk eenen burgerkrijg
te befparen , en ik befchouw mij als dood; want fterven, of
hier leven, is een en hetzelfde."
N APOLEON uitte zich niet zeer gunftig omtrent de talen
zijner Maarfchalken. „ Maar," zeide hij, „ hen eenmaal-ten
tot dien hoogera rang verheven hebbende , was ik verpligt hen
In denzelven te handhaven. Altijd ben ik toegevend geweest
voor krijgskundige mistlagen ; gelijk ik getoond heb , door MA RW 0 N T zijn bevelhebberfchap te laten behouden , nadat hij
zijne artillerij te Laoo verloren had." — Gunfiiger liet hij zich
uit over de Maarfchalken M A S S E N A, S 0 ULT en D A V o u s zs
.A u G E zt LA U noemde hij een rnauvais fi-ijet; dit was zijn eigen woord. Ik vroeg hem, of hij niet verwonderd was geweest, dat na R H r E x een der eerften was, die den Koning
tzijne dienhen aanbood; hij antwoordde glimlachende: „ Men
heeft tij gezegd, dat hij eenige gekheden heeft begaan; nmar
het is geen man met ei' kop. Ik heb hein meer bevorderd
dan hij verdiende ; hij was mij alleen van nut voor de pen.
Voor liet overige verzeker ik u, dat hij een bon disable is, en
,dat , zoo hij mij zag , hij de eertic zijn zou , om mij, met
tranen in de ooggin, vergeving te vragen voor de mistlagen,
welke hij mag begaan hebben."
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N A P0 LEON fcl]een met vermaak aan Egypte terug te denken;

en fprak niet levendigheid van het voornemen, hein toegefchrcven, om zichzelven zoo wel , als zijne armee, tot den Godsdienst van ai AF! o ai E T te bekeeren. ,, De Sheiks, de Uleina's,"
zeide hij , „ vergaderden herhaalde malen te Kairo, om daar
te beraadflagen; en, ten gevolge van zeer ernftige over--over
wegingen , verklaarden zij , dat men ons van de befnijding koude verfchoonen en ons liet gebruik van den wijn vergunnen
bijaldien wij na elke teug eerie goede daad verrigtten. De
voordeelen , welke in dat gewest aanbood , wanneer ik deszelfs eerdienst had aangenomen, zouden onberekenbaar zijn
;

geweest."

Ik vroeg hem , of de verzekering van R O B E R T w I vsoN, dat hij zijne zieken had vergiftigd , echt was ; hij antwoordde mij : „ Daarin ligt cenige waarheid ten grondflage^
Eenige manfchappen van mijne armee hadden de pest; zij konden gcenc vierentwintig uren meer leven. Ik was genoodzaakt
op te breken , en wilde met DE s GE NE T TE s raadalegen over
de middelen , om lien mede te nemen. I-Iij zeide mij , dat
zulks onnoodig was , aangezien de onmogelijkheid hunner herftelling , en dat zij ; daarenboven , de befinetting zouden kung
nen verfpreiden. Ik trachtte hens toen over te halen, om hurt
opium toe te dienen, opci;,t zij niet ter prooije zouden worden aan de onmen('chelijkhcid der 7;.rken, die ons op den voet
volgden. Hierop antwoordde hij mij als eerlijk man, dat zijn
beroep was genezen en niet duoden; en deze ellendigen werden aan hun noodlot overgelaten. Misfchien had hij gelijk,
hoewel ik van hem niets anders had gevergd , dan hetgeen ik
voor mijzelven, in dusdanige omftandigiieid, van mijnen besten vriend zou verlangd hebben. Dikwijls heb ik naderhand
op dit punt der zedeleer nag edacht, en over hetzelve net anderen geredetwist; en ik geloof, dut liet, in don grond der zaIce, altijd beter is, elk mensch zijn' eigen' (lood te laten flerven,
hoedanig zijn noodlot dan ook zij. Naar dezen grondregel gedroeg
ik mij, toen , in den veldtogt van t 813, mijn arme D U R 0 c gekwetst werd , en zijne ingetvanéen hem uit den buik hingen. Hij
Iced onbefchrijfelijhe fiva.tcn , en bezwoer mij , aan zijnbeftaan
een einde te maken. Ik bchlaag'u, n;iin vriend , zeide ik tot hem;
maar er is geen hulpmiddel ; men moet 1ijc'en ten einde toe.''
Desgelij';s vroeg, ik aan N A P o 1. EON, of liet waar was , dar
hij dc Tin kena van had doen flapten ; en ziehier, letter

lil! , zijn ajtiwoomd: „ Het is waar; 1.c liet 1:agcnoeg t \veedm'
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zend Turken doodfchieten. Gij vindt dit wat fterl.; maar ik
had hun voorheen eenc Capitulatie toegeftaan, op voorwaarde , dat zij de wapenen niet meer tegen ons zouden voeren,
en tot hunnent terugkeeren. In ftede daarvan wierpen zij zich
in El u rish, hetwelk zij tegen mij verdedigden , en waar ik
hen bij beftorming gevangen nam. Ik koude hen niet als
krijgsgevangenen medevoeren, want ik had broodgebrek, en
zij waren veel te gevaarlijke Duivels , om hen andermaal los
te laten ; zoodat mij geen ander middel overfchoot, dan hen
te dooden."

DE TEGENWOORDIGE PAUS EN DE FRANSCHE SCIfILDER GU^RIN.

D

e gezondheid vad den fleer PIERRE GUÉRIN, Direc-

teur der Franfche Schilderfchool te Rome, verwekte, eenigen
tijd geleden, groote bezorgdheid. Ook de H. Vader nam liet
levendigst - deel in zijnen toefland, en zond dagelijks naar de
Villa Borghefa een' dienaar van zijn Huis, om naar hein te
vernemen. Doch de vereerende blijken van 's Paufen belang
felling bepaalden zich daarbij geenszins. Immers, toen de Geneesheer verklaarde, dat de patiënt in dringend levensgevaar
verkeerde, behaagde liet hem te bevelen, dat den Heere GUÉR I N het laatfie Oliefel der Kar•didalen wierd toegediend. Diens
trok al de Geestelijkheid in procesfie van St. Pieter-volgens
naar de woning des zieltogenden. Geheel Rome werd, met
klokkengelei, opgeroepen, om het godsdienllig tooneel bij te
wonen, hetwelk den Fra rchen knnftcnaar, in zijne laatfte
oogenblikken, tot den rang van de Vorflen der Kerke ftond te
verheffen. De plegtigheid werd dan ook met de gewone praal
volvoerd. De Prelaten, de Geestelijken der verfchillende Broederfchappen; alle vrome pelgrims, de Paufelijke foldaten,
de burgers der zeven heuvelen , allen vergezelden dezelve. De
Ileer G u É R 1 N, uiterst gevoelig voor dit blijk van ongemeene onderfcheiding, herftelde ; de Paus deed hem deswege gelukwenfchen, en reeds maakte hij zich gereed , om denzelven te
gaan bedanken , toen hem , van vege de Kanfelarij van LE o
DEN XII , eerre onkostrekening werd ter hand gefield van de
Ceremonie van het laatfle Oliefel. De artikelen van het facturr cioorloopende, vond hij ,too voel aan was , zoo veel voor
de Monfignori, zoo veel voor een aantal andere kleine onl.n5ten ; zoodat de eer, van als een Kardinaal behandeld te zijn
-
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hem op ongeveer 500 francs te flaan kwam ! Het gelukte hem,
wel is waar, eenigen afflag te verkrijgen; maar hij vond zich
echter genoodzaakt, eene fom te betalen , gelijk ílaande met
het Hoofd een-er Gemeente, of een' Bisfchop in part/bus.

PERS00NSBESC,IRIJVING VAN SIR WALTER SCOTT.

V

olgens de portretten , van Sir WALTER S C OTT Uitgaan-,.
de, vertoont hij zich aan ons , als een welgevormd , zwaarlij-.
vig man, met een vol en vrolijk aangezigt. Niets van dit alles F Verbeeld u, integendeel, een groot, mager en dor man,
met mismaakte beenen, klein hoofd, ter naauwernood met
eenig voormaals blond en thans reeds vergrijsd haar gedekt;
met de volkomenfte uitdrukking van zaclitheid en goedhar
weerwil van eenige fporen van lijden; een uiter--tighed,n
lijk, eenigzins verwaarloosd, en bevalligheid dervende; voorts
geheel de houding van een Fransch plattelands - Pastoor, of
ook van een' goeden Schotfchen Predikant. Hij vermaakt zich
en geniet alles als een kind; eene beuzeling doet hem Of lagchen, dat hem de oogen overloopen, Of treft hem tot fcllreijens toe, en op zijn gelaat, in zijne oogen fchilderen zich alle
deze indrukken niet onbedenkelijke levendigheid. Vanhier , dat
aten terltond in hein den man ontwaart, dien zijne Romans
doen mijmeren, en die rondom JJbbotsford zwerft, pratende
met elk, dien hij ontmoet, belangf'ellende in de fpelen vai
een kind , in de vertellingen van oude vrouwen , befchouwende uren lang eene bloem, een' boom ; of wel, aan tafel
gezeten, zijne dochter de eene of andere Scho!fhe ballade
doende zingen , zich allengskeus opwindende , en eindelijk
zelf, in eerre Poort van geestverbijstering, de flotregels (het
refrein) medezingende.

OPIiERRELIJK SCHRIJVEN VAN SIR WALTER SCOTT.

ij het eeríte ftuk der Fraujche uitgave, door
BParijs,
te dezen fare, van
te

S C 0TT'S

GASSELIN,

werken, behelzende

de Tales of any Landlord , The black Ds-ar f en 01d Mortality,
is een fac fimnile gevoegd van den navolgendcn , getrou welijk
overgebragten brief van s c o v T:
-

n
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4.3

Aan den I Jeer DEFAUCOMPRET.
-

Mijn Heer!
Uw brief, waarmede ge mij hebt vereerd, berust op de ongegronde vooronderficlling, dat ik de Schrijver van Waverley
cn der overigé Verhalen en Romans ben, welke gij in het
Tr•ansch hebt overgezet. Naardien zulks echter een misverfiand aanduidt, hetgeen helaas maar al te algemeen is ver
ik op gcenerlei wijze deel aan iets hoegenaamd mag-fpreid,n
nemen, wat andere Schrijvers perfoonlijk raakt, zoo acht ik
mij ook niet geregtigd , de zeer vleijende pligtpleging aan te
nemen, welke gij voor hen hebt beftemd. Ik ben
Edinburg,
I6 April 1826.

Uw zeer gehoorzame Dienaar
WALTER SCOTT.

ELEGIA AD AMICUM, AMICI FRATRIS MORTEM LUGENTEM.

voltu interdum Fortuna fereno,
JEtrridet
celcri verfa mot fugit orbe rotae ;
Omne quod est hodie lactum et quod fore nitescit,
Veroet fors rigid a crastina faepe mane.
Nulla fides rebus praefentibus , omnia curfu
Praetereunt celcri; tempora, fata docent.
Fata docent, nam quis Biro, carisfime, fonlno
Oppresfum fratrem crederet esfe tuum ?
Flore fuae netatis raptum deflebinmus? atro
Membra quiescent jam frigida fub tumulo? —
Qnum repeto tempus , quo nuntia llttera venit,
Littera, fed trepida frontti notate manti;
Nescio quis dolor irrepit mea pectora, vifu
In folito fenfus nil valuere mei.
Ter conata fait nigrum mee folvere fignum
Dextra, ter invitac depofuere menus.
Ter fingens mihi !aeta , iterum recludere conor,
Sed mens, fed lacrymae me vetuere meae.
Ambigunm tandem visit dolor ipfe dolorem
Ali nimium verf preescie faeve dolor
Saepe , quaf hacc falfàe fuerat mihi nuntia mortis
Rili; et clamavi faepc, vale atque vale!
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Saepe domp egresfus mecum folatia quaercns ,
Clamavi in filvis arboribusque , vale
Sed nil ista juvant, vere occidit, ah aninsi ilie
Dimidiumque tui dimidiinnque mei!
Occidit! ast patria potuit fcurus in urbe,
Ast habuit, tristi qui fïbi portet opelu,;
Ast habuit fratrem , madidos qui claudat ocelles
Qui posfit trepida dicere voce, vale!
Sed me destituit alio fub foie morantem,
Inque falutatus mifit ab ore animam
Q utinam ad lectum cari licuisfet amici
Procubuisfe , darem , redderet iipfe manurn.
Deficiens fummos etitm turn forte dedisfet
Amplexus , lacrymis funderet ut lacrymas.
Tunc ego purpureo fparfislcm Ilore fcpulchruin,
Pectoreque intrarem liberiore domurn :
Votaque fecisfem ct fignasfem hoc carmine bustutu
HIC JACET IMIIERITUS RAPTUS ET ANTE DIEM.

Ast eadem fidi fata abrunlpentia vitale,
Accesfum ad Patriam me vetuere meam.
At to faepe mihi interea, to care fuperíles ,
Scribe, milli quacvis littera fuavis erit.
Scribe et inhaerebunt animo notisfima fratris
Signa tui, fimili paene notata manu.
Hanc ego faepe legens memori fub pectore condam ,
Et mihi pro caris una duabus erit.
Scripfl Lochemi
J. PEER L K A Ml'.
Cal. Nov. MDCCCXXVI.

OP EENE AFBEELDING VAN M. STUART.

E

en oog, vol minzaamheid, aan zachten ernst gepaard;
Een mond , zoo welhefpraakt , als zelden fpreekt op aard' ;
Een geest, doorvoed van 't merg der oude en nieuwe wijsheid;
Een hoofd, de gids der jeugd, de vraagbaak zelfs der grijshcid ;
Een hart, vol Christenliefde en echten Christenzin:
ik flaar op dit gelaat; 'k herken er s T U A R T in.
Hij leeft , hij wenkt , hij fpreekt . , . . Helaas! mijzcly' onttogen,
Heeft dan , o Schilderkunst ! me uw tooverkracht bedrogen.
Thans, ach ! bewaart, daar ons 't Oorfpronkelijke ontviel,
liet graf zijn ftof, de pers zijn' geest, God zijne ziel.
Dee. 13e6,

1_ W. JJ N T EM A.

MENG EL WERK.
EPIMENIDES,

DE WORDING DEP. DINGEN.

D

c velerhande berigten of vertellingen, welke men heeft
nopens den wijsgeer F P I M E N I D E s, maken het neer
dan waarfchijnlijk, dat deze Griek een zeer opmerkelijk
perfonaadje , ja zelfs, al kwam er die van zijnen veeljarigen flaap niet eens bij, een min of meer raadfelachtig
wezen geweest zij. Ilet verloren gaan van zijne dicht
welke door D I o--werknijsgfchte,van
GENES LAi RTIUS, SUIDAS en anderen melding
wordt gemaakt, is zeer te bejammeren , gelijk (al ware
cr ook niets anders van zijne bijzondere gaven en van zijnen diepdenkenden geest bekend) kan afgenomen worden
uit den inhoud en de ftrckking van een thik , dat, zoo
men wil, door hemzelven gefchreven , te Karthago in den
tempel van J U P I T E R A M n1 0 N bewaard werd, van
daar door s c I P 10 AF I: I c ANUS naar Rome overgebragt , in den tempel van ju P I T E R o LYMP I U S onder de gewijde dingen geplaatst en alzoo behouden is ge-worden. Een beroemd lrYI;lsch fchrijver maarte er, in
Een wijsgeerig werk, gebruik van , doch heeft het hier en
daar verminkt. Getrouwelijk uit liet Gricksch vertaald.,
luidt het als volgt :
. . . . . . De nieuwsgierigheid is nooit een
gebrek of eerre zwakheid, dan in dezulken, die haar niet
weten te bevredigen.
lie eerig zijnde, om te weten, of de Plof Benen oor
dewijl ik noch bij hare wording , noch-fpronghade,
bij hare bewerktuiging tegenwoordig was geweest, en ook
D
DIIENGELW. 1827. NO. 2.
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de wijsílen onder mijne land- en tijdgenooten onbewimpeld beleden , niets er van te weten, befloot ik , elders onderrigt te gaan zoeken , en wel bij zoodanige wijsgeeren ,
die, gelijk ik van geloofwaardige lieden vernomen had,
daarover fpraken , als hadde de Natuur zelve hen over
hare ontwerpen geraadpleegd, en te dien einde in hare
verborgenfle werkplaatfen binnengeleid. Met deze loffelijke bedoeling dan verliet ik Kreta, mijn vaderland, en
toog naar thenen.
Weldra echter bemerkte ik, in die hoogwijze flad gee=
ne betere ophelderingen te kunnen bekomen, dan op mijn
eiland, en nam daarom het befluit , om verder te trekken:
Ik fcheepte mij dan in op een Phenicisch vaartuig , hetwelk, ter ontdekking eener nieuwe wereld, gereed lag.
Een der medereizigers, dien ik aan boord vond, trol ; terfond mijne bijzondere opmerking; en geen wonder, het
was de vermaarde s A N c II o NI A T 0 N. Kennis bekomen hebbende van het oogmerk mijner reize, fprak hij mij
aan in dezer voege: „ Gij gaat reizen, vreemdeling, om
, den Reen der wijzen te zoeken : eilieve, trek niet ver„ der, want ik ben het, die denzelven gevonden heeft;
„ hoor fechts naar mij ! De eerfle beginfelen van het heel„ al zijn de duistere lucht , de duistere geest, en de mengelklomp." — „ Maar," fprak ik , „ wat al duister„ nis , mijn lieve s A N C II O N I A T O N !" — „ Die
,, duisternis," hernam hij , „ fchuilt alleenlijk in uwe ei,, gene ziel. De geest bezielde weldra die duistere grond, ftoffen. Er had eene vermenging plaats : de hoofdslof.„ fen kwamen in verband; de liefde (Qwe^av^os) werd ge„ boren, en de wereld nam een begin." — „Maar ," gaf
ik tot befcheid, „ deze wereld is niet die, welke ik zoek;"
en terwijl ik er mij toe zette -, om liet flelfel van den wijzen man geregeld te wederleggen , kwam ons een zeefclluimer aan boord klampen, die ons fchip vermeesterde, en
voor goeden prijs verklaarde, wat zich aan boord bevond.
Aldus tot flaaf gemaakt zijnde , viel ik ten deel aan eeneis
Chaldeër, weleer Landvoogd over een uitge[trekt gewest,
en die, als zijnde een Wetgeleerde, tevens Priester van

OF DE WORDING DER DINGEN.

47

B it I, u s geweest was , maar , al die grootheid moede ge-j
worden zijnde, nu zijn leven doorbragt met overal rond
te zwalken en als roover alom fchrik en verwoesting tc
verfpreiden. Des avonds deed dc fcheepsbevelhebbcr zijne
onderhoorigen gemeenlijk in zijn vertrek bijeenkomen, en
alsdan vooral kortte mijn Meester ons de uren door allerlei vertellingen. Eens, dat wij weder zoo bijeen waren , liet de wijsgeerige roover zich volgenderwijze hooien :
„ Er is een tijd geweest , dat alle de hoofditoffen
vermengd en vcrfprcid lagen in den Chaos. Niets had
„ toen nog cenigc bewerktuiging ondergaan, uitgezon„ Berd alleen de wangedrogten , en deze ftonden geza,, menlijk onder het bevel van Bene vrouw, 0 M it R I A H
„ gehcéten. Op zekeren ochtend, dat s E z, u s niets be,, ters te doen wist , kwam het hem in den zin, om die
„ vrouw door midden te hakken , en , uit de twee (tukken ,
„ den hemel en de aarde te vormen : van toen af geraakten ook alle wangedrogten om hals. — Daar nu , in den
„ aanvang diens heelals , de Goden geene voorwerpen
wisten voort te brengen, dan bij wijze van vernieling
„ van andere, kreeg die zelfde God n E L u s eens lust,
,, om zichzelven het hoofd te doen afhouwen , ten einde.
„ alzoo dc wereld te bevolken. De oníterfelijken , met
„ welke hij leefde, waren terftond bereid, om dat werk te
„ verrigten, waarna de aarde, doorweekt van het bloed,
,, dat uit de wond ftroomdc, dadelijk menfchen voortbragt.
„ Dat zelfde bloed was ook , zoo als gij ligtelijk befeft,
het begintel van ons verftandelijk vermogen. Wij zou„ den noch denken , noch redekavelen , zoo er geen God
geweest was , die zich had laten onthoofden."
Ter naauwernood had mijn Meester dit wonderverhaabelloten , of een finaldeel der Grickfclic vloot , welke in
die ftreken kruiste, omfingelde ons vaartuig, en vermeesterde liet , na eengin hardnekkigen wederftand van onze zijde. Dadelijk Relde men den bevelhebber , met zijne onderhoori e roovers , te refit. Wat mijnen Cfialdeër betreft, die menfchcn fchicp , door Goden te doen onthoofD r.
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den , hemzelven werd het hoofd afgehouwen , en mij de
vrijheid wedergegeven.
Griekenland was toen reeds de zetel van alle kundig
alle dwalingen tevens. Hier maakte een-hednva
Dichter den Chaos tot een' perfbon , en liet de hoofd
dat er een-ftoenidszlch ernwo,t
God kwam , die ze vanecnlèheiddc. Ginds beweerde
ielen , dat het toeval alles had bewerkt , en de voorgewende tusfchenkomst van ecncn God niets anders beteekende, dan eens werktuigelijke ontwikkeling. Elders.
droomde een wijze van wanvormelijke vezeltjes , die het.
ijdel doorkruisten , zich voorts , door van ftrecklijnen
te veranderen , onderling vereenigden, en op deze wijze werelden vormden. Maar noch die, tot perfon gemaakte, Chaos, noch dat vergode toeval, noch die werelden , uit dwalende vezeltjes gebouwd, konden mij behagen; weshalve ik hefloot, om verder te reizen.
In die dagen trokken alle wijsgeeren, welke grootere
kundigheden trachtten op te doen , naar Egypte: ook ik nam
mijnen weg derwaarts. Een Priester van s E it A p i s , die.
mij oenige gewijde bccldfpraken vertoonde , hield tot mij de
navolgende rede : „Ziet gij dat geheimzinnige wezen , welks.
„ hoofd bedekt is met eene kroon van vederen, dat eenerf
„ vorflenfcaf in de hand houdt, en uit welles mond een
verbazend groot ei te voorfchijn komt? Dit wezen is de
„ i N n P li , of de opperfte Bouwmeester. De vede»'en ,
„ die deszclfs hoofd ovcríchaduwen , beteckcnen de ge„ ringe kennis , welke wij aangaande de Natuur heb,, ben; de frcf geeft deszelis almagt te verftaan; en het
„ ei is het zinnebeeld der wereld , welke door die al„ magi bewerktuigd is." Ik fchepte wel oenig genoegen
in het gcfrek van dezen Priester, meer ten minfte, dan
in hetgeen ik hevorens had gehoord ; maar het voldeed
niet aan mijn verlangen , want de wording der dingen
laat zich door geene leenfpreuken verklaren.
Ik doorreisde daarop Azië; doch bragt ook van daar niets
nlede, dan twijfelingen , gelijkeniisfen en ongerijmdheden,
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In Pcrzic , bij voorbeeld , vernam ik, dat z E RD U S t; T
(z o R 0 A S T E R) zijnen God vijfenvijftig dagen had
doen arbeiden aan liet daarfteilen van den hemel, zestig
aan het vormen van den afgrond en de wateren, vijfenzeventig aan liet voortbrengen van de aarde, welke wij
bewonen , en dertig , om aan de planten , tachtig , om
aan de dieren , en vijfenzeventig , om aan den mensch
het beftaan te geven , hetgeen ten naastenbij een' onzer
jaarkringen uitmaakt. — Elders vond ik tenen wijsgeer ,
die mij een gelach verwekte, fchicr gelijk aan dat der
Goden van den Olympus. „ Als ," zeide hij , „ het op„ perfte Wezen khept , is dit niets anders , dan de we„ zees te trekken uit zijne eigene beaaanlijkheid, even
„ als de fpin de webbe trekt uit hare ingewanden. Wan„ neer integendeel dat opperf'e Wezen, hetgeen hij ge„ fchapen of liever voortgebragt heeft , wil doen ophou„ den zienlijk aanwezig te zijn , dan trekt hij liet alleenlijk in zichzelven terug." Ik bedankte den Bramin
voor zijn onderrit , en zeide hem , met zijne hemelfchc
fpin, voor altijd vaarwel, om naar Euui'opu terug te
koeren , en beter licht te zoeken bij de alumberoemde
wijsgeeren van Ilciruuië. „ G o D " ( dus luidde de uitfpraak van een' der voornaamfte wigchclaren) G 0 D
„ heeft het heelal uit 7„ic°ts geièhapen : geen tweede heelal zullende iclieppen , Beeft hij tot dat werk zesduizend
„ jaren befcecd. Een even zoo groots tijdkring is voor
„ het beltaan van liet aanwezige bepaald. Zestig ecuven , derhalve , blijft in wezen hetgeen nu is: daarna
„ zal er weder niets zijn." Deze wereld, aldus geplaatst tusièhcn /wce ;zielen , feuten mij toe, het toppunt
van razernij te zijn. Ik hadde er wel een derde niet kun
bijvoegen, te weten , dat van het íl elfel zelve; doch-ne
was niet zoo onberaden van dit den man ronduit te zeg
een gefehil met wigchelaars, kan men-gen;wat,i
nooit hralICIuos gelijk hebben.
ik begaf naij nu weder op zee, om Egypte andermaal te
bezoeken. Dc meeste wijzen , niet welke ik toen in kennis geraakte, kwamen hierin overeen, dat de opperfie
„

-
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Werkmeester eenen bepaalden tijdkring noodig had gehad,
om zijnen arbeid te voltrekken. Een uit hen , zijnde een
Alezopotamiër, trok, niet mij in gcfprek zijnde, Benen
rol uit zijnen boezem , waarvan liet opfchrift was: de
zeven Koningen , en in het eerfle hoofdtluk, dat uit dicht
lettergrepen beflond, wees hij mij met den-reglsvanf
vinger op deze fchoone fpreuk: Ioghi; zen old/di var
oldi aided (*). Verheven ," zeide ik, „ is deze
„ fpreuk; maar ik zoek wijsheid, geen redekunst te leeren." -- „0," gaf hij mij tot befiheid, „ zoo gij den
flamelcnden vreemdeling , die aan het Plof van den F n„ R n o hoogelijk ontzien wordt en geheel Egyp te door
„ zijne wonderdaden verbaast, zelven hoorriet, (want
„ van hem is die fchoone fpreuk herkomflig) hij zoude u
„ wel volkomen vergenoegen, in hetgeen gij verlangt. Ik
„ wil u dadelijk bij hem inleiden."
Wij begaven ons dan naar de woonplaats van dien aan
ontving mij heufchelijk, en,-zienljkfamr.D
toen hij het oogmerk mijner komst had verftaan, zeide
hij : „Duisternis was verfpreid op het gelaat des afgronds ;
„ toen fprak e o D : daar zij licht ! en liet licht wàs
„ daar." — Ik vond ook dit zeggen íèhoon; doch nierkte hetzelfde aan , wat ik mijnen geleider , den Mczopotamiër, had te gemoet gevoerd, maar voegde er nog bij,
dat het mij te doen was om onderrigt nopens dc wording
van het zienlijke; waarop hij mij daarvan een verhaal deed,
naar luid waarvan aan de daarítelling des heelals zes dagen
befleed waren geworden.
Ik zweeg; doch hij , wel bemerkende, dat ik met zijne
inlichting niet voldaan was , drong mij , om mijn gevoelen
onbewimpeld te verklaren , waarop ik mij volgenderwijze
hoorgin liet : „ Ik weet niet , o wijze! of ik, hetgeen gij
„ mij te verftaan hebt gegeven, eigenlijk of oneigenlijk.
moet opvatten. In het laatíte geval zoude ik nader licht
behoeven, om den verborgen zin te ontdekken. In liet
„ ecr[Ie daarentegen zoude ik (vergeef mijne vrijmoedig„ heid!) uw zeggen íchier als Godslastering moeten aan„

(*) Toen niets beftond, fprak

G 0 D:

liet zij! en alles was.
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„ merken; want zoodra dc ondeelbare tijdftip van den
„ wil der opperftc Wijsheid niet oogenblikkelijk van de
„ daad gevolgd wordt, dan is, bij mij , de G o D , dien
„ men als de oorzaak van alles wil aangebeden hebben,
„ niets meer , dan een bloot mensch." — „ Gij hebt,"
hervatte hij, „ volkomen gelijk, en echter maak ik geene
„ zwarigheid in u te verklaren, dat gij mijn zeggen in
„ oenen eigenlijken zin verftaan moet, mits gij mijne da,,. gen Hechts opvat als tijdperken van korteren of langeren
„ duur, en dus als het bepaalde voor het onbepaalde.
Doch gij zoudt mij onregt doen, door te meenen, dat
„ ik u van de fchepping zelve gefproken had: ik heb al„ leenlijk gefproken van de vorming en bewerktuiging van
hetgeen onze zintuigen , als aanwezig, opmerken ; en
zoo gij van dat alles de natuur, de beítemming, de
werking en de onderlinge en wederkeerige betrekkingen
aandachtig onderzoekt en overweegt, zult gij overtuigd
„ worden , dat liet tijdsverloop , hetwelk u nu zoo aan„ ffootelijk toefchijnt, welverre van de Godheid te belce„ digen, integendeel een nieuw bewijs is van hare onafmetelijke wijsheid. Voor het overige hebt gij daarin ge„ lijk, dat fcheppen en daadlellen geen denkbeeld van tijd
„ gedoogt. Zijt gij daarmede niet voldaan, en verlangt gij
„ niet de daad der fchepping zelve van nabij bekend te
„ worden, dan moet ik u vragen, of gij den tempel van
„ i s i s , welke, de geheele wereld door , vermaard is ,
„ niet hebt bezocht ?" — Ik moest op deze vraag neen
zeggen; en nu hernam hij: „ Ga dan derwaarts, bezie
„ met aandacht den rijken voorgevel, en uwe nieuwsgie„ righeid zal ras bevredigd zijn, beter misfchien, dan dit
„ zoude kunnen gedaan worden door mij en alle wijzen
„ van den aardbodem gezamenlijk." — Ik rees dan terf}ond op , en , na den ílamelenden wijsgeer voor zijne
tcregtwijzing bedankt en hem en den Afezopotamiër ge
te hebben , begaf ik mij op weg.
-groet
Zoodra ik , Hechts van verre , het aangewezen heilig
kreeg , verílond ik , als 't ware , den-dominhetgz
voorgevel reeds niet mijne oogen ; maar wat gevoelde ik,
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toen ik, denzelven nabij gekomen zijnde , boven de groote
poort deze woorden las: TPat immer Was, is, of zijn
zal, ben ik , en niemand der fervelingen heeft ooit het
kleed weggefchoven , hetwelk mij bedekt. — Oogenblikkclijk voelde ik mijn gelaat van fchaamte blozen , ijlde ter
flad uit, en, volkomen genezen van mijne dwaasheid,
om dat kleed te willen wegtrekken of opligten, legde ik
mij neder in eene bergfpelonk en geraakte in flaap. Deze
flaap duurde zevenenvijftig jaren , en , al droomende , fchrecf
ik , op Egyptif he papyrus , een boek: ziehier een brok
er van; want om Oct geneei in het licht te geven , daartoe
is de tijd nog niet gekomen.
FRAGMENT UIT HET DROOMBOEK.

IIij, die is, die oneindig is, die volmaakt gelukkig
is, heeft geen begin gehad. Zijn denken is fchcppcn.
I let heelal, dat wij zien, en wat er verder nog zijn
moge, is van alle eeuwigheid , zoo als het is, in zijn
denken aanwezig geweest; en, vermits bij HEM ruimte
noch tijd heflaat , heeft ook dat alles van eeuwigheid
aanwezen gehad. IIoe dit zij , bevatten wij niet, om
buiten de vormen van tiji en ruimte, niets voor-dat,
ons bevattelijk is: wij kunnen niettemin van eene waar.
beid overtuigd zijn , zonder dat ons eindig verfland
haar, in allen decle, kan bevatten. Men behoeft dan
ook, over de wording der dingen peinzende, noch
aan mengelklomp, noch aan hoofdslof, noch aan fcheiding , noch aan verbinding, veel minder aan voortgang
van oogenblikken, te denken: niets van dat alles behoort tot liet begrip van fcheppen. Het denkbeeld der
Godheid is haar WOORD (Aoroz) en haar WOORD is
daarflellin .
I lij , die zelf volnaakt gelukkig is, kan niets, dan
geluk, willen. Wat HIJ gedacht, d. i. wat HIJ daar
heeft, wil tiij dan ook gelukkig doen zijn.-geLld
-
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Maar, dewijl HIJ ZELF dc éénige bron van geluk is,
moet ook alles, wat voor geluk vatbaar is, om hetzelve te kunnen verwerven en fiiiaken, met HEM vereenigd worden ; doch hoe dit gefchieden moet, hoe het
Hoffelijke met liet geestelijke, liet onreine met het heilige, het eindige met liet oneindige zich zal verbinden,
dit moet ons door IIEMZELVEN verklaard worden. -Stellen wij ons, altijd en in alles, tevreden met hetgeen Hij ons dadelijk te weten gegeven heeft. Welligt
zendt Hij ons een WEZEN, dat zich onmiddellijk aan
ons kan mededeelen , om ons meer te lecren.

GEVAL EENER VERGIFTIGING DOOR DEN HONIG VAN
DE WESP LECHEGUANA. DOOr AUGUSTE DE
ST. I-IILAIRE.

(Medegedeeld uit de Méinoires du Mu/dam d'Hist. natu l- . d'1
4n, X Ca/a. Torn. II. Paris, 1 825. p. 293 en very.
door Dr. r. S. I, E U C I{ A R T( * ).)

B

ecdS de Ouden,

ZOo

als ARIST0TELRS,

PLI-

NIUS, DIOSCORIDES, XENOPIION, DIODOR U s s I c Ui. u s en anderen , waren met voorbeelden
bekend van toevallen van vergiftiging, veroorzaakt door
liet gebruik van honig in verfchcidene preken van Azië,
en bepaaldelijk van Klein - /Izië: ecne afwezigheid van
den geest gedurende vcrfchcidenc dagen , Genen toehand van
dronkenfchap , woede , ja zelfs voor het leven gevaarlijke
toevallen. Nieuweren , zoo als T 0 U R N E F o R T en G U LD E N S T ii D T, bevestigden deze verhalen , en gaven onderfchcidene planten op , wier blocfems aan den honig die

(*) Mijn vriend L E U C IC AR T , uit Heidelberg, zond mij
een afzonderlijk exemplaar van dit opftel uit GE I GE R'S Magazin. Ik oordeelde niet de vertaling hiervan mijnen landgeuooten geenen ondienst te zullen doen.
J. V. D. II.
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nadeelige eigenfchappen zouden hebben medegedeeld , zoo
als b. v. die van 4zalea politica, misfchien ook Rhododendrum ponticum , Menifpermum Cocculets. Doch in
Azië niet 4echts , ook in Europa en Amerika heeft
men zoodanigen vergiftigen honig gevonden. Zoo ver
S E R IN 0 E, in zijne Monographie van liet geflacht-halt
Aconitum, een geval van menfchen , die, na het gebruik
van honig, welke op Aconitum Nrupellus en Lycoctonum
verzameld was, in hevige fluiptrekkingen en de vreesfe1ijkfle razernij waren vervallen; een hunner, die hetgeen
hij tot zich genomen had niet weder kon uitbraken, f'ierf
zelfs daaraan (*). Volgens den overledenen Noord - JImerihaanfchen Natuuronderzoeker s ax I T II B A R T O N,
veroorzaakt de honig, die, in Penfylvanië, Zuid- Carolina , Georgië en de beide Florida's , van Kalmia angustifolia, latifolia, hirfuta en Andromeda mariana
verzameld wordt, dikwerf duizeling, razernij, buikpijn,
íluiptrekkingen , braking, waarop fomtijds zelfs de dood
volgt. R o U L 0 x B AR R 0, in zijne reize naar L'razilíá , en p i s o , gelijk ook A z AR A , in zijne reize naar
Paraguay, vermelden mede de nadeelige gevolgen , die
door onderfcheidene foorten van honig worden voortgcbrag t (t).
-

(*) Bij de bijenteelt wachte men zich derhalve, eene dezer planten in de nabijheid der bijenkorven te hebben. Ik
.lheb dikwerf, vooral in het noordelijk Duitschland, gezien,
at men de onderfcheidene foorten van het gefl acht ilconitnm,
waaronder ook Ac. Napellus en Lycoctonum waren , tot fieraad,
in tuinen, en niet zelden in groot aantal, aankweekte. Eveneens merkte ik op , dat de bijen de bloefems dezer planten
zeer gaarne bezoeken. Op deze wijze kan inderdaad de honig fchadelijk worden, zonder dat men gewoonlijk de oor
daarvan te weten komt. L.
-zak
(t) In de meeste gewesten der aarde komen voorzeker
hier en daar planten voor, die de genoemde nadeelige toevallen , welke niet zelden tot de hoogfle razernij en woede
klimmen , na derzelver gebruik meer of min voortbrengen.
Ook andere in Europa groeijende planten leveren ons , behalve de reeds vermelde Aconitcn, bewijzen daarvan. In
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De Heer AUGUSTE DE ST. HILAIRE, dieons
reeds zulke voortreffelijke, gedurende zijne reize doorBrazilië gedane, onderzoekingen over de plantenwereld aldaar
heeft medegedeeld, verhaalt t. a. p. uit eigene ervaring
een voorbeeld , hetwelk de op zekere tijden ten hoogfle
nadcelige eigenfchap des honigs bevestigt. — In de onherbergzame gewesten nabij den oever van den Uruguay reizende, vond hij , bij Gene excu fie , een wespennest, omTurkije, gelijk in liet geheele Oosten en in andere plaatfen,

zijn in dit opzigt de Opium en Hennep genoegzaam bekend.
Van den laatften is reeds de damp, die ontftaat, als men bladeren en zaden brandt of verwarmt • in flaat zulke werkingen
voort te brengen. Zulks was reeds aan de Ouden bekend.
Dranken, in welke Lolium temulentum, Datura firamonium,
Crambe maritima , 1,rarum Europ eum , Ledum palustre , Hyosciamus niger, Yeratrum nigrum en anderen vervat zijn, ver
zekere hoeveelheid genoten en genoegzaam-wekn,i
met de genoemde gewasfen voorzien, dikwerf de ontzettende toevallen van woede, die dan eenen indirect afthenifchen
toeftand ten gevolge heeft. Zoo brengt ook G M E L I N, in
zijne Rusfifche reize, (TzieilIII, S. 361) van fItropa Belladonna een voorbeeld bij, dat een foldaat, nadat hij is grein
daarvan, onder wijn gemengd , gedronken had, geheel razend
werd. De zoogenaamde Vliegen - champignon, flaarictrs mus carius L., die in ,lui opa zoo wel als in /Izie voorkomt, behoort hier mede toe. IIet is bekend, dat de meeste Noord
volken, zoo als de Tungufen, Sanzojeden,.Takuten,-/Iziatfche
.Tukagiren , Kamfchadalen , Tfc!iuktfchen , Oost -.Taken en meer
anderen, een' zeer geliefkoosden drank daarvan bereiden, welke
bij hen de verfchrikkelijkfte toevallen, vertrekkingen, woede
en razernij , voorthrengt, en wiens werking zoo aanmerkelijk
is , dat zelfs de urin , die na het drinken van dit mengfel is
afgefcheiden , door anderen , om zich een' roes te verfchaffen,
gedronken wordt. Zoo drinken, volgens GE OR G i, de Ju
kabirifche zoo wel als de Tuugufrsch-lamutifche Schamanen, vóór
hunne ingevingen en vertrekkingen, een goed hokje van zulke
urin. Deswege vergelijke men b. V. J. G.. GE 0 R G I'S Befchreibung aller Nationen des Rusfifchen Reic,zis, Leipzig 1783.
4. B. 11. S. 3a9 ; verder B. I. S. 78 cn o. a. p., K R A S C H EN r N NJ K OW • s Befchreibung des Landes I amt/chatka , Duit
vertaling, ode druk, Leisago 1789. 4..S. 25o eng._ L. -fclie
-

-
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trent een voet hoog boven de aarde , aan den tak van een
Het nest was nagenoeg eirond, van
Idem,
de grootte eens hoofds , graauw van kleur, en van een
papierachtig weeffel. (Deze wesp is afgebeeld in de genoemde Mémoires du Muf. Pl. i2. f. B. LE u C K.)
Twee zijner medgezeïlen verftoorden dat nest, en namen
den daarin vervatten honig er uit. Onze kruidkundige zoo
wel als die beide lieden gebruikten er van ; de cerftc echter liet meeste, nagenoeg twee fpijslepcls vol. De honig
was aangenaam zoet. Kort na het gebruik ondervond s T.
11 i L A IRE buikpijnen , die meer lastig dan fterk waren.
Daarop fliep hij in ; hij verviel in aangename droomgin.
Bij het ontwaken ondervond hij cone buitengewone zwakte, die allengs tot de uiterfte agonie en krachteloosheid
werd. Hij voelde doodsangst, zonder daarbij aan groote
fmarten te lijden, en zonder bewusteloos te zijn. Ilij kon
zich echter op geen Fransch woord bedenken , maar wel
Pos•tngeesch fpreken. Water en wijngeest hielpen niets.
Daarop dronk hij eene zeer aanzienlijke hoeveelheid laauwwarm water, en begeerde bij herhaling een braakmiddel,
zonder liet te bekomen. Door de menigte van het gedronkene warme water braakte hij eindelijk veel vocht, een
deel der fpijzcn en van den honig , dien hij gegeten had,
uit. Daarop volgde verligding. Eene onaangename ver
(eizgoirrdlisfe,;nevt) der vingers was van korten-flijvng
duur. Er bleef eerre groote zwakte achter. Herhaald braken gaf meerdere verligting. De geregelde lo i pp der gedachten kwam weder; hij kon niet flechts Porti,geesc/i,
maar ook weder zijne moedertaal fpreken. Nu werd nog
een braakmiddel genomen, en daardoor weder cenc hoeveelheid van liet gedronkene water en de rest des vocdfels
weggeruimd. Na liet gebruik van cenige kopjes thee , en
na cene kleine wandeling , gevoelde zich de zieke, hoezeer
nog eenigermate zwak, weder geheel her[leld. De jager
des reizigers , die ook van dezen honig gegeten haai, ge
daarna in Bene fchrikkelijke woede , í'clicurde zijne-rakte
kleederen van het lijf , wierp ze verre van zich , enz. Dan
liep hij voort, de heilige Maagd om hulp roepende, tchrceu.
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wende, dat alles rondom hem vuur was, en dergelijke.
dingen meer. Naderhand was hij wel rustiger geworden ;
maar verkreeg echter het volle gebruik zijner rede eerst
weder, nadat ook hij een braakmiddel, hoewel zonder gevolg, had ingenomen. De derde, een flerke foldaat, die
daarvan genomen, en kort daarop had overgegeven , had de
minst erge gevolgen ondervonden. Zijn uitzigt was echter affchrikwekhend en buitengewoon bleek geworden. Hij
had den reiziger verzorgd, maar daarna, om anderen het
voorval bekend te maken, zich te paard gezet , was in
galop weggereden, weldra van het paard gevallen, had er
zich weder opgezet, was andermaal in galop voortgefprongen, weder nedergevallen , en men had hein eenige uren
later in diepen flaap gevonden op de plaats, waar hij het
laatst ter neer gevali_n was. Het was nagenoeg io ure
's morgens , toen deze drie mannen van den honig hadden
gebruikt, en toen de zon onderging bevonden zij zich
volkomen herfleld, hoezeer eerre zekere zwakte ook zelfs
des anderen daags nog niet geheel geweken was.
Des volgenden daags bekwam S T. 11.1 L A I R E een geeel gelijkvormig wespennest, en tevens eenige wespen,
die neen in dat land Lechcglulna noemt. Hij nam daar
honig naar huis mede. De honig was -vaned,
gelijk de op den vorigcn dag genuttigde, roodachtig en
zeer vloeibaar. Een in liet gczcl{cliap des reizigers aan
jonge Boiokoede at daarvan zonder nadeel. Door-wezig
,later bekomene narigten vernam hij , dat er twee foorten
van Lecheguana in die gewesten zijn, waarvan de eenli
cenen witten (Lechegg!'ana de mcl bicnco) de andere
eerren roo4lachtigen honig levert (Lecheguccnaa de mel verme/ho.) De eerl}e foort zou nooit lchadelijk werken,
wel de andere , hoezeer niet te allen tijde. Op het gebruik deszelven zou , wanneer hij kwade gevolgen na zich
fleept , eerre íi)ort van dronl:enfchap of razernij volgen ,
welke Hechts door br akmniddeleui kan worden weggenomen. Somtijds zou er zelfs de dood op volgen.
Op dit door den Schrijver zeer wijdloopig en met alle
bijoniftandigheden voorgedragen verhaal der na deze ho,
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nigvergiftiging ontílane toevallen, waarvan hier Hechts,
als toereikend voldoende, het noodige en belangrijkfte is
medegedeeld , volgen van denzelfden . aanmerkingen over
de vergiftige gewasfen van het zuidelijk Brazilië. Ver
vooral oudere , natuuronderzoekers geloofden ,-fcheidn,
dat aldaar de hevigfle en doodelijkfle plantvergiften befaan ; terwijl daarentegen anderen deze of in 't geheel
niet, of flechts in gering getal, en daarbij niet zoo ontzettend werkende vermelden, als men ze b. v. in Oost
vindt. Eenige daarvan zijn zelfs flechts voor liet-indë
vee fchadelijk , gelijk onder anderen de tot dc Legaminofae behoorende Martiufea phyfalodes, volgens L E A NDRO DO SACRAMENTO. --I)e Heer DE ST. HIL A I R E heeft , wel is waar , gedurende zijne reis , onderfcheidenc planten gevonden, die, onder zekere omïiandigheden en in zekere giften genomen , zeer fchadelijk
kunnen worden, als zeer werkzame Stimulantia, zeer
fcherpe, ettering opwekkende planten en dergelijke. Echter is het zeker, dat geene tot dusver bekende Zuid
Braziliaanfche plant , ten aanzien harer vergiftige eigen.
fclrappen . en werkingen , b. v. niet de Teute of de Anthiaris Upaz kan worden vergeleken. S T. H I LA IRE
heeft flechts twintig planten , die hij voor fchadelijk houdt ,
en wier bloefems tot de vergiftiging van den gemelden
wespenhonig hebben kunnen bijdragen , aangehaald en
naauwkeurig befchreven. Wij moeten ons hier vergenoegen met de familicn en foorten dezer gewasfen op te
noemen. Het zijn , uit de

Fam. Scrophularineae :
Stem odia palustris en gratiolae folia.
Solanaceae:
Fabiana thymifolia. (Afbeelding, Tab. IX.)
Nierenbergia gruveolens. (T. X. A.) Nieotiana
acutiflora. Solarium gt:araniticum.
Apocyneae :
E,chites petrea. flsclepias nzellodora.
Rubiaceae :
!tibia noxia. Palicourea Afarcgravii. (T. XI.

DOM HONIG.

59

A.) en P. longifolàa. (T. XI. B.) Pfychotria
emetica.. (T. X. B.)
Fam. Sapindaceae :
Serjana let/ia/is. Paullinia australis. (T. XIII.
B.) Magonia pubescens. (T. XII. A. T. XIII.
A.) en M. glebrata.
Euphorbàaccac :
Microstach'ss remofisfima. Euphorbia papillofa. Caperonia cordata en linearàfolia.
Van de genoemde planten valt liet vermoeden , dat zij
aanleiding tot vergiftiging van den wespenhonig geven,
vooral op de 4 Sulennceae en de Scrophularineae ; bovenal echter op de , tot de Sapi;adaceén behoorende,
Paullinia austr<clis , van welke de narcotifche werkingen
aan den Schrijver bekend zijn, en die ook in de nabij
liet wespennest bloeide. -- Volgens s M IT U-heidvan
B AR T 0 N zou de vergiftige honig op de bijen zelve naderlig werken , hetgeen echter het geval niet fchijnt te zijn. (*)
(*) Hiertegen flrijdt een berigt van L I CH T ENS T S D T, ia
H E C K E R'S dnn. Aug. r b6, die daar van eene bijenpest
fpreekt, door vergiftigen honig medegedeeld, welke zich
door den reuk van piszuur onderfcheidde. — Redact.
DANIEL JOIIANNES SNECANUS.
Den Hecre Redacteur der Vaderlanrlfehe Letteroefeningen.
Mijn Heer en Vriend

T oen ik U, vóór cenige weken, (*) antwoordde op
den Brief, dien Gij uit S. ontvangen en mij gezonden
hadt , en waarin nieuwe twijfel geopperd werd , wegens
het Leeraarfcliap , hctwcll: ik , in uwe Letteroefeningeci
voor Febr. I823, aan DANIEI, JOHANNES SNEC A N u S , te Sneek , in liet voorst der zeventiende eeuw,
had toegekend , fchreef ik , dat ik welligt den geheelen
inhoud van liet Verhaal der kerkelijke proceduren met
hem gehouden , door hemzclvcn geheld , en waaruit ik
(*) De plaatfing van dit (lukje heeft Bene vertraging geleden, voor welke de Redacteur gaarne en welineenend ver
-fchonig
vraagt.
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toen eenige uittrekfcls mededeelde , door middel van Uw
geacht 1\'7aandwerk, nader bekend zou maken. Ik had , na
dat ik zijn eieen volledig hccnclfchirift van-melijk,hop
dat verhaal, waarvan ik flechts een onvoltooid enflordig
affchrift bezit, te zien zou krijgen. Doch ik ben hierin
te leur gcf'celd. Wel ben ik zoo gelukkig geweest van
den geheelen bundel van oogpronkel jke brieven en CIIthentieke (lukken , ten getale van gewis wel tweehonderd
welke voorheen liet eigendom van S N E C A N U S en zij
kleinzoon geweest zijn , en waaronder zich alle de-ne
bewijsifukken bevinden , waarop hij zich, in zijn Verhaal, beroept , te mogen doorzien en lezen ; maar dat
Verhaal zelf, hetwelk er voorheen , buiten allen twijfel ,
mede onder geweest is , was nu niet voorhanden. Ik moest
mij dan met mijn bovengemeld gebrekkig affchrift behelpen. En nu , hetzelve op nieuw gelezen hebbende, bevind ik , dat Gene doorloopende opgaaf van deszelfs inhoud weinig gevalligs hebben , en , over liet geheel , niet
belangrijk genoeg zijn zou. Het is waar, men zou er
het gansch beloop der procederen , waardoor hij van zij
kerk- en fc7iooldienst ontzet werd , in zien ; maar liet-ne
verhaal daarvan is zoo gelijk niet dat van tallooze anderen ,
nit denzelfdcn tijd , dat liet door gecnerlei nieuwheid behagen kan. Men zou er ettelijke 1/ne/die kerkelijken
die voornamelijk tegen den man geijverd hebben , met eenti
zwarte kole in gebrandmerkt zien ; maar dc hoofden , een
BOGERMAN CIl FLOR.ENTIUS JOHANNES, Zijn•
genoeg bekend: en wie zon niet ee11Cn T A MM
M O G Emetcenen
GERARD CLEBEIIKER,bIATRARDI,
-

THAEUS THEODORI, F'OCCO REGNERI, B.
MANDEWIJL,GERLACUS HABBO,I-IUGO PETRI,
FRANCISCUS VO UTERI ,en andere obfcriranomina,
kennis willen maken, en dezen om zijne onhefchaaf dheid en
diepe onkunde, genen om zijne huichelarij en flechtheid, of de
fchandelijke wijze , waarop fonlmigen hunner in den kerk
waren ingedrongen , ten toon geheld willen zien ?-dienst
Liever derhalve , dan dit alles in liet breede te vernielden,
zend ik U hierbij een wat onitlandiger berigt wegens s NE-
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e A N u s zelf, dan Gij weleer van mij, ter aangewezene
plaats, in Uw Letterwerk, hebt opgenomen. Men zal
daaruit den man nader loeren kennen , en , in liet kort,
zien, wat en hoe niet hem gehandeld zij. Ik maak het
niet alleen op uit zijn reeds meer gemeld Verhaal , maar
ook uit alla de oo; fpronkel jke (lukken , waarvan ik boven gefproken heb. Gunt gij nu weder aan hetzelve een
plaatsje , dan zult gij verpligten

Uwen dienstwilligen Vriend
Aug. 1816. Q. N.
DANIEL JOHANNES sNECANUS werdinl53oq

te Sneek, geboren. Zijn vader was J 0 tl A N N E s R 0 u-K n s 7 n , die mede Predikant geweest is in gemelde Clad,
vijftien jaren lang ballinyfchap om den Godsdienst had ge.
leden, en , op 29 Mei t695, van de Volmagten ten Landsdage een penhoen van dertig guldens 's jaars voor n A N tá
F, L verkreeg , ter bevordering zijnel• ftudiën. Een ouder
goon van vo(Jrnocmden I. o U K F- s z R was PA u L U S J
i1 A N r E s, die Predikant is geweest te Wijnaldum , en
later te G(iest CO L r,rolden. Een jonger zoon was u o-1
c ii u s T o it A N N E s, die almede het Leeraarsambt, hier
of daar , iOO Vrieslaia'I , bediend ht`eft. DA N t E L , die
zich te Harlingen, onder den Rector R o mm B n a T u s

oe

SUF r RID v s o KIN US, geoefend , cn , zoo het fchijnt,

veel werks van de literat u ur gemarkt had, bevond zich,
in i6o2, in de Gene of andere betrekking, als onderwijl
zer , aan !fie Latijnfche fcli olen te iImfle>-dam ; doch , op
n April 1603, werden hein, door Gedeputeerd(; Staten
van Vriesland, op zijn rekwest, voor twee jaren, honderd daalders jaarlijks toegeftaan, om buitenlandfche Aka^
demiën tr bezoeken , ten einde zich tot den kerkdienst te
bekwamen, mits ítcllendc cautie, dat hij Theologie zou
ftuderen , en , na verloop van twee jaren , zijn' dienst zou
komen aanbieden, hierbij werden vervolgens nog dertig
guldens voor reisgeld gevoegd. Doch, reeds in 't volgend jaar 1604 , werd hij Leeraar in het dorp . hard,
sS -. \'2, '2
nrrNc1 L
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van waar hij , in i6o6, op bijzondere aanbeveling van j a.
en REGNE
R U S H A C H T I N G I U S, Predikanten van Leenwaarden,
aan die van Ber um, welke van hen aanwijzing van een
gefchikt Leeraar voor hunne gemeente verzocht hadden,
naar gemelde plaats werd beroepen. Hier diende hij acht
volle jaren , tot dat hij , in 1614 , op een beroep van den
Magi firaat en Kerkeraad van Snek, naar deze zijne geboorteplaats , als Leeraar en Rector der Latnfche fcholen , vertrok, hebbende niet lang te voren eene beroeping
naar S. Anna Parochie van de hand gewezen. Naauwelijks te Sneek een jaar geweest zijnde, geraakte hij er, nevens zijn Ambtgenoot CRIC us nI E L L F. E I, in opfpraak , en vervolgens in ongelegenheid, wegens Remonftrantschgezindheid. C Y R I C U S, een bekwaam en geleerd (*) , maar zwak man , voor ontzetting vreezende ,
kwam tot fchikking, en onderteekening van zekere drie
artikelen , welke door den derden Leeraar van Sneek , F L oR E N T I U S J OHANNES, gefteld waren , en behield zijn
ambt; doch verkwijnde federt, en overleed van hartzeer
in 1617. Onze DA N IE L werd, in 1616, ua vele moei lijkheden, bij den Raad van Sneek verzocht, dat hij, een
half jaar, in de bediening van zin predikambt, flil wilde liaan; doch hij weigerde dat, en refigneerde vervolgens , niet misnoegen, zoO wel dat ambt, als het Rectoraat. Dan , dc Raad liet nu dringend bij hem aanhouden, om aan deszelfs verzoek te voldoen, en hij liet zich
eindelijk vinden, flond Pijl in zijn' predikdienst, en bleef
de fchool bedienen. Intusfchen geraakte hij , of was hij
reeds geraakt , in groote verwijdering met B o GE R MA N
en r I, o R E N T I u s, die, zonder last van Clasfe of Synode , zich , flrijdig met de kerkelijke verordening in Vries/and, veroorloofd hadden , om , op naam der Tlriefche kerke , eene vergadering bij te wonen , welke door de kerk
van flin flerdam befchreven , en waarop gehandeld was
BOGERMAN, HERMANUS ROLDE

(*) Een fraaije en lange Lat nfche brief van hens aan n A, over een godgeleerd onderwerp, is , onder de opgemelde papieren , voorhanden.
NiEi
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over het bevorderen van cent Nationale Synode , of van
fcheuring (*). Hierover had n A N IL L vertoog gedaan
bij de Clasfe van Smeek , en daardoor beide de laats ge
Leeraars en derzelver aanhang zeer tegen zich ver -meld
gevolg was , dat hem eerst het avondmaal -bite,rd.H
bij den Sncekf hen Kerkeraad, ontzegd , en hij vervolgens bij de Clasfe gedrongen werd tot zekere verklaringen en onderteekening der drie , door c Y R i c u s ai E LL A E I ondcrfchrevene , punten. Omtrent twee derzelven
was hij genegen oenige voldoening te geven ; doch dat
was niet genoeg, en weldra eischtc men verklaring, of
hij zich ook, buiten de drie bedoelde punten, nog over
andere flukken der leer bezwaard vond. Hierop antwoord
weigerende , werd hij , bij de Clasfe, van den predik*
dienst gefuspendeerd, en van Ziet regt van zitting in de

Clasfrkale vergadering ontzet. Hij beklaagde zich bij
de Synode , die hem genoegzaam gehoor weigerde , en
vorderde , dat hij zich , binnen vier uren , beraden zou ,
of hij aan de eifchen der Clasfe, van nadere verklaring vol
wilde. Hij antwoordde, zulk beraad niet te behoe--doen
ven. Men be loot nu , dat hij een mondgcfprek zou hou-den met den Hooglecraar 11I A C C 0 vi TT S, 8 0 GE RMAN en FLORENTIUS JOHANNES, ten overfaan
van den Sneekfehen Kerkeraad. Hij drong op broedere
onderhandeling met dc Synode zelve aan , maar werd afgewezen , uit vrees , (zoo hij meende)•dat hij den Ouderlingen de oogen te veel zouu openen. Na veel talmen ,
kwam het eindelijk tot het geëischt gefprck , hetwelk,
door M A C C 0 V I U S, die geen Yederduitsch verffond ,
in het Latijn geopend werd. B 0 G E KM A N had gezegd: confiandamus illnn ; doch dat ging niet , en , toen
het gefprek Gene poos geduurd had , en de. leden van den
Kerkeraad, die geen woord Latijn kenden , zich beklaagden, dat men het niet in 't Neérduitsch hield , nam s cG E R M A N het woord , in laatstgemelde taal , op , waar(*) Men zie daarvan B R A N Dr, II. 430, 431, wiens orzeker berigt uit dat van onzen DAN I E L tot zekerheid gebragt en toegelicht kan worden.
£2
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bij (zet het !"cî//) MA e c 0 v ; u s toch , al.+ !ie c
logiae Doctor , boven aanzat , en , als een nanneken op
het zoutvat, pronkte, terwijl een der Kerlceraads - leden
meestal (liep. Alles liep af, zonder dat D A N IE L aan
het verlangen voldeed. Men deed daarvan berigt aan de
Synode, en deze bekrachtigde daarop het vonnis der
Clasfe. Nu volgde ook de ontzetting van het Rectoraat, en daarna , hoogstw iaríchijnl ijk , ook nader overleg en befluit der Synode , waardoor hij geheel buiten
kerkelijken dienst getleld werd. Doch hiervan aan ik ,
dewijl ons Verhaal zoo ver niet gaat , en de Handelingen der Synode van dien tijd ontbreken , niets met zeker
zeggen. Dit blijkt uit menig rekwest en dè daarop-heid
geílelde oorfpronkelijke Apostillen , zoo van de Volmag
ten, als van de Gedeputeerde Staten , dat D A N I r L
dikwijls bij hen aaanhield, dat zijne zaak nader onderzocht ,
en de Synode verpligt mogt worden met hem zelf te
handelen ; doch daarop volgde niets. Om dan middel van
toekonrítig beflaan te vinden, begaf hij zich naar Franekcr, waar li-ij in de Medicijnen ging íl.uderen, waarin hij
vervolgens ook Doctor werd. Als een ítaal van de bitterheid der Synode, cie lien , zoo 't fchijnt , tot den
bedelz ak brengen wilde , melden wij, dat zij hem van
daar zocht te verdrijven , door hare Deputaten te gelasten , om bij 's Lands Staten aan te houden , dat hem die
tad ontzegd zou worden , onder voorgeven , dat hij em
onrust brouwde, en zijne verderfelijke leer verfpreidde.
Doch die logen werd tells toon geheld , en die flag gekeerd, door het volgende , mede in originr.li voorhanden .
„Rector NÍagnificus et uni^. erfus Senates Alcadenaiac
,y Friftorunt , quae est Franequerac , Lecturis falu-

,

„tend r-Testamtór I)AN1ELEM J0IIANNI'S, PASTOREM quondam et Moderatoren fcholae Snecanac,
„ literis et moribus praestantem , infgnes in humanio•„ ris literaturae fludiis progreslum profectumquc fe„ cu/c, quo defunctus ad A'cademiam oostram , Mu„ farum otium , quietis locum , luminis rye /eremm ,
„ avid, fe recepit, in 7tia tranquilius , abfractusgtte a

„
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follicita vitae inquietudine et lrepitu vulgi externo ,
,, ad divinae medicinae mysteria frrmma aniri promp„ titudine fe collegit, vixitque folitarie magis, quam for
„ cialiter. — Quo circa baud exiguae aestimationis apud
„ nos fait , cum ob doctrinam fingularem , tum ob vii , tam fane inculpatam hic transactam non folum ,fed et
„ omnibus imitabilem, ut propterea nulli bonorum non
„ fit maxime charus. Ingenium ostendie vividum, fe,, lix, erectum , in moribus et converfatione fobrius,
;, pius , probus. Accedit ad has virtuter ornanaentum
„ hoc injigne, practer multarum rerum experientiana
et fingulares naturae dotes, prudentiae encomium.
;, Testatus quo que fait hic vir ordini nostro fummam
,, tuna pub/ice, tum privatim , in S. S. Medicinae flu.
;, dio ditigentiam et fedulitatem asfeduam , in quo non
,, poenitendos tantum, fed et laudabiles et infignes fecit
„ progresfus. Hunc praefatum virum non finit illauda,
tum ipfe amor , ex virtute et merito ejus procedens,
,, Quicumque igitur bonum publicum privatumque pro,
„ movere fludent , nec pares honorum titulis praemiis=
„ que ma/os bonis cenfent, hunc Virum D A N i E L EM
„ 0 H A N N I s omni beneficiorum genera et favore prat
„ fequannur. Exaratae decreto Rectoris. Magnifici to,
„ tiusque Senatus Academici, 26 Septembris 1623,

(Sign.) „ J . C O U 4 A N,
,, Acad. Secretarius."
Door zulk getuigenis , hetwelk den laster en de kwaad
Synode diep befchaamde, gedekt, mogt-ardighe
hij dan te Franeker veilig wonen , en vreedzaam zijne,
ftudiën voortzetten; en ik vermoede , dat hij het ook aa t
dat getuigenis gedeeltelijk te danken gehad zal hebben , dat
hem vervolgens, op zijn verzoek om eenig onderhoud,,
door 's Lands Staten, ééns vierhonderd guldens werden
gefchonken ; doch om een jaarlijksch penfloen hield hid
ineermalen te vergeefs aan. Ook nadat, hij Doeea~ gewor^.
den Was , bleef hij te Franeker, en begon er de graktij^^
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te oefenen; doch tevens poogde hij er aan de Akademie
eenige aanflelling te verkrijgen tot het onderwijs der Latijnfche Letterkunde, met aanbieding, om, des noods,
den Hoogleeraar C. R. U T E R U S (*) , in zijn onderwijs
van het Grieksch , bij te flaan. Doch hiertoe kon hij niet
komen. Hij befloot dan l'riesland te verlaten, en ver
bij zijn vertrek, het getuigfchrift, dat wij-kregnu,
hier, naar het oorfpronkelijke letterlijk afgefchreven , laten
volgen :
„ De Rector en Profesfores der Univerfitcit tot Fra„ 2leker in Fryslant attesteren en getuigen mits dezen ,
„ dat Doctor DANIEL jo HA N N i s S E N, zoo lange
by in onze Univerfiteit geleeft heeft, (vixit autern hic
„ X circiter annis) altoos een fober, nuchteren, ingeto„ gen, eerlyk en onberispelyk leven geleydct heeft, de
„ publyke actus , lectiones en dispzitationes vlytiglyk by„ gewoont en met fyn prefentie vereerdt, zyne uitnemen„ de geleertheid , in omni literatura , publicis oratio„ nibus , dikwils getoont , de jeught in bonis literfis et
„ artibus, tot contentement der E. E. Meeren Curateurs
„ en van ons, neeritiglyk en in alle getrouwigheyt on„ derwefen., de praktyke der Medicynkonst vlytiglyk en
geluckiglyk , in een fober leven , geoeffent ; ende alfoo
„ by ons te kennen heeft gegeven , dat by van finne was
„ wt dele fladt elders te verreyfen , om fyn konst niet
„ meerder profyt te oeffenen, foo hebben ivy hem defe
korte , doch waarachtige , attestatie niet willen ofte
connen weygeren. Gegeven delen e.o Octobris ouden
„ flyl, i6--8.
„ Wt de name der H. 1 I. Profesforen.
-

(Get.)

„ S. ANA AI A,

,, dead. p. t. Rector."
Hij had den geleerden C A S P A R BAitLAEUS geraadpleegd over het nemen van zijn verblijf te Leiden;
(*) JANUS G R UT ER U S

was, te dezen tijde, aan de

Friefche Hoogefehool beroepen; doch zijn beroep had geen

gevolg.

DANIEL JOHANNES SNECANUS.

67

doch het uitfiekend fraai en zeer lezenswaardig antwoord
van dezen , te vinden in deszelfs Epistolae , P. I. pag.
o, 221 , was niet uitlokkend. Hij begaf zich dan naar
Jlmflerdam. Doch hier fchijnt liet hem met de beoefening der Geneeskunst niet naar wensch gegaan te zijn;
zoodat hij zich , reeds in 1630, in dienst der Remonzrantfche Societeit en naar hoorn begaf, alwaar hij de
gemeente twee jaren hielp bedienen. Van daar kwam hij,
in 1632 of 1633 , in de bediening der gemeente van Leiden , waarin hij tot in 1640, toen hem daar de flad ontzegd werd , volhardde ; fehoon hij zich , reeds federt 1636 ,
meestal in 's Graveii&rge onthouden had. In het laatstgemelde jaar had hem de Remoníirantfche gemeente van
Schoonhoven gaarne tot haren Leeraar gehad', en ook hij
verlangde derwaarts te gaan; doch de bekrompenheid der
geldmiddelen van de Remonftrantfche Societeit gedoogde
toen niet, aan de gezegde gemeente een' afzonderlijken
Leeraar toe te flaan. Omtrent gelijktijdig werd hij door
dc gemeente van Bomel beroepen ; doch hij wees dit
toen af, maar nam later deze roeping aan, in 1642 ,
bragt federt het overige zijns levens op die ftandplaats
door, en overleed er, in zijn vijfenzcventigfte jaar, in
1655. Ook daar was hij zeer geacht, oefende er mede
de Geneeskunst, en had jonge lieden bij zich inwonen,
welke hij in het Latijn , Gr•ieksch , ilebreeinrsch , Chaldeeairsch en Arabisch onderwijzen mogt, fchoon men er
een Rectoraal Gymnafaurn had.
D A N I E L is tweemalen gehuwd geweest, doch f'cierf
weduwenaar. Van zijne vrouwen kwamen mij zelfs dc
namen niet voor. Ook bleek mij niet, of hij meer kinderen gehad heeft, clan één' zoon , j o H A N N E s D AN I E L s geheeten , en van wien ik niets meer weet, dan
dat hij ook Latijn fchreef,, en eengin zoon nagelaten heeft,
die mij meer bekend is, en zich jo II A N N I S S NE C AN u s noemde. Deze is van het jaar 1665 tot het jaar
171.3 Remonftrantsch Predikant te Gouda geweest, en
aldaar in 1722 geflorven. Van hem zijn de flukken herkomfiig , welke ik nu heb mogen gebruiken. Hij was een
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zeer geleerd man , van uitflekende welfprekendheid , en
vooral uitmuntend in grondige kennis der Latijnfche tale,
en door zijnen Ciceroniaanfchen stijl beroemd. Trouwens
in zijnen tijd waren er verfcheidenen onder de Remonirantfche Leeraren , die in zijnen lof deelden , zoo als
JACOBUS A BRAKEL, OCKERUS PESSER,GO-

SUINUS A NYENDAAL en anderen. Doch SNECAw u s overtrof hen allen.
Om tot zijnen grootvader weder te keeren: wij befluiten ons berigt wegens hem , met nob iets van zijnen ge
leerden arbeid te zeggen. Veel heeft hij niet gefchreven.
Van dat hij te Sneek kwam , tut tint hij er van zijn Rectoraat ontzet werd, werd zijn tijd er, door de bezigheden van zijnen dubbelen post, verflonden. Daarna had
hij eenige jaren onrust, en moest hij zich in een nieuw
vak bekwaam maken, en, gelijk uit liet getuigfchrift der
Franker Hoogleeraren, dat wij te berde bragten, blijkt,
zich tusfchenbeiden met onderwijs onledig houden , en
vervolgens de praktijk der Medicijnen oefenen. Dit was,
op de onderfclieidene plaatfen .ran zijn volgend verblijf,
daarna altijd het geval, en daar kwanr de bediening eenes
Christelijke gemeente , en, in de laatfIe twaalf of dertien
jaren van zijn leven, nog daarenboven weder aanhoudend
letterkundig onderwijs bij. Hoe zou men dus van hem
kunnen verwachten , dat hij veel zal hebben uitgegeven
Mij is een boek van hem voorgekomen, dat hij, 'onder
den titel van MUSAGETA , dacht te laten drukken , en,
blijkens zijne briefwisfeling met den Edelen. P I B 0 A D o,c 1 A , die, als Voorzitter , de Groote Staatsvergadering
'van: 1651 opende, en tevens Voorzitter der Staatsverga•
Nering van Priesdand en zijn gemeenzame vriend was ,
aan de Staten van dat gewest wilde opdragen. Ook bleek
mij , dat hij, over deszelfs uitgave , in onderhandeling
geweest is met de vermaarde Boekverkoopers B L A A U
te flnf/erdam ; doch of liet werkelijk het licht gezien
Nebbe , en van welken inhoud het geweest zij, weet ik
niet. Even onkundig ben ik omtrent een ander werk van
hein , dat den titel van METATOR droeg. Doch , het-
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geen ik zeker weet, is, dat hij de Kerkelijke Hianorie
vara u I T E N 13 o c A A R T, op verzoek der Remonftlantfche Societeit, in her Lntra vertaald en met bijvoegfelen
vermeerderd heeft. Zij is echter niet uitgegeven, en ik
vond aangetcekend , dat liet handschrift onder gemelde
Societeit berustte. Mij is liet nimnier voorgekomen. —
lannierkingerr vcra D A N I E L to wederlegging van ver
dien kant van den zoogenaoczra--fcheidn.lota:è,p
den Stated - Bijbel, werden , door E N GE L B ER T V A N
E N G it L E N, eertijds Remon11rantsch Leeraar te dr•tzhem opgenomen onder de zijnen, gecrukt te Rotterdarii,
1649 , in octavo. Lindelijk gaf hij, in 1634, bij J o.
bi A I RE, te Leiden, Uit , E Pl & T E T I Enchiridion , in
het Grieksch en Latijn; welk boekje , hoewel ongunílig
beoordeeld door BIER l eus CASAUBONUS CnISAAc u s v o s s i u s, bij andere Geleerden echter meerdere
goedkeuring vond, en, zoo in Nederland als ,Uuitrchland , zeer dikwijls herdrukt werd.
ENE ZoMErtREIS IN NOORD - AMERIKA.

Door G E. BOSCH.,
Predikant bij de vereenigde Protestantfche Gemeente te
Curacao (*).
I.
De find/on - rivier.

I

n het levendig, nieuwsgierig en werkzaam karakter van d
inwoners der vereenigde Staten van Noord-Amerika ziet men
eene zucht tot reizen. De vele herbergen, die men overal
aantreft, en die in het zomerfaizoen altijd tamelijk vol zijn,
de gemakkelijke wegen, de goede gelegenheden om overal te
komen , overtuigen er den vreemdeling van. Van ouds was
(*) Schrijver der overige ons van dat Eiland toegezondene
Rukjes ; zie Mengelwerk voor 1819. Caraccas; 1822. he.t
Feest van den Kalkoven op Curacao; 1823. de mislukte Expeditie tegen Portorico; 1824. de Zeel/ bj 411a-G;aeia; het
Lezoek up Iruba c„ Bo;a-ire , enz.

70

EENE ZOMERREIS

de toer naar het Noorden het aangenaamfle, omdat dezelve
ging naar den waterval in de Niagara, tusfchen de binnen
zeeën Ontario en Erie, naar de mineraalbronnen te-landfche
Libbanon , Balton en Saratoga, en op deze wegen de heilige
plaatfen deed zien, waar in den revolutieoorlog zoo veel
bloeds voor vrijheid en volksbellaan geflroomd had. Menig
Amerikaan, die van zijne kleine winften en groote uitgaven
in kleederpracht iets Overwinnen kon, ondernam dezelve;
doch federt r u L T ON de ontdekking der ítoomkracht van
WAT S op de vaartuigen toegepast heeft, en federt men aan
het groote kanaal van het meer Erie begonnen is, werd deze
togt menigvuldiger ondernomen, en is thans tot eene volkomene reiswoede overgelagen. Als het fchoone jaarfaizoen
aankomt , hoort men het meest fpreken van den fashionable
toer; zelfs In herbergen en op reiswagens is dikwijls de inleiding tot verdere kennismaking. Sir! you come from the
fprings? you go to the falls? (Mijn fleer! komt ge van de
bronnen ? gaat ge naar den waterval ?)
Ik was in de maand Julij (1825) te New ïor ck, en had
geene andere bezigheid, dan om voor mijne gezondheid te
reizen , zoodat ik fpoedig befoot , insgelijks den fashionable
toer te maken, te meer daar het mij als Nederlander nog van
een bijzonder belang was , de h ad/on- of Noordrivier op
te varen, aan welker oevers, twee eeuwen vroeger, de eerile
Nederlandfche kolonisten zich nederzetteden , en, aan het
einde derzelve, niet ver van den *lantifchen Oceaan, op
een eiland, Nieuw -,Imflerdam bouwden , dat naderhand met
den naam van New - Torck herdoopt is.
Reeds het begin der reize was voor mij belangrijk; want
het was voor de eerf}e maal in mijn leven, dat ik een ftoomvaartuig betrad. Ilk begaf mij vroegtijdig naar de plaats, waar
de ftoombooten voor de Noordrivier afvaren , en moest toch ,
onder een ontzettend gedrang van menfchen, mijn uiterfie
best doen, dat mijne koffers bij elkander bleven, en eene
goede plaats kregen in de kamer, welke voor de bagaadje
beflemd was. Aan den grooten toevloed van menfchen naar
de ftoomboot zou men waarlijk gedacht hebben, dat deze
boot de eenigíte was, welke er in de ganfche week afvoer;
en echter gingen er twee te gelijk af, des middags weder
twee , en zoo de geheele week door, en op ieder dezer booten bevinden zich doorgaans van de twee- tot driehonderd
pasfagiers.
-
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Het grootfle gedeelte begeeft zich doorgaans , als het mooi
weêr is , terftond op het bovendek, dat van de eene zijde der
boot tot de andere doorloopt , rondom met hekwerk voorzien
en van boven met een zonnefcherm gedekt is, waar men dus
een vrij en ruim gezigt heeft op de voorwerpen, langs welke
men vaart, en waar men wandelen kan , of in eenboek kan
gaan zitten lezen.
Aan het ploffen der fchepraden in het water merkt men ,
dat de boot zal afgaan , en in een oogenbiik bevindt men
zich reeds op een' affland van de werf; want het fchijnt tot
de floomboot - etiquette te behooren, om met Bene groote
fnelheid langs de flad te varen.
Zoodra men van wal is, weet men niet , waar men het
eerst dc oogen op vestigen zal; want aan alle kanten doen
zich de fehoonfle gezigten op. Naar het zuiden vertoont zich
Staten- eiland, hetwelk met Long-island de baai vormt, aan
welke New - 7orck ligt, en die men jn fchoonheid gelijk
fielt met de baai van Napels. Tusfchen deze twee eilanden
ligt de haven, en wordt door het vooruitflekend land van
New-Jerfey gedwongen, zich oostwaarts in zee uit te storten. Waar de haven tusfchen deze eilanden het fmaifle is,
ziet men in de verte twee flerke fortresfen, die den doortogt
van vijandelijke fchepen onmogelijk fchijnen te maken. Ook
de kleine eilandjes Governors, Bedloiv en Gibbet, welke met
werkten voorzien zijn en in het midden der baai liggen, maken het uitzigt op deze zijde bij uitnemendheid fchoon, voor
als alles bebouwd en groen is tot op de.-alinhetjrfzo
toppen der bergen , en dc op eerre moderne en finaakvolle wijze gebouwde huizen en buitenplaatfen de fchilderachtigfte
groepen aan het oog vertoonen. Aan de westzijde der rivier
ligt New -.Jerfey, waarvan men de dorpen Paulushoek en Hoboken, die nog hunne oude 1lollandfche namen behouden heb
aan den oever ziet. Ten oosten doet zich de thans met-ben,
170,0.00 inwoners bevolkte flad New-rorck juist van hare
fchoonfle zijde op, dewijl dezelve op een lang, fmal eiland
gebouwd is, dat van het zuiden naar het noorden ftrekt. Vóór
ons uit lag de heerlijke Noordrivier, aan welker fchoone uit
ik mij niet heb kunnen verzadigen, zelfs niet toen ik-zigten
dezelve voor de achtfie maal bevoer.
Terwijl ik dus bezig was liet fchoone van alle kanten te
befchouwen, oefende de damp van het kokend water deszelfs
bekende kracht uit, en deed, met behulp van eerre zeer ge-
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coinpliceerde machinerij , de fchepraden zoo 4iiei en heftig it,
het water !laan, dat het drijvend kasteel in weinig tijds de
fraaije buitcnplaatfen, buiten New -2'orck op hetzelfde eiland
liggende, voorbij en buiten het gezigt der ftad was.
Ik had omtrent een uur lang op dezelfde plaats geftaan ,
om alles met aandacht te befchouwen , toen het mij eerst in
de gedachte kwam, om een ander voorwerp van nieuwsgierigheid , de Roomboot zelve namelijk, van nabij te bezien. Ik
verliet het opperdek , en kwam op eene tweede verdieping,
waar ik, behalve het bovenfle gedeelte der machinerij , ver.
feheidene kamers vond , als voor den Kapitein, voor de Ingenieurs, voor de huurlieden, voor de bagaadje, eene waschen kleedkamer, enz. Vóór op deze verdieping 1}onden eenige menfchen eigaren te raooken , hetgeen elders verboden is.
Ik ging naar beneden, en kwam in eene zeer ruime en fier.
lijk gemeubeleerde kamer , aan beide kanten in de lengte met
vaste flaapplaatfen voorzien. Twee rijen als marmer gefchil.
derde kolommen ondersteunen het dek. In het midden van
he vertrek zag ik boven eene deur flaan : Ladies - cabin; dat
is: roef of kamer voor Dames. Ik mogt daar natuurlijk niet
in komen; doch had genoeg gelegenheid, doos het gedurig
heen en weer loopen en fpringen der jonge Dames naar he;
opperdek, op te merken , dat het eene vrij groote kamer was,
cie grond voorzien met een tapijt , de ramen met zeer mooija;
gordijnen , en zoo alles naar evenredigheid. Aan de andere
zijde in het midden was de Bar - room , de plaats, waar men
alle foorten van wijnen, iiqueuren enz. verkocht; aan beide
zijden van dezelve eene deur, waarboven Qond : twee dollars
boete; ik ging daar dus niet in, maar vernam, dat deze deuren
naar de keukens gingen. Hoewel in deze kamer verfcheidene
pasfagiers op de eanapés zaten, of heen en weér wandelden,
waarfchijnlijk van de dorftigflen, die zich bij de bron wildent
ophouden, bleef ik echter niet langer hier, dan noodig was,
om mijne nieuwsgierigheid te voldoen, en haastte mij, om
weder op het bovendek te komen. Toen ik op de tweede
verdieping was, zag ik, dat het tijd was om te betalen. Ik
voldeed dan den Kapitein , en kreeg het nommer van mijne
flaapplaats, welke ik, met behulp van een der knechts,
vond, niet in de groote, maar in eene der twee tlaapkamers,
welke in het voorfte gedeelte van het vaartuig waren ; dezelve
was eene vaste kooi , voorzien van eene matras , kusfens ,
twee lakens en eerre deken. Ik was over alles, wat ik zag,
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zeer voldaan , maar verwonderd , dat ik niet meer moest be.
talen dan drie daalders (elk 50 St. 11011.) van New-Thr k
naar Albany, een affiand van 146 Eng. mijlen, dus omtrent
So teren, eten, drinken (ontbijt, middag- en avondëten) en
slaapplaats daaronder gerekend, en alles in waarheid zoo
overvloedig en goed, als men het in de beste herbergen verwachten kon. Zulks is te meer opmerkelijk , als men bedenkt, dat zulk é ene ftoomboot ontzettend veel gelds tot aar
koop en onderhoud kost (men verhaalde mij, dat er onder
waren, welke, met het meublement enz. 8o,000 dollars ge.
kost hadden) ; doch de oprigting daarvan gaat , zoo als in
Noord-Amerika algemeen is, bij wijze van asfociatie, en waar
zoo vele ftoombooten varen , als van New - Torck naar Albany, zoekt ieder de vracht te verminderen, om veel pasfagi-ers
te lokken, en door derzelver groot getal de uitgaven weder te
vergoeden: Terwijl ik nog in Noord-Amerika was , werd èr
weder eene nieuwe linie tioombooten tusfchen beide genoemde plaatfen aangelegd , welke de vracht, met eten en drin.
ken, op twee daalders bepaalden, Tien jaren vroeger toen
F U L T 0 N alleen hek privilegie had , was de prijs tien daalders;
Het is inderdaad opmerkelijk , hoe verre de Amerikanen
de vaart met fioombooten gebragt hebben , zoo vel in geniakkèlijkheid en fierlijkheid van inrigting, als in goedkoopte. De
-Safety-Barges, welke door ftoombouoten worden voortgefleept, en op welke men een daalder vracht meer betalen
Toet, omdat men van het gevaar van het fpringén des waterketels en van het geraas der machinerij bevrijd is, zijn, in
den wezenlijken zin des woords , drijvende kasteelen. Dage
vermeerdert het getal der ïfoom(rooten. Wanneer men op'-lijks
eenere afpand van New -T'o•ck komt, ziet men , den ganfcheiï
dag door, den rook dezer vaartuigen , welke van dit gewigtig
punt (New - 7orck) naar alle deden des lands vertrekken. Van
derzelver groot getal overtuigde ik mij op den q. November
1825 , toen ik te New-2"orck , bij gelegenheid van het feest ter
voltooijing van het Lac Erie - kanaal, tweeëntwintig ftoombooteu bij elkander zag. Dit gezigt koel men niet zonder
verbaasd te (taan ianfchouwen. Het was een nieuw verfehijnfel in de wereld. Voor de ecrfie maal ging Bene vloot van
tweeëntwintig kolosfale vaartuigen , door den wafem van kokend water voortgedreven, den Oceaan begroeten. De juiste
en afgepaste manoeuvres dezer ftoombooten , op derzelver
taart van New -Torek naar zee , een afpand van 30 Enig. mij.
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len, waren verwonderlijk. Nu eens waren dezelve in eerie linie gefchaard ; dan weder veranderden zij in derzelver vaart
plotfeling van frand, of trokken achter elkander op, even als
krijgslieden, die, op kommando van den Bevelhebber, hunnen marsch afwisfelen ; en toen deze ftoombooten de zee genaderd waren, formeerden zij eenen kring, in wiens midden
de TVashington, (ftoomboot No. t) aan welker boord zich de
Corporatie bevond, bij welke ik door de Regering als vreemdeling genoodigd was , zich plaatfte, van waar, onder het
bulderen van het gefchut, het water van het Lac Erie in den
Oceaan geftort werd, als het zinnebeeld , dat de wateren der
binnenlandfche zee Erie nu met die der overige wereldzeeën
en rivieren vereenigd waren. — Ik keer thans tot de Roomboot
op de Hudfon - rivier terug.
Van tijd tot tijd ontflaat er onder de pasfagiers eene groote
beweging. Men is bij eene landingsplaatsgekomen, waar
eenige pasfagiers voor een naburig Radje of dorp aan wal gezet en van daar weder anderen ingenomen worden. Elk begeeft zich naar den kant der floomboot, voornamelijk om te
zien , met welke reizigers het gezelfchap aan boord zal ver
worden. De floomboot floort zich aan dat laden-merd
en losfen zeer zelden, en houdt bijna altijd hare gewone
vaart. De wijze, waarop dit gefchiedt, is weder een voor
dat het menfchelijk vernuft van de uitvinding der lamp --del,
kracht getrokken heeft. Aan beide kanten der Roomboot hangen groote floepen , waarvan men er eene laat zakken , als
het gelui der klok op eenigen affland eene landingsplaats
heeft aangekondigd; de pasfagiers begeven er zich met hunne
goederen in ; de floep wordt nu achter de floomboot voort
verkrijgt daardoor eene fierke vaart, van welke-getrokn,
de ftuurman gebruik maakt, om, onder het vieren van het
touw,- de floep naar de -Helling te laten loopen; de reizigers
gaan er zoo fpoedig mogelijk uit, terwijl er weder anderen inflappen; als men ziet, dat alles gereed is, maakt men aan
boord het touw aan een rad vast , hetwelk door de machinerij in beweging gebragt wordt; dit rad windt het touw met
fnelheid om zich heen , en brengt dus in weinig tijds de floep
weder tot de floomboot terug, welke dus in derzelver vaart
in het geheel niet gehinderd wordt.
Door den fnellen gang, waarmede de Roomboot doorzet ,
veranderen gedurig de uitzigten op de fchoone Noordrivier.
Ik herinner mij nog met genoegen aan de verrukking, waar-
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trede ik de heerlijke berg-, bosch-, land- en watergezigten aan
welke de vaart van New -7orck naar Albany op--fchouwde,
levert. Verfcheidene vreemdelingen, die Europa doorkruist
hadden, zeiden mij, dat de Noordrivier op fommige plaatfen
in fchoonheid gelijkflond met den Rijn in Zwitferland. De
rivier is nu eens ééne, dan weder twee à drie mijlen breed,
en loopt kronkelend door bergen heen van onderfcheidene
hoogte. Het Catskill- gebergte is het hoogfle, zelfs van
geheel Noord-Amerika; deszelfs toppen verheffen zich tot
3800 voet boven het vlak der zee. Het doet zich in de verte grootsch en prachtig op, en is rijk in de fchoonfte uitzigten, waar de rivier langs deszelfs voet fpoelt. Verfcheidene
lieden en dorpen zijn op welgelegene plinten der rivier ge
Schilderachtig inzonderheid zijn de liadjes Had/on en-bouwd.
Newburgh, alsmede Westpoint , waar de militaire Akademie
voor de vereenigde Staten geflicht is , gelegen.
Het behoort tot den fashionable toer, om te Catskill-landing uit de iloomboot te gaan , en een paar dagen door te
brengen in eene zeer groote herberg, welke 3000 voet-hoog
op het gebergte, in de nabijheid van twee fchoone waterval
gebouwd is, en een bij uitftek fraai vergezigt heeft.-len,
Doch wie met de Roomboot doorvaart, reist meestal binnen
24. uren van New - Torck naar Albany.

EENIGE BIJZONDERHEDEN, 9ETREFFENDE HET LEVENSEINDE
VAN !IIUNGO PARK.

(Uit de nieuwe Ontdekkingsreize in Afrika, in 1823 en 1824,
door DENHAM, CLAPPERTON en OUDNEY.

Londen, 1826.)

D

e dood van M UN G 0 P A RK heeft veel geruchts veroorzaakt te Kano, gelijk in het geheele middelgedeelte van
Afrika. Men noemt algemeen de flad Bousfa , nabij 2"ouri,
als de plaats, waar die ongelukkige reiziger het leven verloor. Kapitein c L A P r E R T ON berigt ons desaangaande het
volgende:
„ Men make aan allen bekend , dat de Christenen geko.
men zijn in de flad Toad, in het rijk van Taour. Zij ontfcheepten aldaar, kochten eenige levensmiddelen, als ajuinen
andere moeskruiden, en zonden een gefchenk aan den Koning, die hun liet verzoeken, te wachten, tot dat hij hun
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een' bode zou hebben toegezonden ; maar zij werden be.
vreesd , en begaven zich weder fcheep. Toen zij de had
Bousfa genaderd waren, werd h in vaartuig tegen eene rots
verbrijzeld, en zij vonden allen in de zee hun graf. Dit is
ons als eene waarachtige daadzaak berigt, en vrede zij met
ons !" Dus luidt het getrouw verhaal van M 0 ft AM ME D BEN - DECIMAN.

G cu Rs 0 U, een bevelhebber der i1,wbie,en , deelde aan
Bien Heer C L A Er P E RT 0 N de: volgende bijzonderheden mede
„ Mu N GO PAR K en zijne reisgenoten kwamen van
Bousfa; en, nadat zij aan den ,Sultan van Touri een geweer
en nog eenige andere voorwerpen ten gefchenke gegeven hadden, outfeheepten zij, ten einde, op de marktplaats, eenige
levensmiddelen te koopen. De Sultan liet hun berigten, dat
hij voornemens was, bij hen een bezoek af te leggen, en
hun vaartuig met de' benoodigde Huurlieden te voorzien , om
hen Veilig langs de rotfen heen te doen zeilen, waarmede het
bed der rivier op eenigen afiland van de had, •ilsfchen de
bergen, die haar omzoomen , bedekt is. Maar, in plaats vaï2
de komst des Sultans af te wachten , begaven zij ziele in den
nacht weder fcheep. Bij het aanbreken van den dag kwam
een renbode den Sultan berigten .; dat het vaartuig, wanrop
zich de vreemdielingen bevonden, tegen de rotfeit verbrijzeld
was geworden. Ilet valk was aan beide Oevers verzameld ,
en begon met pijlen op hen te fchieten ; het féheepsvolk nam
daarop het befluit, oarr het vaartuig te ontdoen van alles,
wat zich op hetzelve bevond. Twee blanken wierpen zich ,
in elkanders armen geftrengeld,' in het water; er bleven in het
vaartuig léchts twee !laven over met boeken , papiëren era
éenige geweren. Een der boeken was met wasdoek bekleed,
en is thans nog in het bezit van den Sultan van Touri."
Alle deze daadzaken waren zeer goed bekend bij den Sul-"
tan B E LLo, en hij had, op zijne kaart , de plaats der (chipbreuk van onzcrt landgenoot aangeteekend. Hij verzekerde,
dat, indien die reiziger in den rege,itijd aangekomen ware ^
hij ligtelijk over de rotfen had kunnen klimmen , tegen welke
zijn vaartuig fchipbreuk geleden had ; maar dat het water derwijze zakte, ten gevolge van de droogte, dat de fcheepvaarc

fömtijds geheel geftremd werd. Hij had een der geweren met
dubbelen loop, die in het vaartuig gevonden waren, in zijn
bezit gehad. A na E R A C 1t M A N, een zijner bloedverwanten, had een klein gedrukt boek, 't welk insgelijks in das
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vaartuig gevonden was; maar hij was toen aan het hoofd
van eene krijgsmagt uitgetrokken , en moest nog een' geniimen tijd afwezig blijven. De overige papieren bevonden zich
in handen van den Sultan van 7ouri, die aan hem cijnsbaar
was. Ik gaf den Vorst te kennen , dat hij aan den Koning
van Engeland een zeer aangenaam gefchenk zou doen, indien hij alle die voorwerpen konde verzamelen en aan hem
toezenden; hij beloofde mij , te dien aanzien, alles te zullen
doen, wat in zijn vermogen was.
Indien de papieren des beroemden en ongelukkigen reizigers wedergevonden werden, zoude men er ongetwijfeld belangrijke berigten uit kunnen opzamelen , omtrent de Kouarra,
aangaande Tornbuctoo en andere plaatfen, die ons door latere
reizigers nog niet naauwkeurig zijn befchreven. Wat betreft
de dagverhalen van HO R N EM ANN, men moet dezelve als
verloren befchouwen, indien men zich ten minfle verlaten
kan op de volgende bijzonderheid, die onze reiziger van zijnen
bode vernam: „Het graauw onder de Negers gaf voor, dat de
vreemde reiziger gemeenfchap hield met de booze geesten
in de hel , en flak het huis in brand , waar hij zijn verblijf
hield; 't was het huis van IussuF - FELATAH, een zeer
geleerd man , die hein tot zich had genomen. J u s su F
kwam in de vlammen om, en alle de papieren van H o Rn E M A N N verbrandden mede."

TWEE BRIEVEN VAN MR. RHIJNVIS FEITH.

Aan den Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!

O

nlangs las ik een werk, waarbij mijn hart een' wellust
genoot , welken eene lecture van vele jaren niet in ftaat was ,
mij te verfchaffen ; ik bedoel de Gedenkzuil voor Mr RH IJ NV I s FE I T H , welke der drukperfe van S U RIN GAR, te Leeuwarden , tot geene geringe eer verftrekt, terwijl de Heeren
VAN HALL en W A R N S I N C K, en al de overige Vaderland
Dichters, welke deze Gedenkzuil hielpen oprigten, in-fche
den Nestor der Nederduitfche Dichtkunde van onze Eeuw
zichzelven hebben vereerd.
In den eigenlijken en iterkften zin des woords behoordé ik
wel niet tot het getal der vrienden van den grijzen Bard; maar
F
MENGELW. 1827. NO. 2.
.

, Tlvei:

Pr.! `'E

Bene bijzondere en onvergetelijke omftandigheid in mijn,
veelal zoo moeitevol, leven bragt mij , ten jare r8o6, met
hem in aanraking; finds dien tijd kwam ik zelden te Z'allc,
zonder het ftreelend genoegen te fmaken , van den uitmnntenden en beminnelijken Man, in dc flad of op zijn bekoor
BoschivtJk , te bezoeken, en nimmer verliet ik. hem, zon--lijk
der zijn helder hoofd en warm hart te bewonderen.
Het nittrekfel uit zijne brielvisfeling, waarmede de Heer
WARNS t NC K 's mans Gedenkzuil verfierd heeft, herinnerd
mij aan vier brieven, welke ik, bij onderfcheidene gelegen lieden, van den vereeuwigden r E 1 T u heb ontvangen. Weldra gevoelde ik mij ten fterkfte opgewekt, om dezelve , den
Edelen ter eere, ter plaatling, aan UEd. mede te deelen;
doch zag tevens fpoedig in , dat de twee oudite derzelven,
uit i8o6, te veel bijzondere omftandigheden behelzen, om
algemeen belang te verwekken , terwijl de beide laatfte , uit
T8 tq, door alle vrienden en- hoogfchatters van r e I T H (vie
telt hun getal?) zeker met genoegen zullen ontvangen worden.
Alvorens echter dezelve op te geven, moet ik, fchoon met
weinige , den lezer op het regte ftandpunt zoeken te plaatfen, om dezelve wèl te verftaan en juist te beoordeelen. Ilet
volgende zal daartoe genoegzaain zijn.
In den jare i819- fchreef ik aan den waardigen Man, dat
Ik, binnen 14 maanden , tweemial doodkrank was geweest ,
en tevens mijne vrouw en vier mijner kinderen ten grave had
zien dalen. Drie dagen daarna ontving ik den eerflen der
heide volgende brieven, omtrent welken ik echter nog moet
aanmerken , dat er een gezegde in voorkomt, hetwelk zou
kunnen dienen, om mij van zelfverheffing te befchnldigen;
maar ik wilde den brief in zijn geheel leveren, en beroepmij hier overigens op allen, die mij kennen, en op-de fchoone aanteekening, door den Heer W AR NS ZN c K, die zich
iffier met mij genoegzaam in hetzelfde geval bevond, op b1,
92 van meergemelde Gedenkzuil gemaakt.
In het laatst an 1819 maakte ik den onvergetelijken Man
mijn voorgenomen tweede huwelijk bekend, hem tevens meidende, dat er (toen) eerstdaags, in de Paderlandfche Letteroefeningen, eene voorlezing van mij zoude verfchijnen,
over het weldadig vermogen des tads, om het gevoel van rampfpoed te verzachten ; waarop de tweede der hier medegedeelde
brieven ten antwoord verftrckte.
Onfchatbaar, heilig is mi het oorfpronkelijke dezer brieven;
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Beide doen het verfland en hart des oníierfelijken Schrijvers
de hoogte eer aan , en flrekken mede ten bewijze , dat de
groote Man, bij wien , als echt Protestant, innerlijke overtuiging fleeds zoo veel gold , zich in zijne wijsgeerige en godsdienftige begrippen fleeds gelijk is gebleven. Alle deze bij
verder, zonder nadere ontwikkeling, aan het na.-zonderlt
denken der lezers van uw geëerd Tijdfchrift overlatende, teekéne ik mij , met ongeveinsde achting,

Mijn Ireerl
Derentes-, M. dienstv. Dienaar,
18 Dec, I826 .
Ae SLBERT8.
Mijn Heer en Vriend t
Uw treurige brief heeft mij diep getroffen; en ware het
Evangelie van onzen Goddelijken Verlosfer er niet, ik iott
waarlijk niet weten, wat u in uwen akeligen toeftand , bij zulke herhaalde grievende ftlgen, ik zal niet zeggen troosten,
maar hechts voor vertwijfeling zou kunnen bewaren. ja , wel
is Gods liefde onbegrijpelijk; maar zij blijft echter de hoogfee
en eeuwige liefde. En wat zouden wij; nietige aardwormen,
hier ook doorgronden? Ilaar pinu is zoo groot de tijd zóó
kort, en de eeuwigheid alleen over geluk en ongeluk betlis
lende. De Ouden wisten reeds , dat God der menfchen kirde=
ren niet van harte plaagde ; maar het Evangelie fpreidt een
fehooner licht over de rampen. God tuchtigt eersen iegelijken
zone, dien I Iij lief heeft, opdat hij heiliger, en daardoor vats
baarder moge worden voor hooger heilgenot; die tucht duurt
°ogenblikken; de zaligheid, die er de vrucht van zijn gala
verduurt Bene eeuwigheid,
Gij zelf, mijn Vriend ! weet dit beter dan ik , en ik zie
met vreugde uit uwen brief, dat gij u aan liet Evangelie Vasthoudt en daaruit uwen troost ontleent, In uw geval is er ook
geen andere. God doe n denzelven in de hoogte mate er
are uwe overige kinderen in zijne gunst , en ze --varen;1:tijI
gene uw bverig leven bij verdubbeling. Hij is de Algenoegr
zàmc, die altijd meer kan geven, dan Hij neemt.
Ik blijve overigens , tiet de meeste nchti rg,
-
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H.
Geachte Vriend!
Gij hebt goed befloten, ik ben theoretisch noch praktisch
voor tweede huwelijken ; maar dat is dan toch ook maar in
het afgetrokkene, en daar komt men in de wereld niet altijd
mede door, daar alles door omítandigheden bepaald wordt,
die in 't geheel niet van ons afhangen. Ik begrijp zeer ligt,
dat het voor u, in uwe omflandigheden, met vier kleine kinderen zonder vrouw , niet te redden was; en dan is het wenk
van de Voorzienigheid, om weêr te trouwen, als men er eene
goede gelegenheid toe vindt. God heeft u dit doen gelukken,
en ik wensch hartelijk, dat Hij het met zijnen besten zegen
achtervolge, zoo, dat uwe volgende dagen zoo kalm en genoegelijk mogen zijn, als de vroegere onítuimig en fmartelijk
waren.
Ik heb de Letteroefeningen nog niet ontvangen. Ik ben
zeer belust , om uw ílukje te lezen. Zeker heeft de tijd het
weldadig vermogen, om dat eerfte ondragelijke van de fmart
te verzachten. Wie zou ook anders dit leven , bij dierbare
verliezen vooral , kunnen dragen ? Bij moreele betrekkingen
moet hij het intusfchen niet tot vergetenheid brengen — dan
protesteer ik er tegen, of liever tegen de harten, daar hij dit
op vermag.
Nu, ik zal eens zien, welk vermogen gij aan den tijd toekent. Zoo lang hij zich niet in 't gebied der oniierfelijkheid
waagt, zal ik er in berusten.
Nu, Vriend! leef niet uwe jonge vrouw en kinderen zoo
gelukkig , als mijn hart liet u toewenscht, en geloof mij altijd

Zwolle,

Uw Vriend,

29 Nov. I819.

R. FEITH.

H E R 0 D I A S.
(MATTHEUS,

Hoofdíluk XIV.)

breekt de blijde morgen aan,
DZooaar lang
met vreugd verwacht;
Reeds hoort men 't vrolijk fpeeltuig haan,
Bij 't wijken van den nacht.

HERODIAS.

Herodes viert, met vorftenpraal,
Den dag van zijn geboort' ;
De feestzang klinkt door hof en zaal,
En dreunt, bij d' eerften morgenhaal,
Reeds buiten wal en poort.
Herodes viert, verheugd van geest,
Een' dag zoo groot en blij,
En geeft een prachtig koningsfeest,
Op 't plegtig hooggetij' :
Nu blinkt de luister van zijn' troon
Ten top van heerlijkheid;
En, fpreidt die glans zich weidsch ten toon,
Dit voegt der grootheid van zijn kroon
En 's Voríten majesteit.
Dit feest behaagt aan 't hofgezin ,
En alles fpeelt en lacht,
En huldigt Koning en Vorflin ,
In al haar praal en pracht;
En al wie, groot aan 't koningshof,
Op meerder grootheid ílaart,
Buigt zich te dieper neêr in 't Itof,
En meldt Herodes' roem en lof,
Als aller hulde waard'.
Een overprachtig feestbanket,
Vol weelde en overvloed,
Verbeidt, in 's Vorften eetfalet,
Den koninklijken (loet :
Hier praalt Herodes' luister hoog,
En fchittert grootsch en hel ,
En treft, alom, het flarend oog;
En vrolijk rijst, langs wand en boog,
Gezang en fnarenfpel.
De beker zwiert en klinkt in 't rond,
Dit plegtig feest ter eer;
De vreugd verhoogt zich te eiken ftond,
Ja kent geen grenzen meer;
De vleizucht juicht, op trotfchen toon:
„ Lang bloei' Herodes' rijk!
„ Vermeer' de luister van zijn kroon
„ Zoo zij, op aard', geen vorftentroon
Zijn' zetel ooit gelijk!"
„
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Maar zie ! Herodes' dochter komt,
En nadert 's Konings troon;
En ieder feestgenoot verftomt,
Bij 't ftaren op haar fchoon.
Zij zweeft de reijen in 't gemoet,
In al haar praal en glans ,
En rept en roert den vluggen voet,
Door dav'rend lof,efchal begroet,
In dart'len minnedans.
Des Konings trots en hoogmoei rijst,
Daar elk zich tot hem keert,
Zijn dochter roemt, haar gaven prijst,
En, in dien lof, hem eert;
Haar glorie ftraalt op hein ter neêr;
Nu zwelt zijn boezem hoog;
I-lij voelt zich vader, voelt zich heer;
Zijn dochter moet, met vorften -eer,
Beloond, voor aller oog.
Hij fpreekt : „Mijn kind! begeer van mij
„ 't Wordt all' u toegeftaan
, Ja, vraag de helft der monarchij;
„ Uw vader biedt ze u aan:
Verwacht het alles van mijn hand;
„ 'k Geef u mijn vorst'lijk woord;
„ Ja, 'k zweer, ik doe dat woord geftand.
,, Mijn kind! gij hebt mijn' eed te pand,
„ Zoo plegtig hier gehoord,"
De Koningsdochter fpoedt zich voort,
En pleegt haar moeder raad,
En vraagt, wat haar, naar 's vaders woord,
Dit uur te kiezen ftaat.
En zij, die, daar, waar de onfghuld fchreit,
Die ftem in 't hart verdooft,
Hervat, (wat top van ijsf'lijkheid!)
Door helfche zucht tot wraak geleid;
„ Eisch gij des Doopers hoofd!
„ Uw vader heeft dien boetgezant
„ Reeds veel te lang gefpaard;
,, 't Is hij , die hier de vreugd verbant,
„ En niets dan kwelling baart
'k Verduw , finds lang , met bitt'rc fpiit,
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„ Zijn fchamp're beuzeltagl :
„'e Zij eenmaal uit, zijn bits verwijt!
„ Mijn kind! 't is heden ftraffenstijd;
„ Hij fneve door het ftaal !"
De dochter keert, in d'oogenblik,
Voor's Vorften zetel weêr,
En fpreekt: „ Mijn vader! weet, dat ik
„ Des Doopers hoofd begeer."—
op '-t felst benard,
Zijn hoofd ! ... wat fchrik!
Zit nu I Ierodes daar
Ter prooi aan wroeging, rouw en fmart;
En , jaagt hem ook het angftig hart,
Niets keert het bang gevaar.
..

,

-

Nu prangt den Koning 't nakend leed
Van hem , wiens hoofd men vraagt
Dan weêr wordt hij , door woord en eed,
Ten kamp als uitgedaagd:
Maar vorftentrots kent eind noch paal;
Geen daad is hier te flood;
De hoogmoed reikt liet moordend ftaal,
En, hoor! daar klinkt des Konings taal;
„ Men brenge hem ter dood!"
Johannes hoort het zonder fchrik,
En ziet het dood'lijk zwaard;
Maar niets, dat, in dien oogenblik ,
Zijn vroom gemoed vervaart.
Hij heeft des Heeren volk geleid
Tot kennis, licht en deugd;
Den Vredevorst den weg bereid
En nu ftaart hij op de eeuwigheid,

Vol rust en helneivreugd.
Hij fterft, de vrome Godsprofeet;
Daar ftort hij zielloos neêr:
De mond, die 't misdrijf fldd'ren deed,
Beftraft het kwaad niet meer.
Herodias ! ontvang zijn hoofd —
Uw dochter biedt liet aan :
Juich nu; zijn oog, van licht beroofd„
Waar 't levensvuur is uitgedoofd,
is blind voor gruweldaàn
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ja, fnoode ! juich; in 't kwaad verhard,
Voegt gij bij echtbreuk moord:
Geen wanbedrijf is ooit zoo zwart ,
Dat niet uw ziel bekoort.
Koel nu, aan 't itof'lijk overfchot,
Uw' onverzoenbren haat ;
ja , vloek den vromen vriend van God,
Ontaarde! braak uw' finaad en fpot
Op 't wreed misvormd gelaat!
Maar weet, (Gods Engel fpelt het mij
En nimmer loog zijn mond)
Eens derft gij kroon en heerfchappij,
En dwaalt als balling rond;
Uw gruwelmaat, zoo fchrikk'lijk -groot,
Wacht eens geregte ftraf;
En naakt des levens jongfle nood ,
Dan ulort, bij uw' ontzetb'ren dood,
De wanhoop u in 't graf.
W. H. WARNSINCK, BZ.

D E K 0 Z P. K.

Een onopgefrer•d waar TPey haal.

H

et was in het begin van het, in belangrijke gebeurtenis fen, zoo gedenkwaardige jaar 1813, dat de Doufcke Kozak
KY R I L LE W te Bialystock , de grensflad van Rusland , in
kwartier lag. Bij den terugtogt der Franfchen uit Rusland,
in 58 52, had hij, benevens zijne hem vervolgende kameraden,
eene menigte gouden Napoleons buit gemaakt , en dezelve in
Rusjiscli papier verwisfeld, hetgeen hij in eene lederen brieven
borst droeg. Naardien hij lezen en fchrijven kon -taschopde ,
de vlugíle ruiter en de behendigife lanswerper was , had
Vorst su..., die toen een regement Huzaren kominandeerde, heen tot zich genomen, en gebruikte hem -in buitengewone zendingen.
Eens moest onze Kozak een' brief naar zeker dorp overbrengen. Hij ging vervolgens in de herberg. De knappe dochter
van den waard reikte hem , met een vriendelijk gelaat, het
gevraagde glas brandewijn toe. Zij geraakten weldra te zamen
in vertrouwelijk gefprek ; en KY R ILL E W , door de bevallig-
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heden van het meisje getroffen, beloofde dikwijls weder te
komen, indien hij op hare genegenheid mogt hopen. DAS CHA (dus was haar raam) knikte den jongen Kozak lagchend toe , reikte hein hare hand , en ontveinsde hem geenszins , dat haar die belofte niet ongevallig was.
K Y R IL LE w reed nu dikwijls derwaarts , vertoefde telkens
langer in de armen der liefde, verhaalde de luistergrage an
zijn vaderland , van den buit, dien hij gemaakt , en die hein
tot een welgefteld , ja rijk man verheven had; doch ver
tevens N A P O L E ON, die den krijg begonnen , en-wenscht
hem daardoor zoo lang van zijne geboorteplaats verwijderd
gehouden had. Dan fonkelden zijne oogen, en eene ililzwilgende omhelzing zeide haar, wie hem , na voleindigden
ftrijd , naar de oevers van den Don zoude vergezellen. —
Doch deze teedere gefprekken namen fpoedig een einde; eensklaps was het: ,, Voorwaarts ! marsch!"
Voor de laatfte maal omhelsde K v R ILL a w zijne geliefde,
die met tranen aan zijnen hals hing, en hem , in het oogenblik des affcheids , fiamelend de bekentenis deed, dat zij
moeder stond te worden. De gelukkige Kozak was als buiten
zichzelven van vreugd; hij greep naar zijnen fchat, drukte
denzelven der weenende in de hand, en zeide : „ Mijne D A„ s c x E lv K A (*) ! deze brieventasch bevat eenige duizenden,
die ik den Franfc,'zen heb ontnomen. Sneuvel ik, zoo blijft
„ het uw eigendom; maar keer ik weder, zoo trekt gij, als
„ mijne getrouwe vrouw, met mij naar mijn gezegend va
-„derlan!"
IIet meisje, verbaasd over zulk een' fehat, beloofde, alles
heilig te bewaren, en bad tevens den beminden Kozak, haar
fpoedig narigt van hem te doen geworden.
K r it z L LE w was bij het hoofdkwartier te Zerbst. Ook
hier vond hij, in de nabijheid zijns Generaals, veelvuldige
bezigheden , die hein, een' geruimen tijd , weinig oogenblikken
vc.gunden , om aan zijne liefde te denken. Maar hoe ver
hij, toen hem de Vorst naar Bialystock zond! Op-heugdwas
vleugelen der min vloog hij derwaarts, verraste zijne treurende
D A s c x A , en vereerde haar eenigen Duitfchen opfchik. — Za
uren hebben vlerken , en KY it 1 L LE w moest weder van-lige
haar fcheiden.
Bij de bagaadje tot de eskorte behoorende, kwam x v xr LLEW in geen gevecht, en marcheerde alzoo, in 1814, na de
')
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verovering van Parijs, heclshuids, weder naar de grenzen
zijns vaderlands. Eerst in Augustus mogt het hem gebeuren ,
zijne D .t s C n A weder te zien , die ham met een' kleinen
Kozak op hare armen te gemoet vloog, en beider geluk fcheen
thans ten toppunt geftegen. liet verlof alleen ontbrak er aan,
dat K YR ILL Ew zijne geliefde naar zijne geboorteplaats
snogt medenemen; maar Vorst s x ... was in Sakfen achter
andere bevelhebber floeg hem zijne bede glad-geblvn,d
af. Ook hier zag men , hoezeer de Rusfrfche foldaat aan ge.
d,00rzaamheid is gewend; KY R i L LE W onderwierp zich , waar
een ander , in zijne plaats , met zijnen rijkdom tevens zijn
liefje heimelijk met zich zou hebben gevoerd.
Te Bialystok werd rustdag gehouden, waar de brave Rus
irijders, bij het betreden van de grenzen buns rijks, on--/1fche
der den vrijen, helderen henn,el, terwijl de priesters voor het
altaar de Mis lazen, den Koning aller Koningen voor de redding des vaderlands dankten , en voor hunnen grootes A L E XA N D ER baden. Het was een groot, hartverheffend fchouwfpel, de met duizenden baardige krijgslieden bedekte vlakte
te overzien, allen, met ongcdekten hoofde, in rij en gelid
staande, verfierd met eereteekens en wonden , en, te midden
van den donder des gefchuts, den zegepralenden naam des be
minden A LEXANDERS door duizende ftenlmen te gelijk te
hooren uitgalmen, terwijl de tranen der helden, als 't ware,
in de ftralen der zonne blonken!
Innig bad nu ook EYRILLaw, dat God zijne DAScnA
met haren zoon wilde behoeden, opdat hij weldra haar naar
zijn vaderland mogt geleiden.
Op den avond vóór den afmarsch kwam D A S C i3 A te Bf^rlystock, en deelde met haren Jfszak de lederen tasch. Ilij
fprak met haar af, nog dien zelfden winter te zullen weder
om haar met zich te nemen. — Smartelijk en met een-kern,
wederzijdsch angftig voorgevoel was liet affcheid,
Te Oud - Cos7j1at;tinroi fchreef K Y R I L LE w eenige regels
aan zijne geliefde , welke een Jood hein beloofde , voor een'
dukaat, te zullen beftellen; en nu ijlde hij met zijne kameraden naar het nabijzijnde ouderlijk huis. Een klein dorp,
niet verre van den ftillen Don , in den omtrek van Novotfcherkask , was K Y RI L LE w' S geboorteplek , bevallig omringd
van tuinen , velden en weiden , in Bene niet zeer uitgebreide
vlakte, met paarden, koemen en ander vee bedekt, KY RI LL E w had nog een' vader, aan wicu hij nu de zorg opdxoe;,
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om de kleine hut te vergrooten en de kudden uit te breiden.
Veel , dat daar nieuw was , door hem in Duitschluvd en
Frattkr•ijk opgemerkt , wendde hij thans tot nut of tot gemak
aan; zoodat de buren vertield stonden, en hem gelukwenschten, toen zij vernamen , dat hij daarmede zij ne jonge vrouw
dacht te verrasfen. Iladltt V. V R 1 L LE w alles naar zijnen zin
had irtgerigt, ving hij moedig den verren terugtogt aar.
Het was in 't begin van I8I5 , toen K Y It ILL E% , na eene
zeer vermoeijende reize, in den avond IJialystock tot op flechts
weinige uren genaderd was. Den ganfchen dag reeds hadden
rijm en mist de geheele omftreek in liet duister gehuld. Thans
blies een koude, fnijdende noordewind over de ijswoestijn ; dc
nacht met zijne verfchrikkingen genaakte ; de wolven huilden,
en zochten hunne prooi ; en K YR IT. L LW , met zijn getrouw,

maar afgetaat paard, geraakte weldra van stet regte hoor.
Reeds half verllijfd, Reeg hij af, en verdubbelde zijne fchreden. Bedekt met ijs en fneeuw, uitgeput, niet in Raat om
zijn paard langer niet zich te (lepen, daar de weg immer ongebaander, de fneeuw fteeds dieper werd, ítond de ongelukkige, naar den adem hijgende, eindelijk flil, en keek hopeloos in de donkere verte naar een licht rond. „ o, Mijne
• D A S C H E N K A ;" riep hij fm.trtelijk uit, „ u zoo nabij , en
„ echter u niet weder te zien, mijnen zoon niet nog een
maal te kunnen omhelzen ! Moet ik in dezen ijsfelijken-„
„ nacht omkomen ? Dat zult Gij, groote God, die boven
„ gindfche fehemerende Herren woont, dat zult Gij niet geri doogen ! Heer, weeg mij genadig ! n gij, o vader, Jo,, HANNES CHRYSoSToMUS! bid voor mij in mijnen
nood!" Hij Hoeg een kruis, en fpande nog eens vol moed
alle zij ne krachten in. Maar weldra bezweken dezelve; zijn
paard flortte neder, en het gehuil der hongerige wolven kwam
nader. Kermend , en met een' fmartvollen blik naar boven,
vlijde hij zich op zijn trouw en verflijfd beest neder, om
zich aan hetzelve nog voor eene poos te verwarmen.
Reeds was ele !aatfte adem liet paard ontvloden , en begon
K Y R IL L E w de matte oogen te fluiten ten eeuwigen nacht, —
hoor! daar klinkt in de verte de bel eener ijsflede met een
zacht geluid. Hij, die eenmaal deze gewesten in den winter.
tijd bezocht, en het ongeluk gehad heeft te verdwalen, hij
alleen kan liet gevoel van onzen Kazak befetiièn, hij het vernemen van den ecntoouigen klank dier flede ; liet was hem ccite
MuZU1t der Splicic,ut II^t Mclrtd kwam tinuier nader; ets,
,
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met de laatfle infpanning zijner uitgeputte krachten, riep KYR I L L E W met luider flenuue om hulp. Men moet hem gehoord hebben; de liede kwam op hem toe, en een eerlijke
Jood nam nu den verftijfden kozak met zijne pakkaadje in ,
dekte hem met een' ouden pels , en vloog niet hem naar het
niet ver meer verwijderde Bialystock.
K Y R I L L E W waren de voeten bevrozen, en hem moest
geneeskundige bijfland worden verleend. Ruim beloonde hij
den barmhartigen Israëliet, en bewoog hem tevens, des anderen morgens naar het dorp te rijden, om zijne DAS C H A af
te halen.
Naauwelijks kon de onverduldige Kozak de terugkomst
van den Jood afwachten. Deze verfcheen, maar — zonder
DA S C Ii A. Verbleekt vroeg hij naar de reden. De .rood ver
dat DA SC Ii A'S vader naar Podoliën was gereid,-haldem,
om osfen te koopen; dat de dochter niet alleen te huis had
willen blijven, maar, in hope van haren K Y R I L LE W onder
te verrasfen, met den vader derwaarts was getogen. —-weg
Jammerend zonk KYKILLE w op zijn bed van fmarte neder.
De toefland van den. armen Kozak was inderdaad betreurenswaardig. IIij , die, om zijne geliefde af te halen, bijkans het
leven had verloren , vindt haar niet; terwij l zijne bevrozene
voeten hem beletten haar te volgen. Geduld, echter, moest
hem ook deze bittere teleurflelling helpen torfchen.
Naauwelijks was hij weder op de been, of hij maakte zich
gereed om op reis te gaan, toen, ach! het noodlot, niet
moede hem te vervolgen, hem nieuwe hindernisfen tegenflelcie. Bialystock werd opgevuld met krijgsvolk van allerlei wapen'; nog eenmaal trok men tegen den van nieuws verfchenen' N A P o LEO N te veld, om hem geheel te vernietigen,
en—KYR I L L e w moest, fpijt bidden en fineeken , naar Frankrijk opmarcheren. Zijne D A S C II A en zijn zoon fchenen thans
voor hem onherroepelijk verloren !
Bij T "aterloo werd NAP OLE ON geflagen; de zegepralende
legers keerden weder, en KY RIL L E w kwam weldra ander
te Bialystock terug. De vader zijner DAS C a A was wel-mal
teruggekeerd; maar zij zelve had hein onderweg verlaten en
was naar den Don getogen, en federt had hij niets meer van
baar vernomen. KY R I L L E W troostte zich , dat zij in zijn
dorpje hem verbeidde, zijnen ouden vader oppaste, en de
huishouding verzorgde. Vrolijk en welgemoed ride lno alzoo
naar zijne geboorteplaats.

DE KOZAK.

8A

In eene ellendige herberg aan de grenzen der Ukraine vond
verpligt te vertoeven, daar zijn paard niet
verder voort kon. Verdrietig over dit verwijl , bragt hij het
vermoeide beest in den (lal , en begaf zich toen naar den
fomberen, berookten gemeenen haard. Terwijl hij zich van
den herbergier aan de deur een glas brandewijn liet geven,
hoorde hij de waardin kijven; het gerucht werd fterker, zoodat de waard de toonbank verliet , den Kozak met drift
op zijde drong, en van achter de kagchel eene met lompen
bedekte vrouw bij de haren te voorfchijn trok, om haar ter
deure uit te werpen.
Ach, mijn kind , mijn kind! Laat mij toch mijn kind
„ medenemen , wreede menfchen !" riep de vrouw, op eenen
toon, die den Kozak door het hart fneed. Zij rukte zich los,
en kwam terflond, met een naakt jongsken op hare armen,
terug. „ Ik ga," fnikte zij; „ God moge u uwe zonden
„ vergeven !"
,, D A S C H A! mijne arme D A S C H E N K A!" borst eensklaps
de Kozak uit, en de ongelukkige viel ten zelfden oogenblikke,
met den kreet der hoogte verrukking , hem om den hals, en
zonk toen in onmagt, met het fchreijend knaapje, aan zijne
H Y R 1 L LE \V zich

„

voeten.

De herbergiers, op ééns tot andere gedachten gekomen,
fchoten te harer hulpe toe, en na verloop van een kwartièruurs
Ploeg zij de oogen weder op, die den geliefde zochten.
„ o God! dat was immers geen droom ?" riep zij angftig uit.
De gelukkige Kozak hield haar in zijne armen geklemd , alsof
hij eene nieuwe fcheiding had te vreezen, en drukte het knaapje aan zijne borst. Toen hij vernam, dat vrouw en kind den
ganfchen dag gevast hadden , drongen tranen in zijn mannelijk oog, en, met een' blik vol medelijden op de hongerigen,
waar zijne ganfche ziel in fprak, hief hij, vergramd, de geduchte kantfchu op tegen den bedremmelden waard, en in
een oogenblik was de tafel met fpijs en drank voorzien.
Zie den Kozak, den hongerigen knaap op zijne knie voedende; de beminnende vrouw , met de oogen vol tranen
lagchende, den eenen arm om den vader gelagen, met de
andere hand zich verzadigende, en hem de lekkerfe beten
toereikende; en hoe hij nu den jongen, dan de moeder aan
zijn hart drukt en kust, terwijl vreugdetranen , te midden
van zoo veel zaligheids , zijns ondanks hem uit de oogen
biggelen !

go

DE Koz-,xv

Nadat nu vrouw en kind verzadigd varen, en DA s C tt A
eenige der noodwendigíle kleedingftukken voor beide van
de waardin had overgenomen , voldeed zij aan KY R I L L E w'8
brandend verlangen, en verhaalde hem, hoe zij aldaar, en in
een' zoo rampzaligen toefhind , gekomen was.
„ Ach , mijn K Y R I L L E w f" dus ving zij aan , terwijl
hare verbleekte wangen dubbele klem aan deze hate betuiging gaven, „ ik heb veel ellende doorgefhaan. Toen gij
„ naar den Don waart teruggekeerd, werd mijnen vader opa
„ gedragen, osfen in Podolién of te koopen, waarbij eene
0, aanzienlijke lom te verdienen was. IJlings begoot ik , heni
„ te vergezellen, en u in uwe geboorteplaats te gaan ver
rasten. Te Oud- Con/taritinov verliet ik, ter liefde van u,-„
heimelijk mijnen vader. Ach! zwaar werd ik voor dezen
„ onberaden' en onbetamelijken flap geflraft ! Gelukkig be„ reikte ik uw dorp, vernam naar u maar, verbeeld u mijne
„ fmart! men zeide mij , dat gij reeds vdór ettelijke weken
y, waart vertrokken. Uw vader....." Hier bleef zij deken.
„ Nu ? Mijn vader zal toch mijne vrouw en kind wel niet
verftooten hebben ?" hernam KY RILLKW met een gloei.
jend aangezigt.
„ Uw vader — ach ! vergeef liet hem, gelijk ik hoop, dat
• mijn vader nzlj vergeven zal— uw vadér was hard tegen
y, mij. Hij ítiet mij ter deure uit. Ik bood hein uwen zoon,
„ uwen SW A N aan, qtr zijn mededoogen op te wekken;
i , maar — hij befchimpte mij. Dat was te erg, en ik ijlde
, jammerend voort. Eene medelijdende veeduw nam mij tot
, zich; bij haar wilde ik op ti wachten, ei uwe papieren be
y , veiligden mij voor gebrek."
,y En waarom wachttet gij niet ?" vroeg K Y R 1 L L E W met

een gefronst voorhoofd.
„ Uw vader lokte mij in zijn huis, toen hij vernam, dat
ik geld had. Zonder wantrouwen , met blijdfchap zelfs
,, kwam ik tot hem. Maar, reeds den tweeden dag dwong hij
mij, de lederen brieventasch, als zijns zoons eigendom, af te
geven, en ik — ik werd andermaal ten huize uitgeworpen."
Een floor en finartelilk flilzwijgen, alleen door DA s C HA
^ fikken afgebroken, volgde,
Verder ! verder I" liep eindelijk de Kozak met verbetene
woede.
„ Ik begaf mij met mijn kind op weg; want ik was than
arm, en wilde naar Bialystock en tot mijnen vader terugkeeren,
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,, hopende u onderweg misfchien te zuilen ontmoeten. Maat
„ ach ! mijn kind werd gevaarlijk krank; ik moest mijne reis
„ opfchorten 17 en toen mijn kind hertleld was, had ik niets
„ meer, dan deze lompen , om mijne naaktheld te bedekken.
Ik bragt het tot aan dit herbergje , en was nu zelve krank.
, Mijne ellende was ten top geítegen. Verbeeld u, `mijn
K Y R I L LE W! de moeder van de koorts klappertandende ,
op flroo liggende , terwijl haar kind van honger kermt, en
„ de bedelaar, met hare ellende begaan, zijn laatfte ftu-k
„ broods niet hetzelve deelt!"
Genoeg! genoeg!" riep K Y R I LL E W i „ ik meende om
» uwentwille te hebben geleden; maar uwe ellende gaat dat
y lijden tienvoudig te boven!"
,, Ik heb u weder ," hernam D A s C II A niet al de uitdrekking van het innigfte gevoel , „ en alles is vergeten !"
Na een paar ;dagen te hebben uitgerust , begaf zich liet
minnende paar, met hun kind, op reis naar den Don. Zonder verdere ongevallen bereikten zij het doel. De vaderlijke
woning was vergroot geworden ; welgelfieldheid was rondom
blijkbaar, In volle gemoedsbeweging trad K Y R I L I. E w d(i•
zelve binnen, terwij l D A S c Ii A met haar kind , daar buiten,
hem bleef wachten; want hij had op eenen toon, die haat
deed beven, haar links bevolen. Maar tiin geregte toorn
werd eensklaps ontwapend, toen hij den vader op het fterf+
bedde aanfchouwde, deze zijnen zoon herkende, hem tot
zich trok, en, terwijl KY R I L LE w aan de veege fponde ne
derzonk, hem, met gebrokene flem, om vergiffenis bad, welke
hij ddn (ervenden gaarne verleende. Toon hief de vader zijne
handen zegenend omhoog, en de verteederde moeder knielde
met liet kind aan de zijde van haren K Y R I L I. E W filikkend
neder. Nog eenmaal glimlachte de oude man , en hij was niet
meer.
I{ Y R I L L E W leidt met Zijne DASCH A een gelukkig leven,
Op feestdagen verhalen zij hunnen geburen de gefchiedenis
hunner getrouwe liefde; K Y R I L L E W onderrigt hen in vele
zaken, welke biij gezien en gehoord heeft, en zoo werd enenig ,nuttig Duitscheen Fransch gebriftik ook aan den Don verplant.
„

NAPOLEON EN ZIJNI BROEDER LUCIEN.

wist, dat
N
zeer bevallige Dame,
APOLEON

LUCIEN zijnjhof maakte aaneène
Mevrouw f u UBE ET wr, door Bene
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echtfcheiding meesteresfe van haar lot geworden. Men fprak
van een huwelijk tusfc 1 ien haar en L U C IE N. NAP 0 LI. O N
zond haastig den Generaal D u R o c , die zijn onbepaald ver
bezat, naar de Dame, hem aanbevelende, dat hij-trouwen
trachten zoude haar alleen te fpieken , en haar alsdan , desnoods
door bedreigingen, over te halen deze banden te verbreken,
ja , bijaldien hem geen ander middel mogt overfchieten, om
haar eene verklaring , met een bevel gelijkflaande , kenbaar te
maken, zich van haar' perfoon meester te maken. De Generaal vertrok, reed den ganfehen nacht door, en kwam des
anderen morgens aan liet kasteel Plesfii-Citamant , waar Mevrouw jou B ER T O T haar verblijf hield. In zijnen mantel
gewikkeld, begaf hij zich terltond, te voet, derwaarts. Hij
deed goud fchitteren , en verkreeg daardoor onmiddellijk toegang tot hare vertrekken. Eene kamenier werd geroepen; deze
bragt den reiziger in eene kleine zaal, waar de Dame weldra
verfcheen ; maar , terwijl zij de Bene deur binnentrad, ver
LU C I EN eensklaps eioor Bene andere, en , zich ter--fchen
ftond tot D U R 0 C wendende , zeide hul tot hem : „ Generaal!
ik acht mij gelukkig mij hief te bevinden , om het genoegen
te hebben , u mijnre vrouw voor te Eiellen." — DUR o C
antwoordde, zonder zich te bedenken: „ Ik had Mijnheer,
cene boodfchap van zeer teederen aard aan Mevrouw j o u, BE R T o T ; maar ik heb niets , dan mijnen gelukwensch ,
voor Mevrouw L u C I E N. Mijne taak is verrigt , en ik verwij„ der mij." — Eene dringende noodiging tot een ontbijt werd
minzaam afgewezen, en weldra bevond zich D u R o c weder
te Pars. Des anderen daags werd dit huwelijk bekendgemaakt ; en het gevolg heeft doen zien , dat liet jammer zou
geweest zijn, zoo het verbroken ware geworden.

TWEE LEVERANCIERS VAN OORLOG.

(Mérnoires cl' 0 L VR A R D.)

H

et fchijnt , dat overal de post van Leverancier van Oor
een vet baantje is ! Dezelve bragt den Heere 0 cr V R A RD in-log
de bosfchen van la Grange en het heerlijk kasteel van
tijd
der
Raincy aan ; en de Heer VA S Q 0E Z , oud - Leverancier der
Spaanfc;zelegers, verzamelde geen minder fchirte:end vermogen;
het is de rijktle particulier van Sevilië ; zijn I-Iotel floot aan
den tuin van li et!llcazar. „ Ik werd bij hem gebillettee.d," dus
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verhaalt de Heer o U VR A RD zelf, „ en, in mijne hoedanig
heid van algemeenen Proviandmeester, onthaald met eene foort
van Oosterfche praal. Zijn huis, gelijk het meerendeel der
groote huizen van Sevilid, had van binnen een Moorsch aanzien, hetwelk ons, als 't ware , in het Oosten verplaatst.
Hetgeen in 't bijzonder dien bouwtrant onderfcheidt, is eene
plaats in het midden des gebouws, geplaveid met marmer van
verfchillende kleuren , omringd van eerie galerij, verfierd met
fraaije kolommen; fpringende fonteinen gieten haar water uit
te midden van welriekende heesters , en een digt en beweeg.
baar doek, op bekwame hoogte uitgebreid, vangt de firalen
der zon op. Deze plaats , naar de ílraat gefloten met een kunitig gevormd hek, dient te gelijk tot vogelvlugt , oranjerij
en gezelfchapszaal. Deze binnenplaatfen , door tien kroonen
verlicht, waar de vrouwen, in luchtige kleedij getooid, zich
in al haren luister vertoonen, leveren voor den vreemdeling,
die des avonds de ílraten van Sevilië doorwandelt, een betooverend tafereel op. De eetzaal was tusfchen deze plaats en
eenen tuin, beplant met oranje- en citroenboomen. Rondom
de tafel zwierven fraaije Andaluzifche meisjes, wier éénige
bezigheid beftond in de vliegen te verjagen en de lucht te
verfrisfchen. De tafel was overladen met geregten, voorgediend onder Moor/cite en Spaanfche vormen."
.

DE JEZUITEN TE PARIJS.

(Brief van eene Dame aan hare Vriendin.)
Waarde Vriendin 1

I

k deelde, gelijk u bekend is, voormaals in uwen afkeer van
de .Tezuiten en het .Tezuitismus; thans acht ik mij , van wege
onze vertrouwelijke vriendfchap , verpligt, u te melden , dat ik
van dien haat te eenemaal genezen , en, van eene verklaarde
vijandin, eene ijverige voorftanderesfe ben geworden van deze door u, gelijk bevorens door mij, zoo zeer miskende Orde. Het geval, of, wilt gij liever, eene weldadige befturing,
deed mij in betrekking geraken met een' dier goede Vaders;
en gij kunt u niet verbeelden, welk eene kalmte en zielerust
mij hoofd en hart vervult finds dit gezegend tijdftip. Om ti
daarvan Benig denkbeeld te geven , wil ik, met een kort
woord, mijne gefteldheid u herinneren. jong en fchoon (op
MENGELW. I827. NO. 2.
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het woord der mannen cii van mijn' fpiegel af), weduwe ett
rijk, maar opgevoed in het geloof mijner ouderen , en alzoo
hoorre cat /olique, was het mijn geweten alleen , dat mij wcèrhield van aan mijne neigingen bot te vieien. Hoezeer bejammet
ik thans de dagen, in de veiveling dier overdrevene geftrengheid
gefleten! hoezeer de dwaling, waarin ik verkeerde, dat het op
volgen van deze en gene genoegens , het najagen van deze el'
gene vermaken Bene krenking was der Zedeleer en van den
Godsdienst ! Mijn geestelijke Vader, de Jezuit, heeft mij zon
betoogd, dat beide zich zeer gemakkelijk laten ver-neklar
niet lietgene gij cn andere al te naauu'gezette ge--enig
inoederen, als zondige afpadigheden , wraken. De Hemel, zegt
mij mijn .Tczurt, heeft mij niet, alleen om mij te kwellen,
met ligchameiijke bevalligheden begiftigd. Ik beminde, met
geestdrift, een' jongen, ww clgemaakten man, den echtgenoot
van eerre zeer laloerfche vrouw, en vader van een tweejarig
kind; maar ik weigerde volftandi;, zijne bezoeken te ontvangen , en floot voor hem zorgvuldig mine deur; tot dat ik ten
laatfte , door zijn aanhouden en mijnen hartstogt bedrongen,
mijnen ,kzuit raadpleegde. ,,, Mijne dochter," zoo fprak hij ,
ik ken den perfoun , van wien gj iprcekt; het is een braaf
„ en uiterst gevoelig mensch, die met gioote moeijelrlkheden
„ heeft te kampen. Vouieerst bemint hij ,eijne vrouw niet , en
„ moet dus noodwendig eerre auideic beminn'n. floe onge„ iukkig zoude liet niet, zijn , bi,aldien hij zijne genegenheid
aan eene vrouw opdroeg , die zijn vermogen of zijne ge
zondheid ondermijnde ! H weet daarenboven , dat hij
eer hij bij u zijn hof naaal, te, grof fpcelde ; dat hij belang
rijke fommcn op liet fpel zette, en dat alzo) , vroeg of
„ laat , zi ne fortuin niet ondergang wcid bedreigd. Gei kuur
„ dus, mijne dochter, met volkomene gerustheid zijnebe, zoeken ontvangen , als nuttig F oor zijne vrouw , voor zijn
kind , voor zijn vermogen; het is een middel, waarvan de
„ Hemel zich bedient , om een geheel huisgezin te beveili„ gen. Gij zult misfehien hierop antwoorden , dat , daar deze
„ man u en gij hem bemint, zijne vrorry jaloersch zal zijn,
„ en. . . Wel nu , dat zij zoo , Mevrouw! bemin ,il heir,
„ en laat zij jaloersch zijn; her is beter voor haar, jaloersch dan
„ arm te wezen , en liet behoud van het vermogen haar+
„ kinds behoort hij haar zwaarder te wegen , dan de huwelmlks,. trouw ; als zijnde eene zaak , die haarzelve betreft , eat
,. waarvoor hij alleen aanfpiakeli;k blijft." Ik weet niet,
mijne Vriendin, of gij al het Juste en ti,effenden dezer rede-
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Yteiing bevat ; wat mij beticft, dezelve heeft mij zoo volkomen
overtuigd, dat ik een volmaakt vertrouwen Iel in mijnen
vriend , den ,Tezuit, en dat de vrouw van den bewusten man
zichzelve verteert van jaloezlj; maar — zij leeft behendig in
Luimen overvloed, en haar man verfpeelt Beene kroon. Ik bepaal mij tot dit enkele `✓oorbe e ld, als een flaal uit vele. Ind; ,daad , alle mijne verligtingen worden door hem goedgekeurd en geregtvaardigd ; en dit verfchaft zoo veel gemaks
aan iemand van een fchroomvallig geweten, dat ik mij bijkans
geen aardsch geluk kan voorflellen , zonder hetzelve met liet
denkbeeld van een' ,Tczuit te verbinden; ja, Ik begrijp niet,
hoe eerre vlouw, die fchoonheid en zedelijkheid bezit, kart
levee zonder een' .Teruit. Wat ik u bidden mag, lieve Vriendin, volg mijn voorbeeld ! Doe het om minent-, maar ooft
om uwentwille ! In ' allen gevalle, fchimp , in 's Hemels
naam , niet meer op deze Broederfchap ! Want mijn ,Tezuit
dcet zoo veel voor zijne vrienden , dat ik reden heb oin te
gelooven , dat hij uiterst gevaarlijk zijn kan voor zijne vljandev. — Vaarwel, mijne Vlicndin, en tw'ensch mij geluk ; ik
Ile"., een' .Tezuit
Uwe
ADEL PIIINL s

*** .

L7J', •TAATSIE L:, BEGRAIEMS V12í DE VRIJI:i.ID DER DRLKPERá
TE PARIJS.

(Lit rOpzni011 van . Tai?. I^_`,^

1

:? ecn loop der maand januarij zal alhier plaats hebben
ecue gedenkwaardige plegtighcid, van welke wij ons haasten
b voorraad liet programma mede te deden.
De lijkllaatfie van wijlen de zeer doorluchtige en zeer be,

t'.'P.uenswaardige Dame , V R IJ IIE ID DER D R u I. Pr. It S, Zal

uitgaan van de plaatfc baars overlijdens, en wel in den fchenlc; avond.

I)e trein zal in de volgende orde optrekken:
Vier Wapenherauten, in Spaanfclze , Oostenrijk/i1ze , Rnrf,•,^c'ic
en Trrrk/è/e kleederdragt.
Iiet Standbeeld van n7 A c HI A VEL, gedragen door leden
der Jezuitfc c broedelfchap in korte tabbaarden.
Zinnebeeldige dans van vier Ridders van den ouden tijd,
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dragende de leenroerige banier, met welke men tegen de
.rllbigenfen ten ftrijde toog.
Geneesheeren, die, de Dame Vrijheid behandelende gelijk
de Losbandigheid, haar ad patres hebben gezonden, doo!
haar doodelijke giften van boetemelk, ter waarde van Soora
tot 20,000 francs , toe te dienen. Zij zullen in krulparuiken
zijn gehuld; terwijl de leerlingen van hunne fchool rondom
hen, even als in de Ceremonie van den Ingebeelden Zieke
van M O L I L' RE, zullen zingen: Bene bene, etc.
De Republiek der Letteren in den zwaren rouw, met
pleureufes.
De Poezij , de Rhetorica, de Logica en de Welfprekendheid, beladen met ketenen, en beftemd om met de overledene te worden begraven.
De Sarcophaag, omringd met faidrels van L 0 Y 0 L A, en
getrokken door vier 4rragonfche muilezels.
Op een zwart kusfen, achter de likkoets, de Geboorte
Vrijheid, geflorven na eene pijnlijke worfte--aktevnDm
ling van omtrent drie jaren.
De Schrijvers, Drukkers en Boekverkoopers, twee aan
twee, in het gewaad der Armoede, en de hand links en refits
uitstrekkende.
Achter hén de volftrekte Oppermagt en de Vooroordeelen,
uit het graf verrezen , en palmtakken der zegepraal vasthou
-den.
Het fervum pecus, van vreugde fchreijende , en liederen uit
rondom eene banier, op welke deze woorden van-galmend
P 1 G A R O zullen gefchreven zijn: Vrijheid om alles te fchrzjven, mits men niet fpreke van dit en van dat en van dien en
van dezen. De banier zal zoo hoog zijn als de kolom van het
plein Vendóme, ten einde alle de uitzonderingen daarop kunnen vermeld worden.
Het Requiescat in pace zal aangeheven worden in groot
koor door alle de aanwezigen.
Een flerk piket Gendarmerie zal den optogt fluiten, om de
orde te handhaven.
Sluiting van den Tempel der Muzen; alsmede van alle de
Schouwburgen, uitgezonderd de Koorddanfers en de Chinefche
Schimmen.
DE VROUW MAAR DE WERELD.

I

k heb het leven eener Parijfche Dame naar de Mode berekend, naar de 24. uren van den dag en nacht, en bevonden,
dat zij , zestig jaren levende, weluitgecijferd, en dus volkomen naar waarheid, alsdan drie jaren zal geheten hebben met
haren kapper , vier jaren voor haren fpiegel , drie jaren met
haren muzijkmeester, even zoo vele met haren dansmeester,
zes jaren voor 't minst met kaartfpelen, twaalf jaren aan tafel, en negen -en- twintig jaren in hare wieg en in haar bed.

MENGELWERK.
V 0 0 R L E Z I N G9
OBER DEN

R 0 E iti;
Door
B. VAN WILLES

O

Predikant te Lekkerkerk en Zuidbroek.

E

('V)

r ligt in de rimenfchélijké nàtuiir eene ontvederflaanbare
drift, welke iéderen fterveling, zonder eenig ónderfcheid ï
àanfpdort, om boven anderen uit të munten. Het fpreekivoord : een (echt foldaat, die geen Generaal wil or
den, is op de menfchelijkè natuur gegrond en vin..ít in
eiken ftand, in elke betrekking niets, dat deszelfs gel
diglléid wèderfpréekt: Wel verre dat deze drift te ver
zij, ia zij integéndéel vcélèer an te prijzen;-ordeln
Indien de hoogheid welke men zoekt, ook van den kant
der zedelijkheid Benige aanbeveling mag ontleenen: Zondc zédèlijkhcid is er geene ware grootheid, welke altijd
en overal op prijs wordt field: Din eerst wordt de
zucht tot roem eene ontembare drift, welke alles dreigt
te verwoesten , wanneer zij niemand dan zichzelve bedoelt, en alles aan zichzelve opoffert. Ook onze mede
hebben daarop aanfpraak, dat wij, hetgeen wij-menfch
zijn, ook gedeeltelijk tot hun welzijn willen wezen. Zijn
wij weigerachtig hun dezen diensi te doen 4 dan zullen
zij nooit onzen roem verkondigen, ook omtrent hetgeen
.ánders in ons groot mogt wezen. Elke roemzucht is
dwaas, indien onze daden y met welke wij roem beja=
gen, voor niemand nuttig zijn.
(*) Gedaan bij de Dpártementen Hardinxveld en Goudra
der Maatfchappii: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, 17 en 29 Nov.
1825 en x826.
nrErGr.r.W , ibs-. N. 3.
}
;
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VOOR! tztxc ,

Eerst zal ik den Roem befchoulven, zoo ais hij op
zichzelven Raat. Ten theede zal ik aanwijzen, wat den
Roem beftendig en algemeen geldend maakt.
I. De Roem, wanneer dezelve geen gezeli'chap heeft,
wanneer liet zuchtend menschdom te dieper knielen moet ,
naarmate de roemrijke aan hetzelve den trotfel hen voet
^vrceder op den nek drukt , is als een lierlijke boom zon
vruchten, als een fchitterend, maar ligt kleed bij cie-der
fclftc koude, als blinkend goud in de hand eens gierig
honger van den m4edemensch niet (lilt,-ards,ien
naaktheid
niet dekt , en deszelfs tranen niet afdeszelfs
op
zichzelven
is noch goed noch kwaad.
droogt. Roem
Maar hij, die roem bezit , en nooit tat hulp en toefpraak gereed is , (laat gelijk met den misdadigen inensch ,
die, bij een' fellen brand , al de middelen tot blusfching
voor zijne eigene bezittingen alleen behoudt, en aan de
vlammen ter prooije laat alles , wat aan medemenfchen
behoort:
- Indien ik had voorgenomen alleen de dwaasheid aan te
jzen van hen, die den Roem als hunnen lieveling troe-.
gelen en opkweeken , zoo zou ik op minder fehitterende
d den uwe aandacht moeten vestigen. Doch de dwaasheid
is het oenige gebrek niet van den Roem , zoo lang dezclve geen waardiger gezellchap heeft. Wreedheid, verguizing van alle regt , onderdrukking van elk menfchelijk gevoel , niet één woord , al de gruwelen dienen in het leger van den Roem, die niets acht dan zichzelven, en die
dan ook alles durft opofferen.
Mijn voornemen is, om u den Roem voor te houden,
zoo als hij liet meest fchittert, met den fchepter in de
hand over ontelbare volken, die gedwee in liet Plof kruipen , en , op deszelfs wenken, tot de volvoering van elk
bevel vliegen. Deze is de hoogstmogeiijke trap, welken
de Roem beklimt. De dwaasheid en nietigheid te befchouwen van den Roem op die hoogte, leert ons, wat
die zelfde Roem is op lageren trap eni met minderen luis
eer omgeven
-
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den slaaf van den Roem , fchoon hij over zoo velen gebood. Roem had hij verkregen, maar ten koste van zoo
vele tranen , welke hij had doen Horten, ten koste van
het leven dier ontelbaren , die hij had opgeotferd, en wier
lijken in liet puin der verwoeste Heden eene uitgefl:rcl.te
begraafplaats verwierven, tot een af{èhuwelijk gedenkteeken voor —ALEXANDER DEN GROOTEN. Bij
de overwinningen n van zijnen vader P III L I P P U S flortede hij trainen, omdat voor hem niet te overwinnen zou
vallen, bijaldien his over geheel de aarde het hefluur uit
handen van zijoen vader had ontvangen. Voor zijne roem Zucht was de aarde niet groot genoeg. Van tijd tot tijd
zou hij hebben verlangd, dat men tegen hem opflond„
omdat hij dan áltij(1 zon kunnen overwinnen; want dat
vleide hem meer, dan geheel de aarde te regeren. Die
roer: , die niet werd gebreideld maar door vleijers werd
verdwaasd 5 voerde den grootera A L E X A IN n n it tot dien
Trap van krankzinnighc,d, ct,t hij zicP1 onder het getal der
bnf}erfelijke Goden lipt rangfa hikken. En dezé zijne onferfelijkhcid duurde iets meer clan — di tig jaren !
AL E s A N D E R is het beeld van elken roemzuchtige,
die niets dan roem zoel.t czn vindt a lac iyatm van groot

Is ílcchts liet armra, «'a:,rmccie laffe vlcijcrg voor ontvangcne of toekomftige dienoen en voordeelen den vcrdwaasde betalen. I iet gezelfchap, d t in de gefeliiedenis dien
haam ontving, is puk verre van verkieslijk te zijn oof
den ccriiik,' en zedelijk men5ch bole flcllen die vleijers
zelve niet veel prijs op dien grootgin naaai, die zelfs aan
den kleingeestigen t, o b E W tj tt u t N :HIV werd gegeven; fchoon hij van dolt dood niet mdgt hooren , en niemand kon zien Eierven. Ilet geven van dien brooten naam
Is ook de Lenige munt, over welke vleijers befchikken
kunnen. Zij mogen dezelve voor zich behouden 3 indien
tij maar , zoo als tot heden, tusfchen groot en edel ond^rfcheid maken.
De Roem alleen is niet begeerlijk. Dit ziet men reeds
uit liet voorgaande. ]joch wij zullen dit nader ontdek1I°
-
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ken, als wij, het eerst, de oogen vestigen op de m de4
len, door welke de Roem gewoonl;,jk wordt v. rlcregcn.
Niet dat ik bekend ben met al de middelen , die hiertoe
worden in het werk geleld. IIij zelf, die in het aan
dier middelen gelukkig is geflaagd, houdt dezel--wend
ve voor anderen het meeste bedekt , opdat aan zijne ver
zou worden toegcichreven Gene verheffing, welke-dieníl
alleen het gevolg, is van kunflenarij.en en bedriegelijk in
het werk geftelde maatregelen. Wij nemen wederom te
baat de gefehiedenis, en wel de gefchiedcnis onzer dagen.
In onzen leeftijd heeft een man het toppunt van groot.
held beklommen , hoezeer hij, naderhand des te dieper viel.
Door vleijerij van het domme gemeen , door ijdele beloften, die niet werden gehouden., gaf hij zich den fchijn ,
alsof hij alles zou hervormen , alles verbeteren , en tat
nut van het vaderland aanwenden. In den beginne liet hij
ook eene proef zien van hetgeen tot nut van het algemeen
moest worden gedaan. Men verhief hem al hooger etn
booger, en, zoo als men meende, naar verdienflen. Men
bezong. zijnen lof in gedichten, over welke zich de zangers, wier oogen naderhand zoo vreesfelijk werden ge
thans diep moeten f€hamen. Nu was hij. onm--opend,
huwd door vleijers , geheel in het bezit der magt, naex
welke hij zoo lang, had gedongen, en hij vertoonde zich
nu in zijne wezenlijke gedaante.. Wanneer men zijn doel
heeft bereikt , legt men het masker af. De grootheid zee
ve bederft den man niet, die verheven is, maar geeft hens
vrijheid, om nu in alles aan zijne luimen bot. te vieren;
want hij is te vast verzekerd van zijne magt , door wel
hij den mond zijner berïspers flopt , en hun de zuch»-ke
ten zelfs in het hart kan fmoren.. Deze- is de fpiegel , in
welken men den roemzuchtige herkent ; deze is de gefchiedenis van meer dan éénen groote , die door huichelen en veinzerij het toppunt zijner grootheid heeft beklommen ; cene grootheid, niet voor den eerlijken mensch
verkieslijk.
Die roem , als hij alleen flaat , zal ons als nietig voor=komen , wanneer wij:,, ten tweede, letten op de onzekerheid , met welke dezelve wordt genoten.
,
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In gefladige vrees voor het tanen van den eens gevestigden roem , is de groote man een vijand van allen,
die niet diep genoeg buigen. Een H A M A N heeft geen
genot van al zijne grootheid , zoo lang de enkele Jood
DI o R D E C H Al zich voor hem niet vernedert. De vlei
zelve , die uit eigenbelang de opgaande zon aan -jers
wijzen ongevergd den Koning de galg aan, zoo--biden,
dra de gun(teling des Konings reeds diep genoeg gevallen
is , om aan dezelve zijnen dood te vinden. Voor den
roem , die zich niet laat deden als Bene erfenis, beflaat
geen deelgenootfchap. Het is eene oorlogsverklaring ,
wanneer men zingt: S A U L heeft zone duizenden D Av i D z7ne tienduszendcn verflagen. De openlijke vijand
in het veld, met al zijne wreedheid, wordt verfchopnd ;
do onfchuldige deelgenoot van den roem vervolgd, ook
niet verbreking van de banden des bloeds. Voor den
Roem beftaat geen vader, geene moeder. Die namen zijn
uitgewischt ; de pligten , aan hen verfchuldigd, te niet.
gedaan. Een D 10 NY SI U, die in zijne eigene doch
zijne moorderesfen vreesde, predikt ons die vreesfe--ters
lijke waarheid allernadrukkelijkst , en de koninklijke va
moeder- en broedermoorders zetten op dezelve-der=n
het onbedriegelijke zegel.
En dat alles gefchiedt, om eene grootheid, welke den
bezitter niet gelukkig maakt. „ De waardigheden ," zegt
ergens een groot man, (*) „ zijn firikken , die men ver„ guld heeft, opdat de menfehen er zich in zouden laten,
vangen, Weinige lieden van rang zijn onkundig van
„ de onaangenawmheden der grootheid. Men is niet meer
meester valk zichzelven , en , hoe men ook handele
men heeft vijanden." — „ De groote en aanzienlijke (t),
is dikwijls verpligt, vak een tlrijdi,g gevoelen te zijn
„ niet menfchen , wie- hij ter wereld de meeste achting„ en liefde toedraagt. Deze is de wwreedfle zelfflrijd , aan
welken de groote man bet hoofd moet bieden." Ongelukkig, indien hij bij lien 1 1cr j,i niets ge, roeit 1 Gefra(*) GA N GA NE L LI. Uitg elez: ne Gcdrre. i c fa van Paus e I E.Iw Y N s XIV , --de druk , bladz. 179, t80. (t) Bl. I8I.
f
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vrees voor het verlies f all dull roem , hangt uien

af van nietige geruchten. De meeningen der meniirhen ,
op welke liet fcha(luwbeeld an dien roem is gebouwd,
zijn veranileilijk als de golven der zee, en ev Ln o^ibarluhartig vernietigen zij het speel o d van groote kinderen,
als zij dwaas en inii2hikkelij1r hun dat in handen gaven.
De aanzienlijke en hoogverheven man dwingt allen zoo te
(preken als hij, of anders—te zwijgen. Dat gelukt, zou
lang men vlagt en verfpicders heeft. Maar z oadri. (Ie dos Id
alles gelijk maakt, zoodia de raamt aan (ie verllijfae ving^ rs is ontvallen, noodra de vlcijers , die bij de doo,len
geen heil vinden , dun le ende op nieuw z(^ck en te bederven, (laat de roemzuchtige in zijne naaktheid voor
eerie regtbank , waar geel)e meeringen gel íen , maar
t ligt en zedelijkheid. Ln zoo hoog is no- nooit een
mensch geklommen , dat hij ook de nakomelingfchap d^vingen kon tot aanbidding van ccne grootliuid , welke meid
aan misdaden en ffrcken alleen had te (janken.
De verf.hrikkePikf.e vijand an die gi>ootheiel en van
die n roe ii is cie domdl , die niemand fpaart. Leve bluute
herinnering , dat ook de grootes Iterfeli,lk zijn , is cone
misdaad van gckkvetíle maje left. Daarom ontveinst men,
zoo men kan , cie kwaal of ziekte, welke zulke herinnering te weeg hrengto Ziet dit bevestigd in den verwoester van de Priltz , in den grcoten t o 1) L W IJ r van
`rrithrijJ'> Duizende levens olferde hij op, zoolang dit
zijne grootheid flreeldc , en zoolang liet hem bewijs gaf,
dat hij over het leven van anderen befchikken kon ; maar
elk hoveling, die van dood en fl erfeli,jl.liei(1 íprak, werd
ver^^ijdcrd van zijn hof, en gcene begrafenis zag, hij
ooit. Ja zelfs (lie man , die zijne foldaten befchouwde
als de getallen, door welke groots ftaatkundige vraag
worden opgelost, kon door liet bloed en over-fcuken
dc lijken van de flagtoffers zijner hcerschzucht koelbloedig
en zonder ijzing henenftat>nen. en toch gaf hij bevel, dat
Beene lijkitaatfie of bekendmaker van fterfgevallen zijn paleis molt voorbijgaan (*). De oplosfing van dit raadfcl
(') In .}sa/?crda;a zal men zich dergelijk bevel van het
„
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ligt daarin o dat hij op het veld ièhcen meester te zijn
over liet lev.:n van zoo velen , en dat hij in het and-_w
geval zag een bewijs van eigene flerfelijkheid. Zoo laf
en kinderachtig maakte de vrees, voor het verlies van
den Roem , den man , die in het veld en onder den donder der kanonnen den Roem alleen tot leidsman had, en
dan bereid bleef, om, indien dat noodig ware , zelfs den
Duivel in de hel te beftrijden.
De nietigheid van den Roem blijkt het duidelijkfle, als
wij , citadel jk , gadellaan de oenige ov erblijffels van het
schitterende licht , met welke dc grootheid zich eenigen
•

tijd zoo luisterrijk vertoonde.

Het is waar, de gefi hicdenis heeft ons de namen hem
waard van mannen , die -.an den Roem , als hunnen Afgod , alles hebben opgeofferd. De naam groot beteekent
echter weinig , daar ook de I ier der„acorder II E R 0 D E S
dien verkreeg. De meeningen van tijdgenooten zijn het
meest te wantrouwen, als zij in denzelfden tijd het luidíle
verkondigd worden. Elke ge chiedenis , die van liet een
afwijkt, heeft de waarheid nooit in haar belang.-voudige
Onder ell, verdoovend gejuich onderfcheldt de nai^omelingfchap den laster en de leijerij ; en de loondienaar ,
die zijn broodwerk fchrijft„ heeft geen gezag, om do
misdaad voor het oog der nakomelingfchap hehageli •jk te
kleeden. „ Indien men met de ziel , niet met het bloote
„ oog al de gefchiedkundige werken leest , dan,” zoo
fl)recl:t wederom c A N GA N E L t, r(*) ,„ dan ontdekt
men menfchen, wie Iuuen tvietuolk toezwaaide , en die
ondertusfchen de menfchelijkheid onteerden, — dan
97 wordt men menfchen gevaar , die men vervolgde , en
„ die echter de eer waren buns volks en hunner ccu„ we , — dan leert men de uitwegen van den naijver ken,, non, de gevaren der eerzucht , --- dan ziet men , in
„ liet eigenbelang , het algemeene beweegrad van (leden ,
„ van hoven , van geflachten. — In al de gefcliiedenisfcn
,, der wereld heeft men perfonen, die men naau^velijl*a,
gewaar wordt, en die, achter de fchermen fchuilctnde,
C) lil, i6o, It5I,^
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het geheele Ipel in beweging brengen, Hij, die wé>!
leest, ontdekt ze, en geeft hun de eer van zaken
„ welke áíe vleijerij niet dan te dikwijls aan eenigen man
„ van aanzien toefchrijft. Bijkans alle Vorilen, bijkans
„ al derzelver flaatsdienaars hebben een' verborgen geest,
„ die hen doet werken , en dien men niet ontdekt , dan
„ door hunne perfonen flukswijzetebefchouwen." Geene
gehuurde pen kan den Roem onverwelkt aan kleingeestige
grooten verzekeren. Kunnen het dan ooit de verwoestingen doen , door roemzucht aangeregt ? `Vat prediken
ons de verwoeste Haden , dan dat de menschheid daar ver
den , en de woestheid alleen geëerbiedigd werd ? Ge -tre
dat van die monflers , die alles aan zichzelven-lu:ig,
hebben opgeofferd , velen zelfs bij namen onbekend zijn !,
Wij hebben ook in de gefchiedenis genoeg onmenfchen
ontdekt , om ooit naar meerdere zorgvuldig te zoeken.
De AT Ti LA'S en ALARI K'S van vroegeren en
ren tijd prediken ons, door hunne wreede roemzucht,
nadrukkelijk de fcliandelijkheid en dwaasheid van den
roem, die op ijdele verheffing en nietige grootheid alleen
boogt. Van al dien roem blijft den ongelukkigen heer
niets over, dan een prachtig graf , dat na zijnen-fcher
dood hem vleit, zonder ergens ingang te vinden. Ras
gaat ook deze grootheid te niet; en , zoo het gedenkteeken eeuwen blijft beflaan, zoo als de bekende Piramiden
in Egypte ftrekt het voor verre geflachten tot een onbedriegelijk bewijs , dat de man , die ook na zijnen dood
de fIecnen verkoos tot verkondigers van zijne grootheid,
zei" overtuigd was , dat hij ze dan onder de menfchen
iet zou vinden. Die fleenklompen in Egypte moesten
_e leren roemzuchtige deze les geven, dat de bewijzen van
menfchelijke dwaasheid en heersclhzucht langer bewaard
worden, dan de bedriegelijke loffpraken, in marmer uit'gehouwen.
^ II. De Roem , zoo als ik denzelven hier naar waar' ei 1 meen gefchetst te hebben , vertoont zich niet van
zijne bekoor li jke zijde. Verre zij liet intusfchen van mij ,
den Roem in allen opzigte te veroordeelen. Alwie om,
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trent de goede meering der menfchen onverfchillig is
zal nooit iets goeds , iets edels uitwerken. Zulk. een is
ook onverfchillig omtrent de minachting , aan welke hij
zich dan even roekeloos blootltelt, De Doerr is , zoo als
ik begon te zeggen , niet te verachten , mits men zich
niet fchamen moet over de menuhen , die den lof toe
zwaaijen , noch over de zaak , over welke men geprezen
wordt. Lof, zonder achting , is onbelhianbaar; Roem ,
zonder zecíeli jkhcid , eeoc tegeníl rijdigheid. Duch ik wil
Inv oordeel niet verfnellen, en aan ti mijn gevoelen niet
opdringen. Onderzoekt en leest de gefchiedenis van alle
tijden met menfchelijk gevoel, en dat zal u zeggen, dat
de Roem, zonder zedelijkheid en pligtsbetrachting, niet
verkieslijk is. Wij bewonderen de dapperheid van den.
held A C H I L L E S , en betreuren het lot van den Trojaa/i tI E K T 0 R. Met weemoed zien wij dezen door den
centen overwonnen en achter zijne zegekar hepen. Wat
neemt ons in voor n n K T 0 R, en doet ons vergramd
Zijn op A C H I L L E S ? — De eerste is ook als mensch
achtbaar , bij zijn teeder affcheid van A N D R o M A C H E
en A S T 1 A N A x. De andere is alleen in de wapens
,groot , en laat, om zijne slavin n r. I s E ï s, jaren aan
zijne fpitsbreteders uit trotschheid doodslaan. — Bij-en,
den brand van Troje ziet men met welgevallen it N E A s
zijnen vader AN C II T SE S op de fcllouders dragen, en
treurt met hem over liet verlies zijner C R E ii S A. —
B R Ti T U s moge, bij Romeinen , den roem hebben ingeoogst, van een goed burger , een goed regent te zijn
geweest; wij verfoeijen dien roem , dien hij kocht door
den dood zijner kinderen. IIet volk was barmhartiger ,
dat voor de zoons tiet tranen fineektc, dan de vader , die
het doodvonnis uitfprak en tiet ongehoorde ongevoelig
livid zag uitvoeren; omdat zijne zoons , zonder liet bevel des vaders af te wachten , de vijanden huns vaderlards hadden verflagen. I-Ioe klein wordt deze man in het
oog van den mensch , in vergelijking van z A L n U C Ti S,
die zijn eigen oog liet uitfteken , om liet bezigt vin een'
misdadigen zoon gcdeelteirjk te behouden ! — C o RIO.
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s, in het veld groot, was ondankbaar behandeLi
door het Romeinfche volk. Om zich te wreken, fond
hij , met een leger van vreemden, voor de muren van
Rome. De ondankbaren lidderden op de bloom verfchijning van dezen man. Hij zwichtte , — en juist dat zwichten doet hem in liet oog van den mensch rijzen , booger nog dan hij als verwinnaar had kunnen klimmen. Iiij
zwichtte, maar voor de tranen van zijne moeder v ET U R I A, welke hij neer dan zijn eigen leven liefhad.
Hij zwichtte voor zijne moeder; en de cloodi raf, welke
}lij hiervoor onderging, bewijst, in welk eerre mate hij
mensch was. Hij vergeet de ondankbaarheid, legt af de
wraakzucht is in allen opzigte zoon. J, de ondankbaren in Rome zelve waren zoo zeer van zijne liefde je
gens zijne moeder overtuigd, dat, op hun bevel , v ET U R I A en andere vrouwen de fad verlieten, om den
dapperen zoon tot den aftogt liefderijk te noodzaken, tot
welken geene Romeinen in dien ltrijd toen kans zagen
hem door kracht van wapenen te dwingen. --- Ti T u s
V E S P A S I 4 N u s , een der beste Keizers , die Rome
heeft gehad, was in de wapenen beroemd; en de triomf
verkondigt nog, tot op-bog,hemtrpci
dezen dag, zijnen roem als overwinnaar. Maar deze zijne
grootheid is de edclftc niet zijner deugden , door welke
hij ook , als mensch , den roem der late nakomelingfchap
behouden zal. Al vergaan die prachtige gedeukteekenen
zelfs in zoo verre, dat men de plaats vergeet, waar zij
hebben geflaan ; zoo lang de gefchiedenis wordt gerand.
pleegd , ook tot onderwijs en leering , zoo lang zal do
saam van T I T U s den mensch aantrekkelijk zijn; daar
hij zijne waardigheid als Keizer en Veldheer met roem
bekleedde, juist omdat hij de wellust was van het menfchelijk ge/lacht , en iederen delg voor verloren rekende ,
op' welken hij niet de eerre of andere weldaad had beLANU

,

wezen.
Geene falen wil ik Inter bijbrengen; want ik boude
mij verzekerd , dat ook gij dien Roem alleen op prils
felt, dien Inen als mensch verkn?gt en verdient. De
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Roem , die alleen fchittcrt , is gelijk aan den Vefnvivs,
die door liet uitbraken van vuur en lava cenc heerlijke en
luisterrijke vertooning geeft aan zeelieden , die, op ver-ren affIand , alles aanzien , zonder eenig gevaar te loopen. Doch dc m,enfchcp in de nabijheid hebben te meer
te vreezen , hoc hooger dc vuurkolom rijst, hoe heerlijter zich derzelver glans in de zee op verren affland fpiegelt. Hoe geheel anders vertoont zich de Roem in ge
zedelijkheid , mensehlievendheid , en bij liet-zelfchapvn
vervullen van alle menléhelijke pligten ! Dan gelijkt de
Roem niet den aanvoerder van een leger, dat alleen ver
verderf dreigt , en allerwegen de foren van-nielg
deszelfs doortogt aj:hterlaat; maar dan is hij de beilhei,denheid zelve, die de deugd op de íirhreden volgt, ei
liet goede allen doet opmerken,
De Roem, dien ,ieder mensch verkrijgen kan, is niet
te bejagen als ecne prooi, maar volgt als Gene fchaduwwde deugd. Geene grootheid , die van meeningen en omflandigheden afhangt, heeft een uitfluitend rept op dieii
Roem. — Neer, alwie mcnsch heet,
neen, alsvie
mensch is, mejlsch jegens menfchen, heeft geen fchit-r
terende aanbeveling noocjig , om den Roem deelachtig te
worden. Het fchitterende van den Roem: is alleen voor het oog, is alleen begeerlijk voor hen , die zich zelfs niet
boven het peil van gewone menfchen zouden verheffen,
indien zij niet door liet goud, clit zij fchenken, door
het purper, dat zij dragen, of door den fchepter, dien_
zij voeren, nog lager wezens , IT zij zelven zijn, tot
vleijers en haven aan hunne voeten in het Plof konden
vernederen. „ De ziel neemt geene lleuren, aan; zij
„ alleen is het, die ons in Gods oogen iets doet waar„ dig zijn. De Heer heeft , wanneer Hij ons naar zijn
„ beeld en naar zijiie gelijkenis vormde , ons meer gege„ ven, dan ons al de waardigheden op de wereld zouden
„ kunnen aanbrengen (*)." De grootf}c eer, welke de
mensch bezitten kan, is de eer van oníierfelijk te z î,
niet ei kel het te hee/en.
(') G.9\6ANLLL1, bi, 1"6.
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Elke roem Is dwaas, Indien men roem zoekt in hergeen voor anderen niet nuttig is . j E N N E R , de uit-

vinder der weldadige vaccine, zal , ondanks den wederRand der domheid, en bij liet heefche gefchreeuw ecner
tot verbijstering geftegene trotschheid, zijn' verdienden
roem behouden , al is dat alleen in het dankbare hart
ran ouders , die hunne kinderen liefhebben , en aan hem,
naast God, derzclver leven en gezondheid gelooven ver
te zijn. — K o S TE R, die gelukkige overwin -fchuldig
domheid en bijgeloof, zal nooit worden verge--narv
ten , zoolang zijne uitvinding , als een zegen voor menschheid en Christendom, wordt geroemd en geprezen. —
L U T H E R, niet al zijne gebreken , met al zijne driften ,
zal, als dc handhaver der menfchelijke rokten, in het
hart der late nakomelingfchap Gene ruime plaats bekleeden , ook wanneer de roemrijke helden der oudheid naauwelijks meer worden genoemd. Hetgeen men tot nut van
medemenfchen doet, maakt den Roem behendig en begeerlijk.
De roem , dien men als mensch geniet , hangt niet af
wan menfchelijke meeningen , blijft onder eiken hemel dezelfde, behoudt in eiken [land waarde. Geen [land wordt
van dien roem uitgcf otefi , die het eigendom is en blijft
van den mensch , hij zij koning of bedelaar. — Nooit
zal de roem , dien men als mcnsch bezit, in het lot dee_len , hetwelk den glans en luister alleen te beurt valt.
A L E X A N D E R DE GROOTE , den zeeroover veroordcelcnde, wiens magt niet groot genoeg was , om over
den 11lacedoniér regter te zijn , heeft zichzelven gevonnisd in het oog der menschheid, welke ook aan Koningen alleen roem verfchaft , als zij mcnsch zijn en blijven.
Door duizend middelen, die allen onderling hirijden, bejaagt men gemakkelijk bij naenfchen roem. Doch menfehelijke meeningelr leveren nooit den algemeenen Inaat^
haf op , naar welken 's menfchen daden juist worden afgemeten. Bijna ieder volk deelt den roem uit, naar deszelfs luimen en grilligheden. Maar die bij de menschheid
roem verwerft, zal denzchen altijd en overal behouden.
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ja, al miskent de tijdgenoot verdienflen, er komt een na4
ge{lacht , dat onpartijdiger is , dat fchijn van wezen af.
zondert. En al blijft zelfs dat oordeel uit, dan leeft er
altijd nog t én , die den verdienfielijken mensch Voor den
roem , en dien roem voor hein handhaaft en weet te bewaren , fchoon hel en boosheid niets dan laster uit
Hiervan levert ons de gefchiedenis een bewijs-braken.
op , — flechts één , maar voortreffelijk genoeg , om, hetgeen hier beweerd wordt, voldingend te betoogen. Onze
Heer ftierf als misdadiger, op begeerte das volks , dat
zijne verdienfren miskende, dat zijne weldaden vergat i
en Hem gruwzaam belasterde. Zijne eer bleef ongefchon.

den. God handhaafde dezelve, en doet ook ons nu den
Heer bewonderen en vereeren. Doch , al ware dit niet
het geval geweest, dan nog zou den voortreffelijken Lijder, die de menfchen zoo uitnemend had liefgehad,
die eet niet ontroofd zijn geworden. Want, boe aten
ook lasterde , hoe men ook fchimpte , al het gejoel der
ui.tgezochtftc boosheid kon toch in zijn hart den nagalm
niet verdooven van den lofzang, dien Engelen in deR
Hemel aanhieven ter eere van den edelen, maar misken
Lijder.
-den
Bij het geloof aan onl^etfeiijkheid jaagt men niet naar
roerti, als het Benige goed, dat ons menfcllen verfchal-fen kunnen , maar jaagt men naar den roem , dien God
Cchenkt, en dien dan niemand kan bezwalken.
tén middel flechts is er, dat ons hiertoe leidt, — dat
wij ons, namelijk, kwijten van onze verpiigting. Het
rusteloos jagen naar roem verwijdert denzelven flechts.
De regeling van ons gedrag, zonder opzien te willen verwekken, bezorgt ons roem, die ons moet volgen, niet
voorafgaan , zal hij beflendig zijn en altijd geëerbiedigd
worden. Ware roem is nooit trotsen , boogt nooit op
verdienflen ; maar ziet naauwelljks in , waarom de mensclr.
beid hem zoo hoog verheft. Lang nog , nadat de roem,
door grootheid verkregen , vergeten is , zal d., menschheld diep in het hart bewaren den roem , die op edel
gegrond is. Groot moge het zijn, Voriten en vol,--heid
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ken te dwingen , alles te beffuren; maar nog granter
roem verfchaft het , zichtelven te beheerfchen , en den
lust tot liet kwaad in ons te vcrdoovcn en te vcrnietigen. Groot en oemrijl: range liet zijn , door vuur en
zwaard alles te kunnen dwingen ; marmeren zuilen en
grafceekeils mogen den luister verkondigen van den man
ten blijke van wiens grootheid deze gedenktcckcns zijla
opgcrigt . veel heerlijker zou de roem zijn, wanneer , ons
der al die titels , die ééne naar waarheid voorkwam : Il J
,vas ook mensch: Als er geen oorlog meer is, (en ook
die tijden zullen komen) zal men de d^^ aas:heid dei voorgeflachten erkennen , die aan de gtootfle verwoesters den
meesten lof hebben v erfgild ; maar dan nog Zal men aan
eencn F R A N c r. n denken , die het weeshuis te' Halle
heeft geíficlrt , die, met oi)offering zijner eigene middeLn, voor veezen, als vader, heeft gezorgd; dan zul
vele namen prijken van menfchenvriendcn ,,-lenogz
die met hun gedrag gecnen roem lieoo den , maar denzel-.
ven verdienden , juist omdat zij meenden alleen hunnen
pligt te doen.
Roenzri ke daden f±hitteren. Ieder volk heeft de zij- non. Bij den ondergang van ieder volk taant ook de
glorie en roem var deszclfs helden. Maar edele daden behooien aan de menseliheid. De mcnschhcici eerbiedigt
dezelve. Dit maakt den roem , dien de menschhcid naar
vverdicnfte geeft , onfierfelijk en eeuwig. De menschhèi d
duurt langer , dan de namen FranJchen, Engelfchen,
Nederlanders. Zij allen , die waren roem bezitten , zuilen denzelven eens heerlijk zien fchitteren , als den fcbo onen morgen , op welken altijd onze blikken onafgewend
moeten gevestigd blijven.
,

-

De Roem, over het bezit van welken zich niemand
behoeft te fcha`n cn, valt ook ons ten deel, zoo wij
fleclits onzen (land, door menfchelijkheid en deugd, ver-.
_:eerlijken. Dc groeten en aanzienlijken hebben eel' noel-jeiijl;cn lost, indien zij , hetgeen voor ieder mensch pligr
is ; hunnen haat, door hot betoon van c le ijkn grot, *-
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iteid, opluisteren. Hoe moeijelijk dat toor hen is , blijkt
genoegzaam uit het geringe getal van grooten , die door
zedelijkheid nog grooter werden, Laílc vleijcrs , die nu
den grooten man beuzelachtig optieren, zouden immers
ook oogen en tongen hebben voor deugden', indien zij
dezelve , maar op verren afíland, hadden kunnen ontdekken? Alwie alleen in nietigheden zich laat prijzen ,
toont daardoor weinig wezenlijks , niets beters te be
zitten.
Wij hebben geene reden, om zulken te benijden, -over
wier gedrag vlcijers alligt tevreden zijn. Zij loopen zelfs
gevaar, om zelve op ondeugden trotsch te .worden. Geringer flaat heeft minder vleijers', minder bedervers , wordt
gemakkelijker opgeluisterd door menfchelijkheid, en maakt
dan voor ons uitwendige grootheid overbodig , en de
ijdele loftuitingen van eigenbatige aardwormen lastig en
vervelend. De man , die liet meeste opzien verwekt, is
niet altijd de beste , de grootf e. De deugd, welke tract
trompettengefchal wordt aangekondigd , houdt, helaas !
te dikerf alleen liet oor bezig , met oogmerk om Iiet
oog te fluiten , dat anders de groote gebreken gémákkelijlk
.ou ontdekken.
Gevoelen wij de eer, dat wij mnerrfchena zijn, dan zoeken wij dat ook te blijven , door jegens mcnfchen onzen
ligt te vervullen. In het oog der zinnelijkheid zijn goud
en fchcpter bekoorlijk. Maar naakten te kleeden, kranken
te helpen, bedroefden te troosten, der blinden oo5en.te'
openen, dwalenden te regt te brengen, onkundigen te'
onderwijzen, en, aar wij dit kunnen ; de vooroórdeelen
te beftrijden , en het oog van ieder' fterveling vrolijk ten
hemel te doen Ilaan , — dit, dit alleen , geeft ons waarde
en roem bij Hein, die den enkelen dronk waters niet ver
zal, waarmede wij den dorfl:igen, onopgemerkt en-getn
In flilte ; verkwikken. Duizend middelen , ook fchiynbaar
geringe middelen, zijn in onze hand, om altijd en overal
mensch te zijn, en der mensehheid tot eere en tot eenui Braad te leven.
lfk f,>reck ook tot leden ener Maatfchappij, welke,
,
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tot Nut van 't Algemeen opgerigt, zich aan de dierbaar.
lIe belangen der menschheid heeft toegewijd. Indien wij
ineen het tijdelijke, het ligchamelijke van den mensch op
het oog hadden, om dat te bevorderen, wij zouden daar
een' gewigtigcn dienst aan de menschheid bei-dores
wijzen, Maar nu Wij ook pogingen aanwenden , om het
verí'and der onkundigen te verlichten, om het te verlosfen van de flavernij der dwaling en der vooroordeelcn ;,
nu wij in het jeugdige hart de beginfels ontwikkelen
door welke ook het opkomend geflacht an de menschheid
dierbaar moet worden, — nu mogen ook wij rekenen op
het genot van deh roem ,^ die den lof der menfclien niut
behoeft, om te blijven beílaana Nu kunnen wij eiken
aanval tegen de bedoelingen onzer Maatfehappij afweren 3
door te zwijgen, en an de toekomst de verdere handha
onzer zaak geduldig af te wachten. Wij volgen-ting
ook hierin den r ede:igen N T E u w E N R u Y z R N, wiens
inftelling reeds zoo veel huts heeft aang. bragt , eri laten
den giïmmigefn en knorrigen veelweter alles lasten, wat
niet trit zí t brein is voortgevloeid: Vhf woorden , tot
troost van een bedroefd hart welmeenend en verilaanbaaa
gefproken , kan wel opwegen tegen de kennis van alle ta=
len , maar met welke men alleen zichzelven huldigt, de
geheele irtcnsrlhheid verguist, derz'elver dierbaaffte regtett
aanvalt , en, in arren moede , alles, ook het heiligl}e ,
durft lasteren. — Ook dit voorbeeld leert ons , dat ge
leerdheid en kennis, welke naar roem dorst, opgeblazen
maakt, cm nooit eertig nat Plicht. Dit voorbeeld is ons
een baken op zee. Wèl ons, indien wij het nooit uit het
oog verliezen ! Kennis, die "p zichzelve blijft. beftaan , is
een middel, dat niet wordt gebruikt. Wat baat het het
kind,- dat het de gefchiedenis kent; dat het weet, wat
bij den Griek, den Romein, den Nederlander, bij ie.
der volk merkwaardigs ooit is voorgevallen ? Indien het
de gevaren der eerzucht niet leert kennen, indien het niet
opmerkt de onzigtbare hand, die alles befluurt en die
ook ons lot regelt, dan is deze kennis gelijk aan het vér-;
ward opnoemen van al de letrcrs , die wij bezitten , zou,

,
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tier dat zich daaraan thin gezond denkbeeld hechten kan.
Wat baat het den jeugdigen mensch, dat hij den loop
der ierren weet, dat hij de grootte en afíl:and van al de
planeten weet op te noemen , indien liet kind niet hoort.1
wat, op onze planeet , zijn pligt is, en door welke mieldelen ook hij, als mensch boven ftcrren en planeten ,
zich verlhefFen ken en moet ? Meer uitgebreid en volledig,
dan voorheen , is thans het onderwijs, dat aan de jeugd
wordt gegeven; maar zoo alleen het hoofd en het gcheuren der 'kinderen, niet het hart en de Zedelijkheid, als
hoofdzaak wordt aangemerkt, dan oogst men in ijdelen
roem , en íticht weinig nut. Kennis is aan zedelijkheid
on:icrworpen. Het verfland is het oog, niet hetwelk het
hart moet zien en handelen. Zoo er roef n gelegen is,
jeugdige menfchen te vormen tot regte waarneming vaat
hunnen pligt, leggo men er zich op toe , dat de mensch iets
me:r is dan een boek, in hetwelk alles naauwvkeurig en juist
betèhreven is ; dan zorge men, dat hij mensch is; door
liet geleerde aan te wenden tot nut ook van anderen, tot
legt en beil:endig beoefenen van mcnfchclijke pligten.
Er is weinig roems gelegen daarin, dat men papegaaijeit
leert praten, hetgeen zij of niet verflaan, of tot hun nut
geenszins kunnen aanwenden. Alwia zich hiermede te
houdt , jaagt eene ijdele glorie na , welke, bij te-vredcn
hceter drift , te vuriger ontvlu t. Maar roem , en, hetgeen meer zegt, de goedkeuring der menschheid, hecht
Bich onaft^hcidelijk aan dat onderwijs, dat, door very
(landsverlichting, de verbetering van jeugdige harten cn
zoekt en vindt.
Men heeft onzer eeuwe voorgetvórpcal , dat zij niet zoo
zeer de verlichte , als wel veelmeer de geillumineerde
eeuw verdient te heeten. En , om de waarheid te zeggen,
er hellcat in onzen tijd veel, dat aan onze eeuw eenigzins
dien naam bezorgen moet. De opvoeding der jeugd heeft
eens gedaante aangenomen, alsof de mensch nu allden
moet fchitteren. De jeugd zelve moet op het denkbeeld
komen , dat zij alleen in de wereld verfcheen om te zin
te danfen , vreemde talen te fprcken , voor hetwelk-gen,
MENGELw, 18a7. NO. 1.
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alles wordt Qpgeaflerd. liet is een ij'ele roem , wanneer dat, wat middel is en middel blijven moet , als COC
hoofdzaak van het uiterfte belang wordt beoordeeld en
behandeld. Als neen het kind prijst over hetgeen in heit
als kind alleen behagelijk is, en wel boven volwasfenen,
dan ligt de fchuld grootelijks aan de onvoorzigtige lofredenaars, dat het kind zich verheft, en zich met vol
alles gelijk flclt. Deze is een roem , die aan-wasfeni
kinderen moet vreemd blijven. Zullen ook hier de opvoeders der jeugd voor het welzijn der nakomelingichap
zorgen, dan behooren zij aan dc jeugd dat onderwijs te
fchenkcn , dxt naar de behoeften van onzen tijd is. Zij
moge danfen , zingen, fpelen , maar flechts om welgemanierdhcid, ecne goede houding en aangenaamheid in gezellige verkeering te verkrijgen, om zoo in aanraking met
menfchen te komen , om met trmenfchen menfchelijk om te
gaan. Alwie dit laatfie verzuimt, en, de orde omkeerende, liet middel als hoofddoel aanziet en behandelt, is 'zelve oorzaak , dat her kind , eenmaal grijs en oud geworden , hefpot wordt door de jongeren, die, op liet hcorcn
der vreemde namen van het ;een lang uit de mode is ,
alsdan den lach evenmin kunnen bedwingen, als de
kinderen dit nu kunnen doen , wanneer hunne grootmoeders alleen van hare danfi n en japonnen (preken. Alle,'
heeft zijnen tijd. Bijzonder geldt dit van de voorwerpen
der Mode. En het kind zelf hoort niet gaatne oude lie-.
den enkel over kleeding en zulke nietigheden fprcken.
Dit is het onderwerp, dat aan hen behoort, en waarover zij zoo lang mogen fprekcn en handelen , als zij kinderen zijn. De ouden van dagen behooren ook lesfee van
levenswijsheid te kunnen mededeelen. Het kind luistert
naar het onderwijs , dat , gedurende jaren beproefd , voor
alle tijden geldend is. Dit geeft aan ouders het middel
aan de hand , om hunne kinderen reeds vroeg tot menfchen te vormen. Dan kunnen ook zij in het vervolg an-.
deren van nut zijn. Maar wat zal de mensch uitregten ,
die, ingenomen met den vroegeren lof zijner ouders ,
d :ara:^ 4s voer a tij -_I zich gehecht heeft , en met grijze ha-
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ren aan dc jeugd alleen dit zeggen kan, dat hij altijd
door vader en moeder geprezen werd , omdat hij zoo vlug
danste en zoo welluidend zong?
In onzen tijd moet ieder opvoeder van kinderen op zijne hoede zijn. Hij moet den ijdelen roem voor dwazen
overlaten, en Vooral zorgen, dat hij niet, door kinderen
over nietigheden te prijzen , zichzelven eene zuil ílichte ,
die, nog lang na zijnen dood, zijne dwaasheid en ijdél»
beid lij een volgend geslacht in gedachtenis doet blijven.
Er is flechts één weg, langs welken de Roem Voor al.
tijd verkrijgbaar is. Niet door f{ uurschheid , ook niet
door ligtzinnigheid, wordt de weg het meest bewandeld.
Er is flechts één weg, maar -die ook voor alle openífaat. Men zij in allen opzigte mensch. , Men vervullo
als mensch zijne verpligting. Men make alles aan zede•
lijkheid, als hoofdzaak, dienstbaar en onderworpen. Men
doe het goede alom en' altijd. Men bedoelt het. Melt
wille het.
En, zonder dat ik hierbij iets meer voeg , zult gij alien wel inzien s dat deze weg , die tot eere en on'verder1
felijl:heid zeker leidt, de eenigc is, op welken zich de
zedelijke mensch niet fchaamt gevonden te zullen worden.

BRIEF UIT ÈN OVER HET OO$tEN.

T

egen den middag landden wij te dlexandrié:
Het was ontzettend heet, en men zag bijna geent men?clien op de ílraten. Wij fchenen Veroordeeld, om de plagen van Egypte door te ífaan , en waren genoodzaakt ,
onze zakdoeken onophoudelijk te bewegen, om de zwermen van vliegen te verdrijven , die ons verblindden. In
liet koifijhuis,'t welk wij binnentraden, werden de íorbet
en de limonade, die men ons voorzette, bedekt met Bene
digte wolk dier infekten, toen wij de bekers ontdeden van
het tinnen dektel , waarmede men dezelve hier gewoonlijk
voorziet, om die onaangename gasten af te weren. De
In rberg, of okèle, waar wij het middagmaal lieten gereed
Ja
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maken , was vervuld met cent menigte menfchen van vcr;
fchillende kleederdragten. Een Turk zong intusfchen eert
lied. Nadat hij de beide duimen op de ooren geplaatst had ,
Riet hij, in cent zittende houding , het ligcliaam voorover gebukt en de voeten kruifelings over elkander, met
een neusgeluid, Bene aancenfchakeling van zoo erbarlrelijke toonen uit, dat wij genoodzaakt waren , de tafel in
gene bovenkanter te laten aanregten. Aldaar bragt mcn
ons een f'cuk geitenvleesch , 't welk zeer wel was toebei
reid , vruchten en zeer lekkere moka , 't geen ons alles
uitnemend fmaakte , na de vaste , welke wij ons aan boord
hadden moeten getroosten. Wij namen, des avonds ,
ons nachtverblijf in het huis van een' burger, waar wij
verfchrikkelijk gekweld werden door de ratten. Naauwe-^
lijks hadden wij onze gogen gefloten , of wij voelden aan
alle deelen van ons ligchaam , en vooral in het aangezigt , de beten dezer dieren.
Den volgenden dag gingen wij , op twee ezels , de zuil
van P o ti P E j u s zien. Het voetíiuk is negen , de
fchacht negentig voet hoog. Zij is van Iiorinthifche bouw
uit drie blokken rood graniet zamengeíleld; men-orde,n
ziet dezelve reeds op zeer verren affland. Niet ver van
die zuil ziet men ook de naald van CLEOPATRA, die
zeventig voet hoog is. Zij bef'aat uit een enkel II uk gra-.
niet , bedekt met hieroglyphen , waarvan er verfchcidene
bijna zijn uitgewischt. Onze gids was een fraai oud man,
met een' witten baard, en bekleed met een mantel, die
los om zijne fchouders geflagen was , en borst en armen
bloot liet. Niettegeniaande de brandende hitte , was hij
ons altijd voor.
Er rest van het oude 4texandrié niets meer dan ecrl
groote puinhoop , en de nieuwe had levert een treurig
gezigt op. Overal ziet men zand ; Hechts hier en dat
wordt het door eenige groepen palmboomen doorfileden ;
voor het overige is er geen voorwerp , dat oenig belang
inboezemt; er is geen enkele aangename wandelweg in
deze eentoonige vlakten , uitgezonderd alleen die achter
het klooster van MA H M 0 U D lit H, en de tuinen valt.
-
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den E;vgcljh en Conful. De huizen te -llexrcndrië, voor
dij , welke aan Franken toebchooren , zijn zeer hoog-al
en van buiten wit bepleisterd. Die der kooplieden zijn,
over het algemeen , met fierlijk huisraad voorzien, De
luchtsgeftcldheid dezer flad is de meest frisfchc van Egypte; des avonds waait er geregeld een zeewind. Men
ziet er vele koflïjhuizen, die door Franken gehouden
worden; maar Hechts één derzelvcn kan middelmatig gercnid worden : inen ontmoet er kooplieden en gelukzoekers van alle landen.
MOHAMMED -ALI heeft, rondom de flad, ge.
doekte vestingwerken aangelegd. De natuur heeft dezen
Prins met alle bekwaamheden toegerust, om order de
TZ ;•ken in den eerten rang te fchitteren. Hij is begaafd
niet een levendig en doordringend verfland en een' manlialti ;en geest, onverzettelijk en onmecdoogend in dc volvoering zijner ontwerpen , gelijk hij bewezen heeft bij
den moord van driehonderd 117am nelukken , die hij tot
een gastmaal had uitgenoodigd. De tijd nadert, waarop
hij de opperheerfGhappij van de Porte zal fnuiken en
E vpte onafhankelijk maken. T-Jij bemint de Europeërs
niet geestdrift, en heeft eene groote menigte derzelven in
zijn' dienst genomen , zonder hen tot den afval van hun
geloof te noodzaken. Hij verlangt vurig, mede te werken
tot de hervorming van het land, over 't welk hij het ge,
bied °voert. 1=lij heeft, op den P4/i eene fuikerbakkerij
en in Cairo verfcheidene katoenfabrijken opgerigt, Daar
men leen ijs in Egypte heeft, liet de Heer s A L T, Conful-generaal van Engeland, op zijn verlangen , uit Lon.
alen een' toeftel ontbieden , om ijs te vervaardigen. Dczelve werd in het paleis van M 0 H A nz ME D -A L I ge .
plaatst, die bij de bewerking tegenwoordig was, zich vain
het eerfle Pluk, 't welk men, na eenige vruchtelooze
proefnemingen , gemaakt had , meester maakte , en, in
de vervoering eener kinderachtige blijdfchap , zich naay
zijn' Harem begaf, om het aan zijne vrouwen fe vertoo
nen. Van dat oogcnblik af aan behoort het ijs tot zijne
,d✓'i c .-s.
,
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Het groot kanaal van c I. E o P A T R A , finds korten
tijd herfleld, heeft 40 mijlen lengte , en vereenigt , te
Alexandrié , de I INT j1 met de Middeliandfche Zee, Ilet
is een verwonderlijk werkfluk; men heeft er finds lang
Omtrent 150,000 4rabieren aan laten werken , waarvan
er 20,000 onder dien arbeid bezweken zijn. Toen wij op
zekeren morgen aan een prachtig huis , niet ver buiten de
flad, gekomen waren, hetwelk de Pac11a voor zijnen zoon
liet bouwen , hoorden wij van buiten krijgsmuzijk a hij
was het zelf, die niet zijne lijfwacht uit Cairo kwam.
Hij was te voet; hij klom op den dam , die het kanaal
omzoomt , en nam de menigte arbeiders in oogenfchouw.
IIij is welgemaakt, van middelbare gef'alte, met een kalm
en nadenkend gelaat , en fcllijnt tusfchen de vijftig en
zestig jaren oud. De bedding van liet kanaal was bedekt
met allerlei foort van 4rcelhieren , arbeidend é ondqr tien
last van eene drukkende hitte , terwijl de opzieners hen
tut het werk aanzetteilen met de zweep in de hind. Wij
dachten inn de kindereis Israils onder de roede der P HARAo's. MoIIArInznD -ALI geeft aan die ongeluk
andere bezolding din Bene halve penny (5-kigen
centimes) daags, en een vast rantfoen brood; maar zij le
yen zoo onbezorgd voort, dat zij den moeijelijkften arbeid niet blijdfchap fchijnen te verrigten. Des avonds zag
sk hen hunnen maaltijd gebruiken, gezeten onder grove
tenten, of door elkander onder den blooten hemel liggen. de ; men hoorde onder hen niets dan de onbefchaafde lie-'
deren van hun land , die zij gepaard lieten gaan van een
luidruchtig handgeklap.
De weg van Alexandrië naar Rofette levert den reiziger de uitnemendile gezigten op. Laatstgenoemde flad is
,g elagen aan de oevers van den Nijl, te midden van boomgaarden van dadel-, banaan-, oranje- en citroenboomen,
en is niisfchien het aangenaamife oord van Egypte. Deszelfs handel is tegenwoordig zeer in verval , en nog minder dan die van .Damiate , welks ligging , aan een dor
f rand , echter zeer ecntoonig is.
Wij begaven ons llheeh aan boord van een landsvaar-
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tuig , hetwelk ons naar Cairo moest brengen. De oevers
van het kanaal waren in het begin overal met zand bedekt. Maar den volgenden morgen , toen wij den .1i-Tijl
binnenliepen, werden wij door een heerlijk fchouwfpel
verrast. Het opaal en de robijn, de voorboden van den
opgang der zonne, kleurden den gezigteinder met een'
fchittcrenden gloed. De oevers der rivier waren bedekt
met dadelílruiken en bezaaid met dorpen , uit welke zich
íierlijkc Minarets verhieven. Eene diepe ftilte heerschte
in de ganfche natuur. Men kan zich onmogelijk van eerie
levendige ontroering weghouden, wanneer men zich
voor cie eerffe maal op die fèdert zoo vele eeuwen beroemde rivier bev=indt.
Wij ontfcheepten te ?ouca, alwaar wij eenigc uren bleven. Nadat ik mij in den Nijl gebaad had, (leed ik eene
wandeling door de fiad; de winkels waren reeds geopend,
en men verkocht vruchten langs de frraten. Verfcheidene
vrome 1V7uzclmannen zaten voor hunne deuren, met den
Koran in de hand ; zij lazen in het heilige bock de luisterrijke beloften des Profeets , of leerden hunnen kinderen
bidden. ' Van boven de Minarets der twaalf Mbskeën de,
zer flad riepen de Mziczins de geloovigen tot het gebed.
Hunne (remmen brengen in een zoo ílil land als Egypte,
wanneer dezelve des morgens of des avonds op een' groo-.
ten affland weergalmen , een' diepen en plegtigen indruk
te weeg. De Oosterlingen benoemen doorgaans diegenen
onder de geloovigen , welke de flerklle en welluidendfle
item hebben , tot dien post. Dikwijls hoorden wij ,
wanneer wij den Nijl opvoeren naar Opper-Egypte, dien
roep in de verte , welke de flilte der woestijn afbrak, en
we rgalmde gelijk eene fiem uit den Hemel: „ Er is
„ flechts één God. God alleen is groot, en Dz o HA M
„ ME D is zijn Profeet."
De Nijl is een flille en flatige vloed; hij is omtrent
een derde van cone mijl bred. Deszelfs beading is op
lhr nmigc plaatfen naanwer ; maar bij de overíiroomi.nngen
he lchc dezclve dïftwijls erne oppervlakte van twee of dy ïc
ïi,{ho. °°°\Vij v rdcrden zeer l?ngzaam trol ,veils ^-ttrt1,

I^_O

-BRIEI UIT EN OVER HET OOSTEN.

matrozen waren niet van de hanc'i,,flen. Niets , intusfchen , is aangenamer , dan zachtkens , bij heler maan
wateren te glijden. In de nabijheid-licht,overdí
van het prachtig fchouwfpel , 't welk dezelve voor onze
oogcn ten toon fpreidden, zou liet ons onmogelijk zijn
geweest, ons aan den flaap over te geven.
De uitwerking van he licht der maan op de oogen is
echter zeer gevaarlijk in deze fireken. De flrabieren raden u, dezelve te dekken , alvorens in te fluimeren in de
opene lucht. Het is eerie zeer juiste toepasfing van de
woorden van den Pfalmist: De zon, gedurende den
dag, en de maan , gedurende den nacht , zullen ii niet
kei etjcn. De maan heeft zelfs nadeeliger invloed op dc
pogen , dan de zon'; en hij, die dc onvoorzigtigheid
bad, in te fluimeren op eerie plaats, waar de oogleden
aan hare flralen zijn blootgef eld , zou fpoedig blind worden, of een zijner oogen Verliezen. Ik heb tot mijne fchatle geleerd , mij voor dat gevaar te beveiligen.
Op den vierden dag verliet ik het vaartuig voor eenige
uren , vergezeld van mijnen getrouwen m i c I3 E L , CI]

wij zetteden te voet onze reis voort langs de oevers van
den Nijl, tot dat wij kwamen aan een Irabisch dorp
door dadelboomen befchaduwd. De huizen zijn er van
pngebakken f}een gebouwd, gelijk de andere dorpen
van Egypte. Zij hebben flechts &&ne verdieping. Dc
grond is met biezen matten bedekt , ,clijk ook de aarden
zitplaatfcn tegen den muur in den vorm van fopha's. Irk
Gene dier hutten vonden ij uitmuntende melk en onges^uurde koeken, in den oven . gebakken. Daar liet mij
onbekend was , op welk uur wij weder aan het vaar
i;uig moesten zijn , zoo zorgde at z c x it I, voor eenig getogclte, 't welk hij zich in eene andere hut aanfchafte,
Eene der vrouwen van het dorp nam dc zorg op zich ,
em hetzelve gereed te maken ; maar zij veroorloofde ons
niet, hare Huisgoden door onze tegenwoordigheid te bezoedelen. Een Sultan kon niet jaloerfchcr zijn omtrent
zijnen Harem. Met voorkomen dezer vrouw was echter
Je vciliglle waarborg tot behoud harer eer. De 2lrabJe
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ren van die gewesten hebben een zeer bruin vel ; zij prenten hunnen naam op de gewrichten hunner handen. ITam.e
vrouwen maken zich ook een gioen teeken van den mond
tot aan de kin. Deze foort van beprikking kan nooit vorden uitgedelgd. Onder de lommer aan den voet van een'
nauur gezeten , nuttigden wij met graagte het gevogelte , 't
welk men ons in een' fchotel vol waren water voorzette. Wij
werden gedurende onzen maaltijd gadegeflagen door cent
groep Arabieren , waarvan verfcheidenen naakt waren. Deze
volken zijn zeer traag; zelden ziet men hen den grond beàrbeiden ; en, offchoon de Nil visch in overvloed oplevert, ge
-ven
zij zich echter de moeite niet , de.izelven te vangen,
Des Maandags kwamen wij te Boulac, de haven van '' so. Men belaadde een' kameel met onze goederen , en wij
begaven ons , op ezels gezeten , naar het huis van den Cotiful , dwars door eerre onbewoonde vlakte , bedekt met ruïnen
en uitgeltrekte puinhoopen , die ons de plaats deden zien,
waar de oude flad heflaan had.
De Heer S A L T , dien ik te Alexandrië verlaten had , had
ons, niet eene verpligtende beleefdheid, zijn huis te Cairo
aangeboden. Il:etzelve ligt op egne der afgelegenfie plaatfee
der flad, en is alleen door zeer fmalle firaten en ftegen te
naderen. Wij waren nu in de maand Augustus, en echter
h ijd ik geen hinder van de warmte , dan op den middag, of
gedurende mijne wandeltogten. De morgens en avonden zijli
altijd aangenaam in dit fchoone klimaat ; de lucht is er altijd

helder, en het azuur zeer zelden door een wolkje alge,
wis fold.

Cairo verwezenlijkt geenszins de prachtige voorflellingen ,
welke de Oosterfiche Schrijvers van hetzelve hebben gegeven.
De bergen van puinhoopen, die finds eeuwen hetzelve omringen , l^ewiizen de meerdere voortreffehjkheid der oude ilad.
Echter heeft de tegenwoordige hoofdfiad nog veel merkwaar
behouden. Het paleis der Kalifen en andere gedenktee--digs
keneu zijn verdwenen ; maar er beflaan nog oude wikken ,
waar men aan de bouworde en uiterlijke verfierfelen de Ko.
ningin van het Oosten herkent. Cairo is minder uitgebreid
dan llon/iantmopel, en bevat tweehonderdvijftigduizend inwoners. IIet heeft die tuinen niet , welke de find der Sultans ve.fraaiien; de huizen zijn van klei gebouwd en hoogex
opgetrokken , en de Hiaten z, n Cr nog finaller, dan in ci ;
Iaoofdllad des rijks. De v euflers en de balkons, niet zonue;

-
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blinden voorzien , die eene buitenlijst van twee voet vormen,
veigunncn liet vrije uitzlgt , zonder dat men van buiten ge
zien kan worden. Dáár onthouden zich de hewonels het
liefst. De huizen zijn zoo veel mogelijk befchut tegen de
hitte des daags , en men tracht er op allerlei wijzen de
fiischheid en fchaduw te bevorderen; want in die heete ge
wordt de zon als een vijand befchouwd. De Eiraten,-westn
niet geplaveid , zij n op een' zeer harden grond aangelegd;
maar men begiet dezelve onophoudelijk, door middel van ka.•
meelen , met groote watervaten van leder beladen. Dc reiziger ziet fpoedig de reden, waaiom de Oosterlingen naauwe
fllaten hebben; de, huizen zelve, de vooruitflekcnde zonneblinden der bovenverdiepingen befchermen hen a1tij d tegen de
zon. Cairo heeft geen ander water, dan dat van den Njl,
en men gebruikt Bene groote menigte kamcc'.cli , vs=i" hctzelvc aan deze ibad toe te voeren. Alle luizen hebben platte
daken , en van het dak des Confuls heeft Trien het gezigt
op een groot gedeelte der ftad. Ilet is alleraangenaamst, er
des nachts te wandelen , bij den helderen manefchljn , welks
glans wedijvert niet het daglicht , en u in flaat fielt, om
even gemakkelijk te lezen , als op den vollen middag. Van
daar bemerkt men Bene menigte inwoners , op de naburige
daken Tapende. Bij nacht verfioort niets de diepe flilte te
dezer plaatfe , zelfs niet de voetmappen van den reiziger of
van den Irabifchei; gelukzoeker; en eenige eenzame palm
boomen, die zich boven de huizen verheffen; zijn de eenige
voorwerpen , die uw blik ontwaart.
De Europcërs, die te Cairo hun verbltf houden, leiden er
een zeer geregeld leven , offchoon verfcheidene hunner een'
prachtigen flapt voeren. Onze Engelfche ontbijten zijn er onbekend. Des morgens brengt men u , op liet uur, waarop
g,l zulks verlangt , een kop koffij en brood; des middags
wordt er een goede maaltijd aangeregt, voorzien van Europefc,7ie wijnen en de keuriglie vruchten uit liet Oosten. Ten
zeven ure wordt er een voedzame avondmaaltijd gereed gemaakt, met minder geregten evenwel, dan des middags, en
ten tien ure begeeft men zich ter ruste, Deze leefwijze
fclujnt mij weinig overeen te komen met het klimaat, hetwel k
op de heete uien van den dag lleehts vcrverfel,ingen fchilnt
te vorderen, en den voedzaamfien maaltijd, warmeer de hitte
voorbij i'.
±)e markten van Cz,rc zijn hecht voorzien, Pch-lve fcha-
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penvleesch,, hetwelk er altijd en van eene goede foort is .,
zijn andere eetwaren mocijelijk te bekomen. De wijn is er
duur en Hecht ; maar dc oranjeappels en bananen van lof *te, die men naar Cairo vervoert , dc verfche vijgen , de
granaten , amandelen en noten maken een voortreffelijk na-geregt uit. Eene der lekkernijen des lands is de cairnac,
cene foort van ftremfel, gelijk aan dat van Devon/hire of
Cornwallis , op dez^lf le wijze bereid, en zeer goed in plaats
van boter te gebruiken.
Op den 16 Augustus moest men de dijken van den NUJ
doorfteken. Volgens aloud gebruik kwam er eene ontzetten
menigte bijeen uit alle oorden en plaatfen , om op de-de
plaats, waar deze plegtigheid gefchieden zou, den nacht
door te brengen. Wij begaven ons tegen acht ure derwaarts.
Er werden falvo's uit het grof gefchut gelost; men zag er
illuminatiën, vuurwerken , enz. enz. Aan den kant van Borslac waren de oevers der rivier met menfchen bedekt. Som
zaten onder breede vijgebooinen deftig te'rooken; in--migen
deren floten eenen kring rondom Arabieren, die , door hunne
levendige danfen , een zonderling kontrast opleverden met de
houding en het onverfchillig gelaat hunner onderdrukkers.
Op den tegenoverliggenden oever was het tooneel nog belangrijker; dáár was eene verbazende menigte, die, bijna op elkander gehoopt, in een' halven kring gezeten was. Achter
lien Rond eene menigte verkoopers van fruit en andere eet
onder groene prielen, waren tenten opgerigt,-waren;liks,
die tot koffijhuizen dienden, en loodfen, onder welke- men,
voor de liefhebbers, visch en groenten gereed maakte. In het
midden van dit tooneel zag men d!banerche foldaten in na,
tionaal kostuum, Nitbiërs, wier gelaat verzengd was door cie
;erfchroeijende hitte der woestijn, Marnmelukken, Arabieren
en Turken rondzwerven. Wij traden in een ,dier kollijhnizen
in de opene lucht; liet was welverlicht , en men kon uit hetzelve , terwijl men er ververfchingen gebruikte , zijne oogera
over het feest laten weiden. Zeer vermoeid zijnde, legde ik
mij ter ruste op eerre biezen :nat , en Hiep zoo gerust in, dat
ik zelfs door een' heviger twist, die er in dezelfde tent ontítond tusfchen de Albr$rezen en Arabieren, niet ontwaakte,
Ik Hiep onbezorgd door; mijn getrouwe in IC H EL , die aan
veel tegenwoordigheid van geest eerre grondige kennis paarde
Van de gebruiken dezer landen , waakte aan mine zijde. In;11dE`lien v"Cd1iep de ii;'..i1i_ Te ?Il l, en veo .'.'P.0 n el gre __, ,
'
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bieren, die in een' diepen flaap gedompeld waren , begaf ik
mi weder naar de groepen, die het ftrand bedekten, en nog
fleeds feest hielden met danfen en (mullen. Aan beide oevers
der rivier zag men kranfen van lampions zachtel.Ik wiegelen
onder het loof; en de Nijl', fchitterende als de fpiegels van
Bene rl;kverlichte zaal, was als bezaaid niet vaartuigen , waarvit vreugdekreten opgingen , die zich met liet gedruisch van
het musketvuur vermengden.
Eindelijk bfak de dag aan, en een falvo uit het grof ge
kondigde de gebeurtenis aan , die met zoo veel verlan--fchut
gen was te gemoet gezien. Wij volgden de ontzaggelijke menigte , die zich ijlings naar de plaats des fchouwtooneels begaf, en zich reeds op de hoogten van het kanaal bevond,
h.:twelk beftemd was om de wateren te ontvangen. De ver
Heer S A L T, o s MI rt genaamd, een-trouwdeAgnva
Schotsch Renegaat, maar voor het overige een braaf man ,
ontmoette ons, en wees ons Bene zeer gefchikte plaats aan,
om cie plegtigheid te zien. De Kiaia-bey, eerfle Minister van
den Pacha, kwam weldra met zijne eskorte, en nam plaats
tegenover ons op den anderen oever. Terfond maakten zich
de 4j abifche arbeidslieden gereed, om den aarden dam te
hechten , die tot fchutsweer diende voor de wateren van den
.?Vijl; terwijl fierlijke vaartuigen, met nieuwsgierigen bedekt,
elkander als verdrongen, om in het kanaal te komen. Weldra
noodzaakten het Bill,;, dat van den dijk nog overbleef, en de
fpleten, die in denzelven ontftonden, de arbeiders, om hun
werk te ftaken. Verfcheidene lnabieren wierpen zich toen
in den stroom; en naauwelijks hadden zij eene bres geopend,
of de wateren braken, met een otlweérftaanbaar geweld, als
een geweldige ftortvloed door. Volgens het gebruik, liet de
Kiaia - bey geld werpen in het kanaal , en het volk ftortte zich
in hetzelve ; terwijl fommigen naar het metaal vistuten, met
behulp van een net , aan een' flok vastgemaakt. I Iet was inderdaad een aardig fchouwfpel , deze metalen vischvangst
te zien, te midden van het water, 't welk met eene ongeloofelijke fnelheid zijnen loop vervolgde. De kracht van den
iiroom noodzaakte weldra de meesten, die visfcherij te haken;
maar de onverfaagdflen, die ,al zwemmende tegen de golven
worftelden, trachtten nog naar het geld te grijpen , hetwelk
men hun toewierp, of doken onder het water, om het daaxui^
te halen. Het is te bejammeren, dat deze oefening elk jaar
aan verf'cheidene neifonen het leven kost. De vaartuigen
-

-
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die in liet kanaal waren doorgedrongen , liepen Giro binnen ,
beladen niet pasfagieis , die de lucht met hun gejuich ver
-vulden.
Men weet , dat de overflrooming van den Nil voor dc I^Pvp_
tenaars de onfchatbaarfie weldaad is der Voorzienigheid. Naarmate de rivier zich uitbreidt over onderfcheidene wijken (ier
find, en over de naburige landfireek,verdringen zich de in^^ oners, om in hare vruchtbare wateren hunnen durst te !esfchen en zich te baden. IIet groote plein , de Bie/eet genaamd,
dat bij onze aankomst niets dan eene dorre zandíflreek ver
weldra veranderd in een' wijden waterfprong -tonde,wasu
omringd van fchoone vljgeboomen. Dit plein is aan de eerre
zijde omgeven van liet paleis van den Pacha ; aan de tegen
zijde is de wijk der Kopten; het paleis van het-overgditl
Opperhoofd der Mammelukken, woonhuizen van bijzondere
perfunen , vestingwerken en ruïnen maken het overig gedeelte
van dit plein trit. Wanneer men, rondom de flad , tenen
ringmuur van ruïnen gezien heeft, zich boven eene dolre vlal:te verheffende, is het moeijehllt te begrijpen, dat de overliruoming tot dezelve han doorbreken; maar, nadat die overtlroolni.i,^
heeft plaats gegrepen, gaat men eiken dag met belangilelin;
den Rillen en onwecrftaanbaren voortgang der rivier na , die_
allengskens eene akelige woestijn in eene groote kom ver
rijkdom en overvloed in haren fchoot verbergende.-anciert,
E:p dit oogenblik weérgitlmt de ftad van gezang en vleug de-•
], [eten, gepaard met het gejuich : „ ALLA II ! AL LAH !" en
van de dankzeggingen, welke een geheel volk voor die on-•
fehatbare weldaad ten hemel zendt.

IIET ROODE BOER.

(Yistoire de France, par 6'4bbé

DE M 0 N T G A I L L A R D.)

[jet roode Boek, of de lijst der geheime jaarwedden op de
(Franfche) algemeene fchatkist ,begint met den 19 Mei 1774,
en eindigt met den 16 Augustus 1789. Wij willen daaruit
cenige uittrekfels, ontleend uit opgemelde werk, onzen Lezeren mededeelen.
In 1 7 90, aan den Abt MA v R Y 050,000 livres ; te weten:
40,000, voor bewezene dienflen ; Ioo,000 , voor het falktnuc
van zijn 11j is au people; Io,000, in afwachting van ecn Bisdom, op voorwaarde, dat hij de ontwerpen der Nationale
,

=6

LIET ROODS BOEIC.

Vergadering zou doen mislukken , enz. ; ioo,000 , ter oorzake
van zijne dienhen aan het Comité van Many.
In x776, aan den Graaf D E MI R AD EAU, Letterkundige,
?oo,000 livres ; te weten: S000, voor den verkoop aan her
Gouvernement van het handfchrift eens werks, getiteld : des
Zettres de cachet (*); 195,000, op zijn woord van eer, dat
hij de ontwerpen der Nationale Vergadering zou doen mis
-Iuken.
Het geheel der jammerlijke verfpillingen (van 1774 tot
1789) bedraagt 228 millioenen , of, door elkander geflagen ,
15,2oo,odo francs per jaar.
Het Comité der Jaarwedden verklaart, dat .dit boek niet
het éénige register is, dat de bewijzen van de hebzucht der
gunílelingen vervat; maar dat het zeker is, dat de ordonnan
du comptant, uitgedacht om een oneindig aantal uitgaven-ces
te verbergen, die men zich fcllaamde aan het licht te brengen, verbázende geldfommen uitmaakten. Deze aanwip zingen
bedroegen in 1787, het minst bezwaarde jaar, 82 millioenen, en in 1783, het meest bezwaarde, 145 millioenen; in 't
kort, in het tijdsverloop van acht jaren, 86o millioenen; de
jaarwedden , meer dan 70 millioenen.
Op het roode Boek werd gebragt de uitgave van 800,000
livres , welke jaarlijks vereischt werden , opdat het Gouvernement het publiek vertrouwen konde verraden door de blieven te openen, 'en gunftelingen dc heiligfte geheimen van
bloedverwanten en vrienden konden befpieden, om hunne ach
eerzucht te voldoen, en aiwat hun in den weg-terdochig
frond den voet te ligten.
Niet zelden werd de Koning misleid door voorwendfelen ,
waarmede men de onbefcheidenfle verzoeken wist te beman
heen dezelve als werken van bijzondere weldadig--teln,dor
heid te doen befchouwen, en hem omtrent de behoeften zijns
volks te blinddoeken.
Men vindt op dit register eene gift van i,eoo,000 livres
aan den Hertog n E P O LI G N AC, als belooning van bewezene dienften. Deze Familie trok alleen meer dan 700,000 li
aan jaarwedden , welke meerendeels van het eene lid op"-vres
het andere konden overgaan. Behalve de order aan toonder
van 1,200,000 livres, op welke fom de Kilning den prijs van
het aanvaarden van liet Domein van Fénestrange, den Hertoge
(*) Er werden in de Bastille meer dan 6000 exemplaren
an dit werk gevonden , door de Policic opgehaal'l,

±O T ROODS BOEIt I27

d% E P 0 L I G N A C tOC C eZCi1 , had gefehat, fchonk de I<oning hem, als li;ireIlte, Celle jaarwedde van Ieo,000 livIeC ; dat

is te zeggen, dat Iaen, door Bene ongehoorde milddadigheid)
den diefflal van een rijk Domein van den Staat wettigende,
den gunfteling nog daarenboven een jaargeld toekende, hetwelk de levenslange interest uitmaakt van de fom, welke )lij
geacht werd te betalen voor het aaljvaarden van dat Domein!
De vergunning, ten behoeve van gezegden I Iertog, van een
Regt, te heffen op al de zeevisch, die te Bórdeaux werd ge_
Pleten ; het gefcllcnk , aan dien zelfden Hoveling , door 1.0 D Ew ij K XVI , vn de aanfpoelingen (alluvions) der Garonne, ver
wekten een geweldig misnoegen , en bragten niet weinig toe
tot het doen geboren worden van de eerfte onlusten in 1789.
De vergunning der gezegde aanfpoelingen fielden den hertog in
Raat, om, naar zijn welbehagen, de oever - eigenaars van dien
vloed te plonderen , naar gelange deszelfs wateren de bijzon_
deze eigendommen, welke aan deszelfs loop gelegen garen ,
)neer of min omringden. Op deze wijze eigende hij zich den
vloed en de ebbe van de Garonne en de Gironde toe.
De Hertogin DE CR A za M ON T ontving Bene jaarwedde van
150,000 livres, voor verfciaillende belangrijke dienften ira
-

aatzal.en; en de Prinfes

D E VA U D EM ON T

6o,000, van

vege de dientien, door haren broeder bewezen.

P,'Iad. DE LAM BA I, LE , OEperïntendante van liet I-Isis der
Koningin, genoot Bene jaarlijkfclle gratificatie van bijkan
aoo,coo livres , als toevoegfel tot hare jaarwedde. En een
C II A M PC EN E T z 25,000 livres elk vierendeel jaars, voor
net opziet over de Tuileriën.
Tien Viltart hier giften van 60,100,150 ,200,250 en 280,007
litres, aan de Iieeren D'ALIGRE, D ANGIVILIERS,PLid,
'

DE IIIAUREPAS, C^{e Heeren DE ST. PRIEST, SARTINE,
CIVRAC, eI1Z,

Men vindt er Bene fom van meer dan 5,000,000 (zegge
vijf millioenen) livres aan liet veile vrouwsperfoon, Mad. D V
B A R R v, onder de regering van LODE Wij K XVI , voor de
overgaaf van 1,200,000 livres de cotrats a vier percent ; als
een jaargeld van 8o,000 livres , toegeflaan aan den man-med
van gezegde D u BARRY , en een dito van 550,000 livres
aan den fchoonbroeder van genoemde Mattes. Zij zelve ontving 300,000 livres per vierendeel jaars, d. i. 3,300 livres

daags, voor haar onderhoud . Jaargelden

van 40, ó0,i0ó,000

°; es werden -oegewvezen aan bijzondere perfonen ,op aanbe•-
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veling of op een bon van Mad. n u BARRY. De Ilei tc)g
DE C 01 G N Y alleen genoot I,000,000 livres aan jaarwedden ;
te weten: Ioo,000, als onderfland, Om zijnen rang aan 1, et
Hof te handhaven ; ioo,000, ten zelfden einde ; ioo,000 , op
aanbeveling van Mad. DU BARRY; 405,000, ids ecrf11
Ecuyer des Konings ; eoo,000, tot fchadeloosflelling voor het
intrekken van gemelden post; 100,000, uit aánme:king van
zij ne dienflen en a titre de retraite.
Men vindt er A R T H U R D I L L ON , bijgenaamd de fc'tnio e
ni L L ON, Kolonel en bezitter van het regenvent IerlamArs ,
naar hem benoemd , eene jaarwedde genietende van 16o,000
livres, uit aanmerking van zijne dieníten in de flftilles; —
CAM r A N , eerften Kamerdienaar, 45,000 livres 's jaars , voor
zijne huisfelijke dienflen. Den Graaf DE V A U D`R E UI L Z bt
men er zijnen post van Groot - Valkenier van FranAmni,
fchatten op de foal van 300,000 livres, hoewel hij volilickt
niets te betalen had. Volgens de inlichtingen , aan de Nationale Vergadering verfirekt , heeft (loze gtlfleling, in he
tijdsverloop van acht jaren , aan jaarliilcfche giatilicatizn , aai
ardonnnaaaces du comptant, de verbazende fom van e,885,000
livres getrokken , buiten en behalve de voormei e , hem als
Groot - Valkenier toegekend.
Men vindt er i,000,000 livres, betaald aan B E A U nI A RCDAI s , zoo voor galante kuiperijen, waarvan hij de bemiddelaar was, als van wege zijne onderhandeling, te Londen,
niet al OR A ND E , wegens de vernietiging van fchotfch. iftei..
Men vindt er eene fom van 40,000 livres, jaarlijks, aan
Prins MAXIMILIAAN VAN TWEEBRUGGEN, voor Zijn
onderhoud, en eene van 945,018 livres, tot betaling zijner
fchulden.
Welke verfpillingen, welke fchandelijke verfpillingen leert
ons het roode Boek kennen ! Men vindt er gratificatiën va:1
allerlei foort, als b. v. go,000 livres aan meubelen en zilverwerk, gekocht door den Hertog D E DURAS voor den AL t
D E BE RN I S; 102,955, door en voor denzelfden gekocht te
Madrid. De meubelen enz. voor eene Ambasfade wareis
een voorwerp van handel; de Koning betaalde die , de Ambasfadeur verkocht ze, de Koning kocht ze weêr in, en zoo
vervolgens. De vasrgeltclde en onvoorziene uitgaven van het
Ministerie van Buitenlandfche Zaken waren jaarlijks gebrast
op 6,000,000 en een half; en desniettegenfïaande bewijst het
roode Boek , dat , in het ti;dsvetloop van vecrticn jaren (14
-
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tot 1788), de geheime uitgaven van Buitenlandfche Zaken,
daarenboven, meer dan 100,000,000 beliepen! Kan uien zich
nu nog verwonderen over den jammerlikken toefland der openbare fchatl.ist in 1789? Kan het nu nog bevreemden, dat een
algemeene kreet in Frankrijk zich verhief tegen de plonderingen, wanneer men in het roode Boek leest van cene gratificatie van 64,500 livres aan den Heer D' A L I OR z, dien
eerfien Voorzitter van het Parlement van Parijs, die 600,000
livres jaarlijks te verteren had, en 450 livres in liet geheel
aan belastingen betaalde? -- wanneer tien leest, dat een
vreemdeling , de Heer D E BE Z EN V AL, 200,000 livres durfde vragen, om zijne zaken in orde te brengen, enz. ? Moet
men niet gelooven, dat men zich te ycr failles tot den tijd
teruggekeerd meende , waarin een M A ZA R I N Zeide : ,, Frankrijk is gelijk aan een' goeden Ezel ; hoc meer men hens
rijk
„ belast , hoe beter hij loopt !" — tot den tijd, waarin de
Opperïntendant B O UI L L ON aan den Koning fchreef :„ Uw
„ Volk is al te gelukkig; liet is nog niet genoodzaakt, om
„ gras te kaauwcn !"?

HET HOP DEA TUILERIëN.

Ik

zal u een denkbeeld trachten te geven van het gezigt, dat het Hof der Tuileridn oplevert. Verbeeld U eerre
zaal, waarin zich twaalf of vijftien Hertogen en vijf of zes
Dames bevinden. Daar de welvoegelijkheid niet gedoogt,
dat men er over liet flaatkundige fpreekt; en men er zich
noch met wetenfchappelmjke, noch niet letterkundige onder
bezig houdt, zoo kunt gij nagaan, dat degenen , die-werpn
deze doorluchtige bijeenkomst bijwonen, niet dan met moeite het gefprek kunnen gaande houden, tot op het oogenblik,
waarop de klok elf ure (laat en het fein tot don aftogt
geeft. — In het midden van dat vertrek fpeelt een grijsaard
whist. Stel u voor een' man, die een weinig doof is, een
beminnelijk en goedaardig karakter bezit, en buitengewoon
vriendelijk is. Het is de Koning. — Eene jonge , tengere
vrouw , die altijd in beweging is en een niet onbevallig voorkomen heeft, tracht, gelijk de Gravin v A N B 0 U R G ON DI ë
aan het Hof van L O D E w IJ K XI V , eenige vrolijkheid te
verfpreideu in deze eenigzitts flatige bijeenkomst. ITet is de
K
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Hertogin VAN BERRY. — Eene andere vrouw, minder jong
en meer gezet, dc Hertogin V A N A N G 0 U L M E, fluimert
van tijd tot tijd, met de armen over de borst geflagen. Zij
heeft den flemval van wijlen den Koning, haar' Vader. Men
weet, dat LODEWIJK XVI , die cene zware ftem had, gewoonlijk op een' norfchcn toon en kortaf fprak. Dit waren
de toenmalige Hovelingen gewoon zijn coup de boutoiy te
noemen. Zelfs in de zaal der Koningin , te l e failles, befchreef men op die wijze den toon, waarop de Koning zich
uitdrukte. Sedert het Regentfchap van den Hertog VAN o ItLEANS Rellen de perfonen, die gewoon zijn aan he Ilof te
worden toegelaten, er eerre eer in, om zeer gemeenzaam te
fpreken over de leden der Koninklijke familie. Zij trachten
zich daardoor met hen , als 't ware , op een' gelijken voet
te flellen.
De twaalf of vijftien perfonen, die zich elken avond naar
den Koning begeven, maken tegenwoordig het Hof uit. Vóór
de Omwenteling begaf zich de geheele Adel in Fr•ankr jk,
als om flrijd, naar Verfailles; maar de vrome Hemming van
de meeste der tegenwoordige leden van liet Koninklijk ge
zich meer afzonderen, en zet een zeer ha--flachtden
tig voorkomen bij aan hunne bijecnkomften. De talrijkile
beftaan Hechts uit een twintigtal perfonen, die bijna allen
door meer of min aanzienlijke jaarwedden aan hen verbonden zijn.
Mevrouw de Ilertogin VAN ANGOULME is de eenige,
die van tijd tot tijd over flaatkundige onderwerpen fpreekt.
Daar zij de beraadflagingen van de Kamer der Pairs leest in
den .Monitetar,, vraagt zij fomwijlen , aan tegenwoordig zijnde
perfonen, hun gevoglen nopens de eene of andere aanfpraak,
door een' der liberale Pairs gedaan. Doorgaans antwoordt men
haar, uit eene laflë toegevendheid voor de gevoelens, die
men bij haar vooronderflelt , dat de aanfpraak Hecht is ; maar
de fiere geest dier Vorflin laat haar niet toe, die foort van
vleilerij aan te nemen , en zij antwoordt niet zelden : „ Gij
bedriegt u , Mijnheer! de aanfpraak is zeer goed."
De zachtzinnige geaardheid en de wellevende manieren van
It A REL X temperen de fomberheid dier avondbijeenkomílen
eenigermate. Daar men , NA POLE ON aanfprekende, hem
Uwe Majesteit noemde , zoo meende LODEWIJK XVIII , dat
deze benaming ontheiligd was geworden, en men had deihalve het gebruik ingevoerd, om hem niet dan in den derden
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perfoon aan te fpreken. Dit gebruik heeft fland gehouden onder zijnen Opvolger, en, wanneer men Z. M. antwoordt,
dan drukt men zich in dezervoege nit: ,^ De Koning doet mij
de eer , mij te zeggen ," enz.
Men wil, dat vele groote Meeren een' jaarlijkfchen onder
genieten van ioo,000 francs. Diegenen hunner, die het-fland
meest kiesch denken, ontvangen , wel is waar , die fom niet
uit de fchatkist; maar zij geven te kennen , dat het hun aan
zijn zoude, om eerie aanzienlijke hoeveelheid Bosch,-genam
dat hun toebehoort, te ruilen tegen een eigendom der kroon;
en die ruiling, waarbij zij niet verliezen, komt gereedelijk
tot fland. Op die wijze heeft nog onlangs een Minister Bene
vermogende familie , , el'.:e zeer tegen hem verbitterd was,
met zich weten te verzoenen door eene Baronij.

MIRAKEL, NIEUWELINGS IN DE OMSTREKEN VAN POITIERS GEWROCHT.

(lllédiaterss , journal areligïezrx ei littéraisre, a•édigé par une
Societé d'Eccléfiastiqucs et de Gens de Lettr•es.)
-

„ Eene buitengewone gebeurtenis, in een dorp in de om„ fircken van Poitiers voorgevallen, vervult thans aller gein liet Departement van d ácnne. Wij hebben tot
,,
„ dusverie van dezelve gezwegen , naardien ons bewust was ,
„ dat de Regering der Iloofdflad , zoo wel burgerlijke als
kerkelijke, het vereischte onderzoek te werk ílelde ter
plaatfe zelve. Thans, nu de inge onnenc bcrigten over„ eenflemmen in dc bevestiging van liet Wonderweik, dat te
onzer kennisfe was gekomen, aarzelen wij geenszins, om
„ hetzelve bekend te maken, gelijk liet ons (den Franfclzena

„ Journalist) door een' onzer Correspondenten wordt vermeld:
„ Mijnbeer de Redacteur!
„ Op den I7den dezer befluurde de Pastoor van de Gemeente

Manié (een dorp, twee mij len van Po:ticrs) cie plegtigheid eener
kruisplanting, ten gevolge van liet Jubzlé. De lucht, welke
gedurende nicer dan veertien dagen regenachtig was geweest,
werd helder op liet oogenblik van dit godsdienflig feest. Ongeveer vierduizend menfchen, uit alle oorden zamengevloeid,
woonden hetzelve bid, onder welke zich een zeker getal
K2
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nieuwsgierigen en ongeloovigen bevonden. Na de planting
van het kruis 1prak de Pastoor Gene rede uit, te deze tref
betrekkelijk, en herinnerde bijzonderlijk aan-fendplgtih
het Mirakel van liet kruis , aan Keizer Ic ON STA N T If N in
,

de lucht verfchenen. Een oogenblik daarna zag men aan den
Heinel een groot, verlicht kruis (Latijnsch kruis), dat geen
twijfel overliet aan liet wonderdadige , dewiil de lucht zeer
helder was, en hetzelve, van vege zijne gedaante en luister,
volflrekt niet konde gehouden worden voor Bene verheveling.
De Markies D E C 0 u R Z A N , ItZaire van de Gemeente Illinié,
en de talrijke omflanders aanfchouwden op de volkomenfle
wijze het kruis , en waren getroffen van een zoo buitengewoon Mirakel. Dit verlichte kruis vertoonde zich aan den
Hemel gedurende omtrent een half uur, en alle dc bij de plegtigheid tegenwoordig zijnde pcifonen zijn er getuigen van geweest. Zulk een Mirakel weld, gelijk gij kunt begrijpen,
finds dien tijd gevolgd van veelvuldige bekeeringen; en vele
ongeloovigen hebben zich gehaast, hunne dwalingen af te
zweren , en in den fchoot eener Kerke terug te keeren , welke
altijd de fcilitterendlle bewijzen van hare Goddelijkheid heeft
opgeleverd. (, d heeft aldus , in dit Kanton , een groot getal onverfchiifige en verdoolde Christenen tot zich willen terugbrengen. Voor het overige ontbond ik mij van alle verdere bedenkingen, en treed in Beene meerdere bijzonderheden ,
dewijl ik vooionderftel, dat deze daadzaak n alreeds zal hekend zijn. Ik bepaal mij derhalve , u deze mededecling ten
fpoedigfte te doen geworden, en blijf, enz.

„ Poitiers ,
den 24 Dec. 1826.

M ..... , Lid van ouderfcheidene geleerde Genoot/chappen. ,

NADERE BERIGTEN WEGENS DEN ONDERAARDSCHEN WEG
ONDER DEN TEEMS.

E

enige nieuwe beligten omtrent den onderaardfchen weg,
die thans onder den Teeras begraven wordt (^) , zullen ongetwijfeld niet zonder belangftelling gelezen worden, ik heb,
gedurende mijn veiblijf te Londen, het voorregt genoten, in

(*) Zie ons lJicngclocrl voor 1826, bl. 18, met bijgo
voogd Plaatje,
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het Koninklijk Inf'ituut den Heer v A R A D A Y te hooren , en

dien ervaren' Krijgsbouwkundige , voor eene talrijke vergadering, een naauwkeur^g verflag te hooren doen van al hetgeen

men tot deze grootfche onderneming in het werk heeft gefield; bij welke gelegenheid hij zijnen hoorders al het tot
dusverre verrigte als aanfchouweliik voor oogen Relde door
modellen en teekeningen, die bijzonder fraai zijn uitgewerkt.
Belangrijk was liet , het kontrast op te merken tusfchen de
belangftelling , ja zelfs de geestdrift , waarmede deze mede
ontvangen werden , en de aanmerkelijke daling in-deling
de aktiën , welke een groot verlies veroorzaken voor degeen, die op deze onderneming gefpeculeerd hebben, en van
welke er velen in de vergadering tegenwoordig waren. Het

fcheen, dat het genoegen, om eenigermate deel te hebben
in de uitvoering eener zoo belangrijke onderneming , hun
Bene genoegzame vergoeding was voor het waarfchijnlijk ver=
lies, 't welk zij bij dezelve zullen tijden.
De uitvinder dezer onderneming , de Heer n R U NE L, had
het floute denkbeeld opgevat, om op de plaats, waar de
grond zoo diep was uitgegraven, als noodzakelijk was, om den
wenteltrap te vormen , een' toren te bouwen op den grond
zelven, en die trapswijze den bodem moest drukken , tot dat
dezelve tot de vereischte diepte van veertig voet was ingezakt.
Men weet, dat deze onderneming, tegen alle verwachting, gelukt
is. De toren , van bakflcen gebouwd , had veertigvoet hoogte; liet gewigt van liet geheele gevaarte bedroeg tweeduizend ton (vier millioen ponden) ; men fchraagde clenzelven ,
bij afwisfeling, met fteunpijlers, hield , binnen den omtrek
van den ringmuur, niet op met graven, en deed den toren

op die wijze allengskens nederzakken ter hoogte van drieën dertig voet. Toen fond hij onwrikbaar , en moest men de

aarde van onderen uitdelven en een' muur optrekken. Men
merkte op, dat, toen de toren door eene laag nat zand heen drong , de drukking het water naar alle zijden in fonteinen
deed uitfpringen. Dit water werd in een' bak vergaderd en

weggedragen, en het binnenfee gedeelte van den toren bleef
geheel droog. Het was opmerkelijk , dat de bak vervuld was
jtet waterflof-gaz en met verzuurd koolflofzuur gaz. De toren zakte, bij eiken fchok, omtrent twee of drie duim;
maar, terwijl men zich aan het werk bevond en de grond
minder tegenfland bood, zakte hij plotfeling tien duim, het-

geen eene beweging of fchokking van den grond veroorzaak
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DE WEG ONDER DEN TEEMS.

te, die de aangrenzende gebouwen deed fchudden, alsof het
eene aardbeving geweest ware. Om den muur van den toren
te openen en de deur tot het onderaardsch gewelf te maken,
moest men zesendertig en een half voet op vierentwintig en
een half wegnemen; het metfelwerk was zoo Hevig, dat de
toren er niets door leed.
De ijzeren lijst , die strekken moet tot de uitgraving der
galerij , is bekend. Dat gevaarte heeft een gewigt van tachtig ton (16o,000 pond), en de geheele drukking van den
grond en van het water, welke hetzelve heeft te dragen, is

loo pond op eiken vierkanten duim, of 6o,000 pond over
het geheel. Dat gewigt wordt gefchraagd door pilaren, terwijl men de lijst verplaatst, hetgeen de werkzaamheid verligt
en befpoedigt. Men graaft nu negen duim gronds in plaats
van zes , alvorens den muur te bouwen. De werklieden hebben thans Bene laag gruiszand van vijftien voet moeten doorarbeiden; daarop werd de pomp noodzakelijk, om liet water
te lozen, en men konde de ftutten ílechts één voor één weg
kwam men aan de klei, en vond alles weder-nem.Nu
droog. Op de s3oo voet volle lengte, die de galerij ongeveer zal beflaan, zijn er reeds bijna tweehonderd gegraven.
Elke voet vereischt, dat men veertig ton (80,000 pond)
gronds wegneme ; en , ondanks den onvermoeiden ijver, waarmede men het werk voortzet , kan men er Hechts honderd
ton eiken dag uithalen. In hetzelfde tijdsverloop gebruikt
men tot den buitenmuur zeventien ton of zeventienduizend

bakfleenen.

DE ONSTERFELIJKHESD.

ietige flerveling ! onbemerkte fchakel in de onmetelijke
N
keten der fchepping! worm in menfchengedaante! waarom
plaatfte het noodlot u op het tooneel dezer wereld? — Om
de fpeelbal te zijn des wisfelzieken lots. Om uw deel te
erlangen van de zorgen en moeiten dezes levens. Om gebukt
te gaan onder de rampen en ellenden van dit gewest der onvolkomenheid. Om de aarde met uwe tranen te doorweeken.
Om, onder het gewigt des onfpoeds , den dag uwer geboorte
te vervloeken. Om, na een vlugtig beflaan, afgemat, in
den donkeren grafkuil neder te ftorten , en alzoo met uw rottend lijf den aardbodem vruchtbaar te maken. — Is dit des
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menfchen beflemming? De bellemming van hem, die met
zulke voortreffelijke vermogens is uitgerust? Die met zijne,
verbeelding de grenzenlooze ruimte der fchepping doorvliegt,
ja zich flout verheft tot voor den troon des Eeuwigen ? Die
de ingewanden der aarde zich tot fchatkameren maakt? Die,
door zijn vernuft, den ongebaanden Oceaan als een veilig
pad bereist, werelddeel aan werélddeel , pool aan pool ver
zijnen fchranderen blik de vaste loopbanen-bindt?Dem
der fterren nafpoort, de Natuur tot in hare geheimfle fchuilhoeken befpiedt; wat zeg ik! die zelfs den blikfem van Gods
alvermogen in deszelfs vernielende vaart weet te fluiten? —
Is dit de beflemming van hem , wiens weetlust onbeperkt,
wiens vatbaarheid voor ontwikkeling grenzenloos is? wiens
geheele wezen zich met ijzing verzet tegen het denkbeeld
van vernietiging? wiens borst nooit hooger flaat, dan in het
geloof eener eindelooze voortduring?
Is dit zoo , onderdruk dan uwe zucht naar wetenfchap! —
indien gij kunt , roei ze uit met tak en wortel ! Worflel niet
langer om de deugd ! Spot met de gedachte van matigheid !
Baad u in den oceaan der zinnelijke wellusten! Dring al uwe
neigingen, wenfchen en bedoelingen te zamen in dit éêne
middelpunt: dierlijk genot! Waar liet de bejaging var) zingenot geldt, verfcheur daar alle banden, door natuur, vriend
-fchapen
liefde geknoopt ! Niets zij u heilig meer!
Weg van mij , onzinnige wijsbegeerte ! ... Eene andere
flem verheft zich in mijn binnenfee , en fpreekt met onweêrftaanbare kracht: Mensch ! gij zijt onfterfelijk. Uwe ver
kennis kan niet in hare beginfelen afgebroken worden.-edl
Niet te vergeefs hebt gij, met opoffering van menigerlei geneugten, uw hart voor de deugd gevormd. Waarom anders
ook treft u eene eerbiedige fiddering op de grafzerken uwer
dierbare afgeftorvenen? Waarom vermeestert u de verbeelding, dat zij, na hunnen dood, zorgdragende u omzweven ?
Waarom reikt uwe liefde verder dan dood en graf? Waar
droomt gij u vermaagfchapt met eene betere wereld?-om
Waarom vliegen uwe gedachten, wenfchen, begeerten zelfs
onwillekeurig heen naar God, naar het goddelijke , naar het
oneindige? Waarom, kinderen der weelde! kunnen de fchatten der aarde uw hart niet verzadigen? Waarom, vrome dag boner! gevoelt gij u in de nederige ftulp zoo vergenoegd,
zoo weltevreden? Is het niet, omdat gij, in den fchoot des
overvloeds, u hoogere behoeften bewust zijt ; terwijl gij, bij
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's werelds armoede, eenen eeuwigen adel in uw binnenste omdraagt ?
Doch, waartoe zoude ik in het gebied der waarfchijnlijkheld ronddwalen, daar Jezus' Evangelie ons van de akeligfte
aller onzekerheden volkomen verlost, en onflerfelijkheid en
eeuwig 1. ven aan het licht gebragt heeft?
Treurigen! het hoofd dan naar boven : uw vlugge levensdag is haast ten einde geloopen, opdat gij in zaliger gewesten onafgebrokene juichtoonen kunt aanheffen.
Vrome wandelaar! verduur de kleine moeijelijkheden op uwe
reis door dit land der vreemdelingfchap : ginds blaauwt het
betere Vaderland, de plaats van ongefloorde ruste.
Kloeke Eirijder op den weg der godsvrucht! fla moedig pal:
nog weinige flonden, en één ademtogt zal u overbrengen in
den Tempel der Eere, alwaar u de onverwelkelijke kroone
der overwinning op het hoofd zal worden gedrukt.
E. MOLEMA.

BOVEN LASTER EN KWAADSPREKENDHEID BEHOORT MEN
ZICH TE VERHEFFEN.
et 15, en wel te regt, in Paus S ix T us DEN V, zelfs
li
door zijne grootfte lofredenaars, aangemerkt geworden als
Bene onverdedigbare zwakheid, aan zijn, anders vast, karakter weinig voegende, dat hid zich met de uiterfie geftrengheid wreekte van eene fpotternij, welke een perfoon van geringe beteekenis zich, over de laagheid zijner afkomst , ver
-orlfdha.
MECENAS gaf aan AUGUSTUS den wijzen raad, om

het zich nooit aan te trekken, als hij vernam , dat men te
z jnen nadeele had gefproken; en, zoo dikwijls de Vorst dien
raad opvolgde, bevond hij er zich wèl bij.
De Keizers ARCADIUS en HON ORIUS maakten den Volke openlijk bekend : Indien iemand van ons of van onze rege-

ring kwaad [preekt, wij willen hem niet geffraft hebben. Heeft
hij het uit onvoorzigtigheid gedaan, men moet hem verachten;
en is het eens opzcttel jke boosheid, men moet ze hem ver
-gevn.
Misfchien heeft er nooit een Vorften-gunfteling beftaan, die
erger, door fchimpfchriften van allerlei foort, is aangevallen
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geworden, dan de Kardinaal is A Z A R IN doch, verheven (in
waarheid of in fclhijn) boven dergelijke beleedigingen, las hij
zelf, of deed hij zich voorlezen, alles, wat men tegen hem
fchreef en in 't licht gaf, en ftreek daarover vonnis, met
het kalmfte gelaat, en zonder de geringfte merkbare gemoedsbeweging, zeggende daarbij van het eene: dat /tuk is goed;
van een ander:, dat is overdreven ; van een derde: dat is ver
aangevat. Hij befchonk zelfs met eene rijke abdij eenen-kerd
Dichter, die hem, in zijne verzen , deerlijk had gehavend. —
Ook de befaamde C R o M W E L was niet vreemd van zoodani.
ge grootmoedigheid , gelijk gebleken is , onder anderen , in
zijne behandeling van w& NH, die hem, op de bitterfte wijze, in gefchriften openlijk befchimpt had.
Toen ettelijke jonge lieden te Parijs zich niet ontzien hadden van, bij gelegenheid van openbare fpelen, op eenen oneerbiedigen, zelfs beleedigenden toon, zich 'uit te laten over
L 0 D E w Ij K D EN XII en zijn Hof, deed die Vorst hun alleen
aanzeggen, dat zij , van hem en van die hem het naast-lijk
omringden , fpreken mogten , zoo en wat zij wilden, indien
het Hechts daarmede niet al te uitfporig liep; doch dat zij
wel zorg hadden te dragen van zich niet het geringfte woord
te laten ontvallen ten nadeele van de Koningin: want, maakten zij zich daaraan fchuldig, zoo zou hij hen allen doen
ophangen.
Vrouwen fijn, in zulke omftandigheden , doorgaans teérgevoi:liger en ketelooriger, dan mannen. KATHARINA DE
M ED IC $ evenwel las gaarne de fchot- en fchimpfchriften ,
die tegen haar in omloop gebragt werden, en, verre van er
zich over te ergeren, lachte zij er gemeenlijk mede. — Ko
ELIZABETH van Engeland ging verder, als zij RO--nig
BERT T I P A Y, die, wegens het fchrijven van een eerroovend ftuk tegen haar, in hechtenis was genomen, in vrijheid
deed ftellen, en (dit nog niet genoeg) hem bovendien , vermits hij vals die daad niet regterlijk overtuigd was geworden, eene aanzienlijke fomme gelds fchonk, tot vergoeding,
zoo zij zeide, van den misflag, dien men begaan had, in
hein gevangen te zetten.
Nooit hebben Vorften het zich beklaagd, wegens beleedigingen, hun door bijzondere perfonen aangedaan, niet anders,
dan door verachting, zich gewroken te hebben; maar bijzon
hebben zich nooit gewroken van beleedigingen,-derpfon
bun door Vorften aangedaan, zonder het zich deerlijk te be-
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klagen. — Prins W IL LE M D g I hield tot ftelregel : dat de
beleedigingen der Grooten , wanneer die blootelijk -bij gefchrifte gedaan waren, ftilzwijgend moesten verdragen worden, en zulks op gro'tid der Gefchiedenis, als welke, in eene
menigte voorbeelden, leert, dat men zich nooit tegen dezel•en verdedigt, zonder dat het berouwt, noch zonder deswege
gelaakt te worden. Toen hij, bij zijne Verantwoording tegen het fchandelijke Manifest, of den zoogenaamden Ban
ran F LI F s, van deze gronditelling is afgeweken, was hij
daartoe gedwongen door het belang des lands, aan welks
hoofd hij ftond , vermits hij op de plaats , welke hij bekleed
niet kon blikven, indien hij de ongegrondheid der be--de,
fchuldigingen , door den Spaanfchen Koning tegen hem ingebragt, niet overtuigend voor de geheele wereld aantoonde.

DE WEDUWE TE NAÍN.

Zwaar drukte 't lot op 't hart der Joodfche vrouwe.
Nog pas verbrak de dood 't verbond der trouwe,
Of, gram te moe, verdubbelt hij haar rouwe
Om nieuw gemis:
Een zoon , de lust, de troost van hare dagen,
Met hem de vrucht, die de echtboom haar mogt dragen,
Haar Eenige ligt haar van 't hart geflagen :
Wat droefenis
Zij krimpt van wee, de handen digtgewrongen;
Haar bloed verftijft, in 't hart te zaam gedrongen,
En de adem ftikt in haar benepen longen;
Geen traan vloeit af.
Vergeefs , vergeefs haar troosttaal toegefproken ,
Nu de oogen van haar' lievling zijn geloken !
De laatfte draad baars levens hangt verbroken;
Zij hijgt naar 't graf.
Ach! wat komt ook, bij 's noodlots ongenade ,
Der arme vrouw, nu moeder meer noch gade,
Wat komt haar bij zoo zwaar een' flag te ftade?
Geen troort voor haar!
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Nog eenmaal kust zij 't lijk, maar kan niet weenen.
Men flaat het windfels om, en voert het henen.
De droeve volgt, op waggelende beenen ,
Raars lievlings baar.
Zij flrompelt me ê ter fiadspoorte uit , en teeder
Staart nu haar blik op 't dierbaar lijk , dan weder
Bedroefd naar God; haar tranen llroomen neder,
Bij luid geklag.
Zij fnikt , zij kermt haar' weedom naar den hoogen.
De fchare fchreit met haar, zoo diep bewogen!
Doch wie, wie helpt? Geen menfchelijk vermogen,
Dat helpen mag.
Geen ftem vertroost , opdat haar fmart bedare .....
Maar hoe ! wie naakt zoo driftig daar de fchare,
En dringt den lijkfleep door tot bij de bare ?
Een vreemdeling!
Wat deernis is in 't vriendlijk oog te ontdekken!
Wat crust, wat majesteit (preekt in zijn trekken,
Die in het hart ontzag en eerbied wekken
Bij heel den kring!
Ontzetting is op elks gelaat te lezen.
I-Iii roert de baar, en fpreekt, niet minlijk wezen:
„ Leef, jongling!" en de jongling is verrezen;
Hij leeft en fpreekt!
Men flaart verbaasd, als aan den grond geklonken.
Der weduwe is haar fteun terug gefchonken ;
Zij ligt, bezwijmd , aan 's vreemdlings knie gezonken ,
Ter dood verbleekt.
Zij ftamelt hem haar' dank , nog half bezweken.
Die onmagt, veel welfprekender dan fpreken,
Is van 't verrast gevoel 't voldingendst teeleen ,
Zoo rein als fchoon.
„ Een groot Profeet is onder ons verfchenen.
„ God -zelf bezoekt ons, om hier hulp te leenent'
,Zoo fpreken, wie bij 't wonder zich vereenen.
Hij was Gods Zoon!
J. IMMERZÉEL, JUN.
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it middel heeft men in efn;erika met een zeer gunstig geD
volg beproefd. Men gaat op de volgende wijze te werk.
Men maakt in den ílam van den boom een gat, dat tot in
het hart doordringt. Men vult dat gat met zwavel, en ulopt
het vervolgens naauwkeurig digt met eene pen. Voor een'
boom van vier tot acht voet middellijns moet het gat groot
genoeg zijn , om er den pink door te kunnen fleken. Men
vermeerdert of vermindert de breedte van het gat , naarmate
van de meerdere of mindere dikte van den boom. Gewoonlijk
verdwijnen de infekten na verloop van tweemaal vierentwintig uren, fomtijds ook een weinig later; maar zij verdwijnen
altijd.

IETS OVER HET OPIUM- VERTIER TE LONDEN.

(Bibliothèque univerfelle , Oct,

i826.)

et gebruik van Opium is thans zeer gemeen
II
Londen.
Drie voorname Apothekers,
vaneengelegene
te

in wijd
wijken
woonachtig, verzekeren, dat het getal der liefhebbers van
liet Opiuro zeer aanmerkelijk ís, en dat de bezwaarlijkheid,
om degenen, wien gewoonte dit middel tot eene behoefte
heeft gemaakt, van dezulken te onderfcheiden, die hetzelve
zich aanfchaffen met oogmerk om zich te vergeven, hun •da
onaangenaamheden berokkent. Verfcheidene-gelijksrot
Manufacturiers te Manchester bevestigen de waarheid der zake , door de opmerkelijke bijzonderheid, dat de werklieden
der fabrijken desgelijks van het Opium gebruikmaken, wanneer de daling der arbeidsloonen hun niet vergunt, zich
geestrijke dranken in genoegzame hoeveelheid te verfehaffen.
Des Zaturdagavonds vooral zijn de Apothekers-winkels ruim
voorzien van Opium-pillen van een en twee grein, in voor
gereedgemaakt, om aan de veelvuldige aanvragen te-rad
voldoen, waaraan het alsdan nooit ontbreekt.
MAJOOR BOOK.

E en der zonderlingile menfchen, in een land , waar het
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van zonderlinge menfchen krielt , de Majoor H o o Ic; overleed, zeer onlangs , te Londen, in Hamflreet. Hij was in
dienst geweest van de O. I. Compagnie, en flierf in den
ouderdom van 75 jaren. Het huis , door hem bewoond, onderfcheidde zich door een fomber en verwaarloosd voorkomen ; maar het inwendige was nog veel akeliger dan het uiterlij ke. Een zijner bloedverwanten door huwelijk had hem
een aanzienlijk inkomen vermaakt , dat hij mogt behouden,
zoo lang zijne vrowv op aarde z ij n zou. Ten einde de vrucht
diens testaments niet te derven , ook nadat zijne geliefde
wederhelft gefcorven was , deed de Majoor het ligehaam der
overledene, in eene kist van kristal en behoorlijk gebalfcmd,
brengen in cene kamer, en bewaarde het aldaar , gedurende
dertig jaren, nimmer toelatende, dat Benig sterveling, dan
hij, daar binnentrad. — Het groot vermogen en de fchilnbare armoede van dezen zeldzamen man leverden, finds vele
jaren, floife tot gefprek wijd en zijd.

EEN GERAFFINEERDE FRANSCFIE OAAUWDIEF.

p den 8 Januarij 1. 1. verfcheen voor het Cour d'dijifes van
O
de Somme (Amiens) zeken.
38
PIERRE FRANCOIS PETIT,

jaren oud , klein van perfoon , zwarte en kleine oogen , flerkgefpierd , die verfcheidene malen uit de Bagno's en gevangenhuizen was ontfnapt, en, met veel behendigheids, Bene menigte diefftallen had gepleegd. Onder vele andere, bad hij,
in de omftreken van Abbeville, onder den aangenomen naam
van S A U N E R S o N, en zich uitgevende voor een' Schot,
veel kwaads gedaan; had, gevat zijnde , door middel van een'
fpijker, eene opening in zijne kerkerdeur, en, dien fpijker
krom buigende, de buitengrendels los weten te maken ; was
een muur overgeklommen , en had zijne kluisters in een naburig dorp verkocht. De honger drong hem tot nieuwen
diefftal; hij werd wederom gevat, en wel in eene herberg,
door een' Gendarme, die, in hem P E T t T meerende te herkennen, hem verfchalkte, door hem op den fchouder te tik
een' gemeenzamen toon, tot hem te zeggen:-ken,op
„ Bon jour, P a T 1 T !" Vóór zijn vervoer naar Amiens beloofde
hij den plaatfelijken Regter ter Inflructie, op zijne reis naar
Londen , met een bezoek te zullen vereeren. Te Inziens ge!:omen, verdrong zich het volk, om heil te zien; hetgeen
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zijne eigenliefde bijzonder fcheen te ftreelen. Hij koos toi!
zijnen verdediger een' Advocaat, wien hij , vóór eenige jaren, eene poets gefpeeld had, door hem zijnen tabbaard te
ontftelen, met welken hij op de ftraten van Amiens rondwandelde, en dien hij daarna voor 5 fr. verkocht. Op een' anderen tijd nam hij den naam aan diens zelfden Advocaats, ten
einde zich te onttrekken aan de ondervraging van eenen Malre in dien omtrek, en wist zich, onder dien dekmantel, in
ftede van gevangenis, een goed onthaal en een' lekkeren
maaltijd te bezorgen. Zware diefftallen , wel is waar, had hij
niet gepleegd ; „ maar," gelijk hij zelf zich uitdrukte, „ men
„vindt niet altijd gelegenheid, om een' fraaijen flag te faan !"
Gevraagd zijnde, of hij niet behoorde tot de bende van v In o c Q , verklaarde hij, dat hij zulks ver beneden zich gerekend
had! — „ Wij willen," zeide onder anderen de Advocaatgeneraal BAZENERIE, „ In fpijt-van de algemeene nieuws
gierigheid, ons bepalen tot de daadzaken, welke thans-„
voor ons liggen, en dus met ftilzwijgen voorbijgaan zoo
„ vele groote daden , welke PETIT heeft verrigt ; de ker„ kers, die hij verkracht, de kluisters, die hij verbroken, de
„muren, die hij beklommen, de cipiers, die hij verfchalkt,
„ de Gendarmes, die hij gefopt, de Procureurs des Konings,
„ die hij bedot, de Regters ter Inftructie , die hij om den
„ tuin geleid, de Prefekten, die hij voor den gek gehouden
,,. heeft. Ons bepalende tot het aanbevelen van verdubbelde
„ waakzaamheid aan de Agenten der Justitie, verklaren wij
onbewimpeld onze hope, dat eindelijk PETIT, in vollen
„ nadruk, de ftraf zal ondervinden, welke zijne veelvuldige
misdrijven, wier getal inderdaad de behendigheid van drie
perfonen gezamenlijk befehaamt, gebiedend vorderen." —
De Advocaat van den Befchuldigde, gelijk elk befeft, vond
weinig in te brengen te zijner verdediging, en moest zich
gevolgelijk bepalen tot algemeene bedenkingen. Maar nu nam
P E TI T zelf het woord, en (prak, voor de vuist , deze even
opmerkelijke als naïve rede uit: „ Mijne Heeren ! Eene kwade
„ hebbelijkheid verleidde mij tot ilelen, en ik werd tot de
, galeijen verwezen. Vijf malen ben ik uit het Bagno ont„ fnapt, en gedwongen geworden, te vlugten en te ftelen,
om te leven ; gevolgelijk rest mij geene andere toevlugt
,, dan de menfchelijkheid. Ik ben gelijk aan een' armen haas,
„ waarop ieder jagt maakt. Ik werd vervolgd door dertien
„ brigades Gendarmerie. — Maar, zal men zeggen, gij kondt
,
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„ het land verlaten hebben en naar 4marika gegaan zijn.
„ Daartoe behoort geld, Mijne Heeren 1 -, Gij kondt bede„ len. — Ach , Mijne -theeren 1 om te bedelen , draag ik het
„ hart te hoog. Wat betreft het werken voor mijn heftaan,
„ (want, zonder mij te beroemen, ik ben een bekwaam
„ flotemaker) nooit zoude ik het huis van een eerlijk bur„ ger kunnen betreden; en, zoo ik daarin al geflaagd ware,
„ ik ben te zeer bekend; gevolgelijk zou iemand, die een
flot of feutel kwam beftellen, terflond gezegd hebben:
Houdt den dief! 't is de ellendeling F E TIT ! — en op ftaan„ den voet ware ik, als een bloodaard, gevat in een' win„ kel. Gij ziet dus , dat dit onmogelijk was. Maar, Mijne
„ Heereni wie weet, of het berouw niet in mijn hart is getreden? Indien men mij mijne vrijheid fchonk, zou men
„ kunnen zien, of ik mij niet als een eerlijk man zou ge.
dragen. Want, Mijne Heerenl ik bezit talenten; ik fpreek
„ zeven talen, en ik fchrijf er vijf; --- dit tot narigt voor
„ de liefhebbers. Dat men mij dan in vrijheid Helle, en ik
„ zal arbeiden; maar, zoo men mij naar het Bagno zendt,dáár
„ kan ik niet blijven, volftrekt niet; gevolgelijk zal ik nog„ maals ontfnappen : want, Mijne Heeren 1 de wet voor mij
„ is dezelfde als die voor anderen, en men kan mij niet an„ ders dan 'hen behandelen." — PETIT werd veroordeeld
tot het brandmerk en eeuwigdurenden dwangarbeid.
„ Zeer wel , Mijn Heer de Prefidetrt!" zeide hij, toen men
hem henenleidde: „ Gij hebt mij brood gegeven; maar zoudt
„ ge mij wel willen vergunnen, om fricot (een vleeschge„ regt) te vragen ?" Zijne meening was, dat er eene collecte
voor hem zou gedaan worden in de zaal; maar dit verzoek
werd niet toegeftaan.
—
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DE OUDE WINKEL.

ie wil nu zijn geld befteden
W
Hier is 't groote magazijn ,
Vol van ouderwetfche fnufjes
Tot gerijf van groot en klein.
Wat de kunst maar uit kan denken,
Vindt men hier te koop gefteld;
Alles tot gezette prijzen,
Goede waar, voor weinig geld.
-
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Brillen, hol en bol geflepen,
Om de waarheid mis te zien;
Spiefen , zwaarden, fchilden , dolken ,
Om den tijdgeest wear te biên.
Middeleeuwfche geefelroeden;
Spaanfchc boeien, nieuw model;
Foltertuigen , uitgevonden
Door den grooten Heer der Hel.
Schuiftrompetten en ferpenten,
In den oproertoon geftemd ;
Teugels, waar men 't monfter Rede,
Zonder tegenfpraak, meê temt.
Orthodoxe dommekrachten ,
In een' modieuzen trant,
Om, op eens, ftibtiel te ontwrichten,
Wat de vrijheid bragt tot ftand.
Pijpen , met twee kromme buizen,
Om het licht des vredes uitEn het twistvuur aan te blazen,
Zonder dat het Iemand fluit.
Boeken, kort maar goed gefchreven,
Door Gebroeders Boonerg;
Helikonfche wapenkreten
Van een' welbefneden dwerg.
Schapenvachten ; wasfen neuzen;
Maskers, een onnoembaar tal;
Inkt, van de alleroudfte vinding,
In 't gebruik zoo goed als gal.
Klokken, om alarm te kleppen ,
Waar 't verftand geen' vijand ziet;
Spuiten , om den brand te blusfchen ,
Waar geen brandftof vlammen fchict.
Wat de kunst maar uit kan denken,
Vindt men hier te koop gefteld;
Alles tot gezette prijzen,
Goede waar, voor weinig geld.
J.
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ME N G E LWERL
HET LJJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS
GODE BETAAIENDEe
ISCOR
ADR. STOLKER.

et kruis van c H RI S T US den Jood Bene errernis g

th n Griek eerie dwaasheld, heeft inderdaad eene zijde,
van welke zelfs menig Christen het naauwelijks oplettend
lbeichouwcn durft. Hoe kon God gedoogen, (vraagt
bij) dat de \erlosfer der wereld, zijn eigen Zoon en hooge zendeling, aan dat kruis gehecht werd? Hoe was dit
bellaanbaar met Gods eere , en met zijne wisheid en goedfield ? — I-Iet is waar , dat elk Christen , om te regt dien
naam te kunnen dragen , zich deze vraag voldoende behoorde te kunnen beantwoorden. Dods , is dit bij allen
het geval? Zijn er gecnen onder hell , die zich hier met
het is eerie ,verborgenheid g tot oplosfing der zwarighéid s
tevreden hellen en daarin berusten? Geenen , die, zon
deswege voor zichzelf eenige overtuiging te hebben,-der
maar blindelings aaf1nemen, dat zich hier niets bedenkelijks voordoet, fchoon hun eigen verfland hun het tegen
te verzekeren? at onze Lezers dit beflis--delfchijnt
,en ! — Wij voor ons ondertusfchen houden zulk blind
eloof voor geen geloof, en voor den Christen onbetaenende. IIij behoort zich reden van zijn geloof te kun men beven, en zich te overredeh, dat het óp goede gronden fteunt. Anders kan hij ook het hoogstmogelijk ongerijmde en in zichzelf tegenstrijdige aannemen : en hij behoort dit vooral hier ; want in het kruis van c II R i sT U s is hier geene verborgenheid. Ilet is niet moeijelijk
te doorzien, dat dit kruis een onvermijdelijk vereischte
van Gods ontwerp , tot verlichting en bevordering van
L
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der menfchen zaligheid, en met geene van de eifchen der
hoogfle wijsheid, regtvaardigheid en liefde firijdig was.
Wij willen trachten , dit , in ons tegenwoordig vertoog ,
te bewijzen , en elk te overtuigen , dat de Schrijver van
den Brief aan de Hebreén (iu het lode vers van het Ilde
hoofdiluk) inet de volkomenfle waarheid gezegd heeft,
hetwelk onze gewone vertaling, door de nieuwíle niet
verbeterd, aldus zeer gebrekkig overbragt: het betaamde

hem, om welken alle dingen zijn, en door welken alle
dingen zin, dat hij , vele kinderera tot de heerl(jkheid
leidende, den overflen leidsman hunner zaligheid door
lijden zoude heiligen. Wij hebben deze vertaling gebrek
genoemd. Men heeft refit, te vorderen, dat wij het-kig
gebrekkige aantoonen, en het onderwerp zelf eischt het.
Dit ga dan hier vooraf.
De gewijde Schrijver , j E z u s' verhevenheid boven
Engelen, en boven allen, door welken God voortijds tot
de menfchen gefproken had , bewerende, antwoordt (vers
9) op Bene bedenking, welke daartegen', uit zijn lijden
en dood, mogt worden ontleend, door de aanmerking, dat
hij daardoor , flechts voor een' tad, een weinig minder

dan de Engelen geworden was , opdat hij voor allen den
dood zou ondergaan, en beweert dan, (vers io) dat die
dood noodzakelijk geweest is : want (zegt hij) het beaamde hem , om welken alle dingen zijn, enz.
i. Om welken. Het is onbetwistbaar, dat het Griek

aju, met den vierden naamval achter zich,-fchevorztl
meestal door om vertaald moet worden, doch geenszins
altijd. Ook hebben onze Overzetters zelf het , elders ,
op verfchillende wijze overgebragt. hij voorbeeld, hier,
in vers 9 , door van vege ; 2 r it T R. III: 12 , door in ,
en op menige plaats door door , onder anderen j 0 A N.
VI: 57 en Openb. IV: i I , alwaar het ook geene andere
beteekenis hebben kan. Het verband moet leeren, hoe
men het vertalen moet. In den tekst kan om niet toegelaten worden: want om welken Mle dingen .zona , kan
niet anders beteekenen , dan om wiens vil , tot wiens voor
genoegen. Maar dit is hier ongerijmd. Om Gods-del,of

CODE EETAMENDE.

147

wil is niets. Hij is zichzelven algenoegzaam, en behoeft
niets buiten zich. Alles is om der fchepfelen wil, —
om hun heil en hunne zaligheid. Men moet aanmerken,
d t de gewijde Schrijver zich hier , even als Apostel r A UL u s meermalen, vooral als hij zijne verhevene ged^.chten.
wegens God of J E z u s CHRIS TUS uitdrukt (*) ,van
Bene fchrijfwijze bedient, welke men pleonastisch noemt;
dat is, waarbij men meer woorden gebruikt dan noodig
is , omdat men niet alles juist weet uit te drukken, wat
men denkt of gevoelt. Bij zulke fchrijfwijs kan men, in
de overzetting, niet op elk woord drukken; men moet
alleen den zin overbrengen, en die is dan hier, in verband
met het volgend DOOR welken, waar asu den tweeden
naamval achter zich heeft, collective , niets meer, dan
VAN of DOOR

welken.

Men heeft vertaald : DAT HIJ, vele kinderen tot
de heerlijkheid leidende; doch dit flaat jn den grondtekst
niet. Hij zou moeten terughaan Op HEM, namelijk GOD.
Maar dan moest er onbetwistbaar 4yxy6wrt (laan , niet, gelijk, zonder uitzondering, alle liandfchriften leien,
uyayóvza. Het flaat op gnívra , alles, of alle dingen: want
wij vermoeden niet, dat iemand het tot 4pxiyóv zal wil
brengen, dewijl dc woordfchikking dan geheel anders-len
zou moeten zijn. De zin is : het betaamde hem , door
Wien alles is , hetwelk vele kinderen tot heerla kheid leidt.
3. Tot heerlijkheid, zeggen wij, niet tot DE keerlijk held, zoo als de vertaling heeft. Het laatfle zou alleen beteekenen tot de toekom/lige heerlijkheid. Doch
het eer{Ie zegt meer. Het drukt alles uit, wat den
mensch verheft of verheerlijkt; dat is, zoo wel zijne
deugd, of zedelijke voortreffelijkheid , waarin hier zijne
hoogftc eer gelegen is, als zijne toekomflige verheerlijking. De vertaling kan dus niet anders zijn, dan to
heerlijk/leid.
4. Eindelijk: de vertaling zegt, dat het God betaarnde , J E Z u s, door lijden, te HEILIGEN . Dit zou moe
reinigen, zuiveren , of zedelijk volko--tenbk
(*) Men zie Roan. XI: 36 , i Cor. VIII: 6, Col. I. 16.
2.
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71/C?) maken,gelijk de Ilic!Iwile vertaling het, met an
dare, door volmaken heeft overgebragt. Maar in dezen
zin kon j E z u s , die vóór zijn lijden reeds rein en
volkomen was, niet geheiligd of volmaakt worden. IIet
oorfpt onkelijk woord elders , op vele plaatfan ,
te regt door heiligen , of volmaken , overgezet , is , op
andere , waar de zin het cischte , vertaald door vervuld
worden, door volbrengen , of door voleindigen. Men
zie LuC. II: 43, XIII: , Jonrr. IV: 34, V: 36,
XVII: 4 , XIX: 28, Hand. XX: 24 , enz. Zoo had het
ook hier door voleindigen moeten worden overgezet.
])oor lijden - voleindigen , nu, beteekent , in, of door,
líyden laten omkomen , of laten f erven. Vermoedelijk
heeft men hier het woord heiligen gekozen , omdat in
liet volgend vers van heiligen gefproken wordt; doch daar
heeft men het woord áy«^Eiv, niet -s?E:6E:V, en in het vo
vers werd niet van heiliging , maar van lijden des-rig
doods gefproken, welk lijden de Schrijver hier regtvaarë
digen wilde. — De gelleele vertaling moet dan dus lui tlen : Het betaamde heng , van en door weien alles is s
Wat vele kinderen tot heerlijkheid leidt , den overjlen
leidsman hunner zaligheid door laden te voleindigen.
Deze tekst zegt alzoo juist hetzelfde, wat wij bewijzen
wilden , en nu overtuigend zullen trachten te doen zien ;
dat het, namelijk, Goeie betamelijk , dat is , met zijne
'ere , zr j'sheid, regtvaardigheid en goedheid overeenkom/lig was , 1 E z u s te laten lijden en flerven. Het
ipreckt van zelf, dat wij dit nu verder moeten bewijzen
bu iten de heilige Schrift: want hare verklaring hebben
wij reeds gehoord , en dus niet zij, maar de Rede , moet
verder het pleit voldingen.
Zoo wij nu volflaan mogten met dc uitfpraken van be
oerode Heidenen te laten hooren , aan welken geheel de
be{chaafde wereld altijd cane zeer hooge verflandelijke
verlichting heeft toegekend, ware dit Eiuk ras beflist.
.Als wij toch bij P L A T o, de Goddelijke bijgenaamd,
in zijn tweede boek , over het Gemeenebest , lezen , dat ,
wie een volmaakt voorbeeld van restvaardigheid en
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deugd, en bij God en naenfchen goedgekeurd zijn zou,
arm en veracht zou moeten wezen, voor goddeloos en
onregtvaardig gehouden , en , als een misdadige , gegecfeld , gemarteld en gekruifigd zou neoeten worden , kun
wij dan loochenen , dat hij het voor Gode betamel jk-ne
verklaart, eeneg regtvaardigen aan lijden en vervolging ,
tot in den dood , over te laten , en kunnen wij ons dan
van verbazing weerhouden over de wonderbare overeen
zijner woorden met liet wedervaren van j r z u s-komst
C H R I S T U S ? Of kunnen wij ontkennen , dat A R R In N U s, do youortreffelijke leerling van n I c T E T U S,
van hetzelfde gevoelen was , als hij, in zijne Redevoeringen over dezen zijnen meester , zegt , dat hij, die gefehikt zou zin, om de wereld te hervormen , en ,n een
dienaar , gezant en prediker van God buj de menrfcl^en
te wezen , een braaf man moest zijn, vei f aken van alle
aardsch voordeel en genoegen, gehard tegen liet zlcaarfle lijdeiZ , çn een Jchouwfpel van behoefte , van fnaaad
en van ellende voor de wereld? — Doch het zegt wei
zich op het gezag van anderen te beroepen , als men-nig,
dat der Rede zelve kan laten gelden., Wij willen dan
deze alleen hoóren.
En wat zegt zij ons dan, als wij haar vragen , of, in
het lijden en fterven van j F z U S C H R I S T U S, iets
geweest is , hetwelk Gode onbetamelijk geacht kan wor.
den ? — Zij antwoordt onbefchroomd neen. — Immers ,
dat God, in het algemeen, toelaat, dat zijne fchcpfe.
len , onder zekere voorwaarden , aan lijden onderworpen
zijn , is voor de Rede niet aanflootelijk. Dat Hij hen
volflrekt tot lijden fcheppe, dat is , dat Hij hen opzet.
telijk zou vormen, om ongelukkig te zijn, zonder dat
zij zich des ongeluks waardig gemaakt kunnen hebben ,
dit is iets , waarvan de Rede gruwt ; dit zegt zij , dat
met goedheid volfirekt firijdig, dat onmogelijk is. Maar
dat God , in eenen lfaat van onvolmaaktheid , van beproeving en oefening , — zulk een' Raat, waarin de
nlenièhen hier vcrlkeeren , en waarvan lijden onaflcheide
lijk is, — dat I Iij , in eenen ítaat, waarin !ijdeu ui;
-
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muntend kan dienen, om de belangen van deugd en godsvrucht in het gemeen, en van die des lijders in het bijzonder, te bevorderen , -- in eenen Raat eindelijk , die
van eenen volmaakteren gevolgd zal worden, waarin onfchuldig lijden , voor Benen tijd , vergolden zal worden
met eeuwige heerlijkheid , — dat Hij , (zeggen wij) in
zulk eenen haat, zijne fchepfclen , die, uit hunnen aard,
voor vreugde en droefheid vatbaar zijn , niet onttrekt
aan het lijden , dat hun, onder zijne toelating , en ingevolge van het , door hem gevestigd , natuurlijk beloop
van zaken , overkomt , -- daarin is niets , hetgeen de
Rede onbetamelijk kan vinden. Wie hiertegen Benige
befchuldiging van onwclvoegelijkheid zou willen inbrengen, zou onmiddellijk Gods gehecle bedecling over het
menschdom, op deze wereld, aantasten; dewijl wij hier
allen aan lijden blooth:aan , zonder dat , met &nigen
fchijn, gezegd kan worden, dat het alleen het deel des
fchuldigen, en wel naar eisch van zijne verdienfien ,
zijn zou. Maar nu, indien het dan onbetamelijk zou
mogen geacht worden, dat God den een' of anderen zijner
gezantén aan de menfchen aan lijden overlaat , dan zou dat
onbetamelijke niet moeten gelegen zijn in dat lijden, acls
Zijden, zelf, maar in de hoedanigheid van hem, dien het
treft, &s gezant. Doch ook daarin kan de Rede het
niet -vinden , dan in án cenig geval. Indien, namelijk , de
aard en bedoeling van het gezantfchal? zoodanig ware, dat
lijden daarmede onbcflaanbaar was; dat de bereiking der
oogmerken, welke God er zich mede voorilelde, daardoor
verhinderd of moeijelijk gemaakt wierd , — dan f reckt het
van zelf, dat liet eenc Gode onwaardige onderftclling zijn
zou, dat Hij zijnen gezant echter daaraan overliet. Maar
wanneer dit het geval niet is , en , vooral , wanneer integendeel het lijden van den gezant Gods gewigtige oog
kan bevorderen, zoo is er in dat lijden niets ,-merkn
hetgeen ons als Gode onbetamelijk kan voorkomen. —
Is de gezant een mensch , die enkel door Gods boven
openbaringen zijnen last ontvangt , waarom-naturlijke
zal hij van liet gemeene lot der menf l elijkhcid moeten
,
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worden uitgezonderd ? Waarom zal hij , ten aanzien
van onderworpenheid aan lijden, moeten ophouden een
mensch te zijn , daar lijden hem , in de bediening van
zijn gezantfchap , niet alleen niet kan belemmeren , maar
integendeel moet helpen? Daar is niet Céne voldoende
reden voor in te brengen. — Is de gezant meer, dan
een mensch? Indien God hem echter den men/dien gelijk laat worden, en als een mensch onder hen laat ver
waarom zal Hij hem dan , wederom , aan hen-kern,
ongelijk laten zijn ten aanzien van onderworpenheid aan
lijden , daar hier dezelfde omftandigheid plaats heeft als in
liet eerie geval? 01 is lijden onbeffaanbaar met, of onwelvoegelijk voor, zijne oorfpronkelijke verhevenheid
boven de menfchen ? De Rede antwoordt, dat, zoo
het niet onwelvocgelijk was, dat hij in het geheel den
mzzenfchelz gel jk wierd , liet ook niet onwelvoegelijk zijn
kan, dat hij hun gelid; worde in lijden. — Of zou mis
liet Code betccnzcljk zij, den mensch-fchien,o
aan lijden te onderwerpen , liet Hem niet betamen , daar
een hoo^et• 1vczLna, fchoon in dc gedaante van een'-an
mensch , te onderwerpen ? I Ioe zal ik mij daarvan overreden , daar ik aanneem , dat liet Gode niet onbetamelijk,
is, zulk een wezen tot den slaat van mensch te vernederen ? — En, indien ik er niets flrijdigs niet Gods vol
kan ontdekken , dat Hij de menfchen hie r-Icomenhdi
heeft , waarin zij aan lijden , fchoon
ítaat
gelfeld
Benen
in
onfchnldig , onderworpen zijn , omdat dat lijden hierna ver
zal worden niet gelukzaligheid , hoe zal ik er dan,-golden
tij mogelijkheid , ooit iets onbetainelijlts voor God in kun
vinden , dat Ilij goedvindt, een verhevener wezen in-ne
denzelfden Plaat te plaatsen , en gedoogt , dat het, fchoon
onfchuldig, in lijden gerake , daar IIij aan hetzelve hetzelfde vooruitzigt van vergelding geopend heeft? -- Inderdaad , mijne ergernis , wanneer ik mij hieraan floote,
is oizredcl jk.
De toepasfing van deze aanmerkingen op het lijden van
I E Z U S C a x 1 S •r u s is duidelijk. — Indien let Gode
niet onbetamelijk was, hem, zijnen eczaig e6orcra Zoons
-
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(omdat hij alleen in fiaat was , den last , die te volbrengen was, uit te voeren) tot den flaat van cenen mensclte vernederen, hem des vice/dies en des bloeds dcelachtig , en daardoor Glen menfc hen in alles gelijk , en dus
ook voor lijden vatbaar te maken , zoo kan het Hem ook ,
met reden, niet onbetamelijk geacht worden, dat Ilij
hem , toen hem het lijden , f.hoon onfchuldig, overkwvam,
aan dit gemeene lot der menschheid onderworpen liet ,
en het lijden niet van leem weerde.
Maar waar ligt dan hier de grond der ergernis , welke
fomtijds zoo onvrijwillig bij ons opkomt, en welke lie
ons dikwijls moeite kost te overwinnen ? Moeten wij
ze in JE z u s' onfchuld , of in de onregtvaardigheid zij
vijanden zoeken? — Maar God gc--neromfchlijk
doogt, dat zeer vele onfchuldigen, op gelijke wijze, in
onregtvaardig lijden komen ; en , daar wij weten , dat
eenmaal een dag van regtvaardige vergelding , voor den
onderdrukker zoo wel , als voor den onderdrukten , komen zal , is hierin niets , hetwelk ons , met reden , er
geren kan.
Ligt dan de aanfloot in de hooge waardigheid des Ver
dien wij , als het verhevenst wezen naast God -losfer, ,
ecrbicdigen , en valt bet ons moeijelijk te bevatten , hoe
God zulk een wezen aan de allerdicpfle vernedering heeft
kunnen overlaten ? — Maar , indien de vergelding, welke
God hem voorgo flelcl , en welke bij reeds ontvangen
beeft, (IIEBR. XII: 2, P iii LIPP. II: 8 —II) CVencedig is geweest aan hetgeen hij heeft geleden , (gelid, de
heilige Schrift ons daarvan verzekert) zoo is ook hierin
niets , waarin de Rede zwarigheid kan vinden.
Maar lijden evenwel van Gods eigenen en geliefden
Zoon , door God zelven gedoogd ! lijden in onfchuld , en
van de handen der onwaardigfle menfcllen ! en dc Zaligmaker der wereld aan eon kruis geflorven! — o, Voor
bezwaarlijk valt het ons, ons geheel van-ordeln!H
u te ontdoen ! En hoe moeijelijk maakt gij 't ons niet
zelden, om zelfs de duidelijkile en onwecrfpreckbaarile
waarheden onbelemmerd te erkennen en aan te nemen! —
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Waarom toch heeft dit lijden en fterven van j E z u S,
uiterlijk , en op het eerfa voorkomen , zoo veel hards
gn onaannemelijks ? Omdat wij (laven zijn van onze
vooroordeclen ; omdat wij inzonderheid gewoon zijn , aan
aardfche grootheid en tijdelijke voordeelcn eene waarde te
hechten, welke zij niet bezitten, gn de menfchen meer
naar uitwendig tijdelijk geluk , en naar hunnen wereld
dan naar hunne godsvrucht en deugd-fchenvorpd,
te fchrtten. Maar godsvrucht en deugd zijn het echter
alleen, welke wezenlijke en inwendige waarde hebben
bij den oneindigen God, in wiens oogen alle aárdfche
grootheid en voordeelen ijdelheid zijn. Godsvrucht en
deugd zijn het alleen , waarnaar de menfchen , waanaar
alle zedelijke wezens bij God gewaardeerd worden. Het
bezit eens Koningrijks kin den deugdzamen man, bij
IIem , niet de allerminfle waarde geven boven den even
deugdzamen behoeftiglten der menfchen. 't Zij gij , met
uwe deugd , bij de wereld in eere en in achtinge zijt,
en er u uitstekende voordeelen door verwerft, 't zij gij,
om dezelve, gelasterd, gevloekt en vervolgd wordt, en
jammerlijk moet omkomen ; wanneer, in beide gevallen ,
alles in aanmerking genomen zijnde , uwe deugd gelijk
flaat, hebt gij ook gelijke waarde in het oog van God:
en j z z u s, zonder zonde, en volnaakt in deugd en
godsvrucht , aan het kruis den geest gevende , is , voor
God, zelfs een oneindig waardiger voorwerp, dan hij
kon zijn, zonder zonde , en volmaakt in deugd en gods-,
vrucht, op den troon van I S R A ë L gezeten; omdat,
in het laatfle geval, zijne deugd en godsvrucht niet zoo
fchcrp beproefd , niet zoo verheven , niet zoo uitge-.
firekt en fehittereiid• zouden hebben kunnen zijn , dan nu,
hij , door het wreedst , onwaardigst en onfchuldigst lijz
den , is voleindigd geworden. En zal hij ons dan, juist
in het licht, waarin hij zich voor God allervoortreffelijkst vertoont , aanitootelijk fchijnen ? — Dit kan in Re.
de geenen grond hebben : want Rede is dc eeuwige
wijsheid van God zelf, welke ons dus de voorwerpen
zoo vertoonCn moet, als zij zich aan het Goddelijk ver.,
-
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Rand zelf voordoen. En zoo vertoont zij ze ons ook gewisfclijk , wanneer wij alle vooroordeelen afleggen. Als
doet zij ons, in den onfchuldig lijdenden en iferven--dan
den j E z u s, den oneindig waardiger Godsgezant eer
dan wanneer wij hem , niet al den luister der-biedgn,
aardfclie majesteit omhangen , zagen heerfchen.
Wij befluiten derhalve, dat, in de toelating van c I-I R I sT U s' lijden en dood, in het algemeen befchouwd, niets
Gode onbctamelijks of onwaardigs geweest is.
Indien wij nu hier bijvoegen, dat God C H R I S T U S
in de wereld zond, om een Leeraar en Hervormer des
menschdoms te zijn, gelijk onbetwistbaar is , zullen wij,
als wij het Ileclrts één oogenblik overdenken , zien, dat
wij niet anders kunnen verwachten, dan dat Ilij hem
zond als een mensch onder de menfchen, en aan alle de
lotgevallen der menfchen onderworpen.
Immers , wat moet het hoofdvereischte in eenen Leeraar en .Hervormer des menschdoms zijn ? Wat moet het
onontbeerlijke zijn in eenen zulken , die zijne onmiddellijke zending van God heeft ? — Ontwijfelbaar dit , dat hij
in dien ftaat onder het menschdom verkeere , welke hem
in de verbetering van der menfchen vooroordeelen en zeden best kan doen flagen , en hen klaarst en gemakkelijkst
van de waarachtige goedheid en van cle mogelijkheid der
betrachting van zijne leer overreden kan. I Iiertoe nu is
onvermijdelijl noodzakelijk , dat de Leeraar een mensch,
en wel een M'ensch zonder uiterlijk aanzien, zij. —Zoudt
gij willen , dat hij een Engel , of ander, boven den mensch
verheven, wezen, ware? Hoe zal zulk een, eenen genoegzamen tijd , gemeenzaam genoeg niet de menfchen
verkeeren, om hen behoorlijk te onderwijzen? Hoe zullen zij overtuigd worden, dat zijne leer niet meer van
hen eischt , dan het menfchelijk vermogen kan bereiken ,
daar • zij in hem een menfchelijk voorbeeld misfen ? — Of
wilt gij erkennen , dat hij een mensch moet zijn ; maar
beweren, dat hij zich door uitwendig aanzien onder hen
behoort te ondcrfcheiden? Gij zult hem daardoor tot
werkzaamheden verpligten , welke hem in het groote werk,
-
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dat hij te verrigten heeft,, zullen belemmeren. Gij zult
hem daardoor minder toegankelijk maken voor menfchen
van allerlei fiaat en rang-, dan met zijn oogmerk, om aan
allen nuttig te zijn , kan ftrooken. Gij zult hem daar
gelegenheid benemen tot de beoefening der moei-dore
deugden , welke alleen aan den geringeren fland ge--jelikf
hecht is ; en gij zult hem juist tot het geven van dat
voorbeeld buiten (laat (lellen , hetwelk voor het grootíle
deel des menséhdoms het noodzakelijkíle is. -- Daarenboven: in cene wereld, zoo bedorven , dat God noodig
acht eenen onmiddellijken gezant te zenden , om 'ze te
hervormen , zal de gezant natuurlijk aanfloot geven aan
allen , die zich, of uit bedorvenheid van hart , of uit tij
belang, niet hervormen willen. Zij zullen hem-delijk
wederflaan, hem lagen leggen, hem vervolgen. Hij moet
onvermijdelijk in lijden komen , (gelijk r L A T o en A RR I A N u s reeds voorzien en verklaard hebben) en het is
onvermijdelijk, dat hij daarin kome, ten zij Go er hem
voor behoede. Maar behoort God dat te doen? Wij
zeggen, met vertrouwen, neen; en ziet hier onze, gronden. Lijden fielt juist élie allermocijelijkfle en voortreflè-.
lijkfle deugden op de proef, waarvan wij zoo even gefproken hebben , welke van alle menfchen geëischt worden, en waaromtrent zij meest een vooïbéelel behoeven.
Het betaamt God niet, hun dit voorbeeld te onthouden;
het bet^iamt Hem niet, aan de teer van zijnen gezant allen invloed te benemen , door hein zelf aan de betrachting van, deugden, welke hij anderen predikt, te onttrekken; het betaamt Hem niet , door den gezant te ver
aanleiding te geven , dit niemand-fchone,dgwis
zijner leerlingen zich aan lijden wil onderwerpen : want
zonder lijden komt, oíadler een krom en verdraaid ge/lacht , nooit hervorming tot (land; en, indien dè hervormer zelf dit weet te ontwijken, zullen ook zijne dis
er, zich niet aan blootgeven. Zij zullen zijn voor -cipeln
volgen , en , oth gevaar te ontgaan , 'van den voor--beld
mand der goede zaak afzien. Zonder het lijden dan van
den leeraar gaat de geheele hervorming te niet , en God
heeft zijnen gezant te vergeefs gezonden.
v

-
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Ziet daar derhalve, hoe wij van voren zien, dat, zoo
God waarlijk een' gezant zond, om de wereld te hervormen, Hij hem moest -zenden als een mensch en wel als
een mensch, uitwendig van gering aanzion , •-- dat Hij
natuurlijk aan vervolging moest blootílaan , — dat God
hem daarvoor niet welvoegelijk , niet met wijsheid konde
hoeden, en dat Hij hem noodzakelijk moest laten lijden.
Hetgeen derhalve aan JE z u s wedervaren is, komt vol,
maakt overeen met hetgeen men natuurlijk verwachten
moest, dat hem wedervaren zou zijn, zoo hij waarlijk
zijne zending -van God had. Hoe hoogstwaarfchijnlijk en
boe aannemelijk wordt het door deze bedenkingen, dat
)eiij waarlijk zulk eene zending van God gehad heeft! In
plaats dat zijn liderf eenig vermoeden , eenigen twijfel
hieromtrent bij mij kan verwekken, moet het integendeel'
mijn geloof verflerken. Indien j E z u s niet geleden had,
dan eerst zou zijne Goddelijke zending billijk bij mij in
verdenking komen ; en derhalve het kruis van c H R I s,
T U s moge ergernis en dwaasheid fchijnen , wien het
wil; maar mij is de gekruifigde Heiland de kracht Gods
fn de 3vigsheid Gods.
,

,
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JOANNES VOLLENHOVE,
IN ZIJN LEVEN, KARAKTER EN LETTERKUNDIGE
WERKZAADIHEDEN , BESCHOUWD;
DOOR
J. VAN DER ZUIL.

11 et is een aangenaam verfchijnfel , dat de bekendheid
met onze Prozafchrijvers en Dichters uit de zeventiende
Eeuw in de laatíle jaren niet weinig is toegenomen. Dank
zij de nieuwe uitgave van fommiger werken, de Bloem,
lezingen , maar vooral de pogingen Onzer Geletterden, om
over de vaderlandfche Letterkunde -een noodig en bevallig
licht te verfpreiden ! Menig letterkundig voortbrengffel van
.
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c'nt gulden tijdperk geraakte hierdoor in handen van hen
die er anders welligt niets van zouden geweten hebben ,
maar nu in de gelegenheid kwamen , om er het leerzame
en fraaije in op te merken en hoog te fchatten. Niet alle
beroemde Schrijvers uit dat tijdperk evenzeel zijn zoo algemeen bekend geworden als zij dit verdienden; dit is er
zou ver van af, dat cenigen genoegzaam geheel vergeten
zijn, en de nadere bekendmaking en aanbeveling wel degelijk vereiMien. Onder dezen behoort ook vooral de
Kerkredenaar en Dichter V O L L E N II O V E; een man;
wiens lof in zijnen tijd op aller lippen zweefde , en wiens
letterkundige verdicnflen door vroegere en latere bevoegde
kunstregters geenszins onvermeld gebleven zijn, maar
wiens werken desniettemin thans zoo weinig in aanmerking komen, dat, gelijk ons de ervaring leerde, mcnigeen , vien anders onze oude Schrijvers niet geheel vreemd
zijn, bij liet hoorgin van zijn' naam,, rondweg verklaarde,
niets van hein noch van zijnen arbeid te weten. Deze ons
bekendheid niet zulk een voortreffelijk en beminnelijk man
beklaagden wij meermalen ; dikwijls wenschten wij hein
in zijne waarde algemeener gcfeliat; en eindelijk befloten
wij , ter verwezenlijking van dezen onzen wensch, Gene
poging aan te wenden. Ziet daar , met weinige , den oorm
íprong van deze geringe bijdrage tot dc Letterkundige
Geschiedenis onzes Vaderlands , die, zoo zij al, uit hoof
(Ie van de naautvkeurigheid in de behandeling (*), Benige
(*) Op deze naauwkeurigheid in de behandeling hebben
wij ons in dezen alomme bevlijtigd. Geene bijzonderheden zijn
door ons vermeld, waarvoor wij niet het bewijs vonden in
's plans fchriften, brieven aan BRANDT, en bij zijne tijdgenooten , de voornaamste bronnen, waar wij ons, bij het opmaken zijner gefchiedenis en verdienflen, van bediend heb
daar, voor zoo verre wij althans weten, met nitzonde--ben;
Iing van hetgene hieromtrent in onze Letterkundige Gefchiedenisfen, uit den aard der zake flechts kort, voorkomt, het
zeggen des Heeres D E VR JE S , in zijne Gefchiedevis der Nedei duitfche Dichtkunde , Deel I, bl. 250, nog waar is : „ Het
ontbreekt ons aan eene Levensbefchnj ving van dezen eer
Dichter." — Kortheidshalve vc.wijzen wij flechts-„wamdigen
zou en dan naar oenig werk; waar wij zulks niet deden , en
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verdien [}e mad hebben, dezelve voor het overige geheel
ontleenen moet van den l^erívon , over wiep zij handelt !
JOANNE S VOLLE Nil 0VE\verdtenjare16J1 te I ol-

+ geboren. Zijne Ouders , lieden uit
lenhoven , in Overij/el,

den deftigen burgerfland, onderfi hcidden zich door geest
bijzonder door lust tot de poëzij , welke de-befchaving,
Vader nu en dan beoefende. De naam zijner 1\Ioeder is
mij nergens gebleken, wel dat zij hem, die haar onciridig eerde , reeds vroeg ontviel. Behalve Gene Zuster ,
had hij nog een' jonger' Broeder, u n R N ii A R T , die
dc aanzienlijke ambten van Burgemeester te Kampen cn
Raad ter Admiraliteit te dmfler rlar/a niet roem bekleed
heeft, van kennis der fchilder- en dichtkunst gansch niet
ontbloot was , en onder anderen een Treurfpel vervaar
getiteld : De - 3roeclermoort in Tranziane. Hoc-dige,
verdraagzaam deze in het (tuit van Godsdienst was , hiervan mag zijn eigen fchrijven aan G D n R A E R T B R A N D T
getuigen , waarin hij niet alleen de jammeren van liet ge
Hervormde Christendom met diepe finart ge--fchurde
denkt, maar ook zijne hoost ingenomenheid met diens
vriendíchap te kennen geeft, te gelijk niet zijn verlangen
om hem te ontmoeten en van den predikfloel te hoorgin.
Ilij had van overlang naar B R A N D T's vriendfchap en gemeenzame kennis gehaakt ; „ maar nu nzagh ik," zegt hij,
„ mijnen boezem gulhartigh in uwen fchoot uitíiorten
„ en uwe vrientichap van nabij zoeken." (*) Wrat j oA N N it s aangaat : deze , voor de Godgeleerdheid beflemd,
oz1t fin op de Latijnfche fchool , te Kampen, het Haat
van taalkunde en deugt; terwijl hij , na het loffelijk volbrengen zijner ftudicn , in 1653 tot den predikdienst bevorderd werd.
evenwel hier en daar v o i, LO NI! o v r's of andcier eigene
woorden aanvoc,deni, dit doorgaans door cone andere letter
uitdrukkende.
(*) Brie yen van ,'eri'aemde iWannnenL acts

G E I; R A E P. T

B R A N D T, achter diens Levc dooi j. n L n A c s , uitgegeven
door
it on spax, W. al-^_, 3.
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In ae kleine gemeente van I/ledrler , een dorp in liet
landfehap Dr-c;ithe, trad hij , nog ten zelfden jare , het
eert als Evangeliedienaar op ; doch werd , reeds na twee
jaren , naar Zwolle beroepen. Hier huwde hij ecuian g
met G r z rJ N A H A K E , Dochter van den Burgemeester
der 1lad; had hij den aangenaamflen omgang niet de onderfcheidene lettervrienden , die zich , juist te dien tijde ,
aldaar onthielden (*) ; en genoot hij in de hoogtic mate
dc achting en liefde der gemeente , die , flaande zijn' tien
dienst, naar hij bij zijn vertrek 'getuigen kon ,-jarigen
erne zeer aanzienlijke uitbreiding gekregen had.
De opgang , dien hij als Leeraar , vooral ook als godsdienilig Dichter , maakte , voerde zijn' naam welhaast
verre over de grenzen zijner provincie , en bezorgde hem
liet beroep naar 's Gracvcnhage. Deze plaats , door hein
Neerla7lts /need jkheit in 't klein genoemd , had , uit
hoofde der meerdere nabijheid van llmmaflerduna , liet middelpunt der Nederinnclfche Letterkunde, waar v 0 N D E L
en zoo vele andere letterkloeken hun verblijf hielden,
voor een' man, zoo letterlievend als v o L L E N x 0 v E
zeer veel aantrekkelijks. Dit evenvel niet zoo zeer , noch
ook (Ie voordoelen , die hij er zich en den zijnen beloven•
mogt, maar voornamelijk, of liever alleen , de zucht ,
om een uitgebreider nut te flichten, waartoe deze flad,
uit hoofde harer grootte , er als de toenmalige zetel der
meeste liooge Regcringskollegiën, de fchooníl:c gelegen
bood, decd hem , na reeds een ander voornaam be--heic

voep van de hand gewezen te hebben , het aangebodene
aanvaarden , tot groote droefheid der Zwollenaren, die
hem als het fieraad hun ner flad befchouwden.
Reeds in de eerfile jaren van zijnen dienst in 's Ileage
poolden twee der voornaanníle Hollri;idf^-he lieden hem • niet
zonder beloften van groot voordeel, tot zich te trekken;
maar lij bleef bij zijne gemeente , waarvan hij zich evenwel voor horten tijd verwijderde , toen hij tot Predikant
lij het plegtige Gezantfchap , dat na den vrede van 1674
,

(*) Al0 ONE N'S PoY J, bl. 858.
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van weke den Staat naar Engeland gezonden werd , was
aangcíleld geworden. Gedurende zijn verblijf aldaar brags
hij , boven de weelde van K A R E L 's hof en de heerlijk
Londen de eenvoudige pracht der natuur ver -heidvan
zomer meest de-or op het landgoed van-kieznd,
den Fleer v o s s i u s bij IJlind/or, terwijl hij zijn' 1edigen tijd gedeeltelijk aan de oefening der poëzij bel'cedde,
waarvan , onder meer, het fraaije vers : De Bontgenoten
meester in 't velt teen Drankrijk , door beleit en dap
ierheit van zijne Iloogheit, en de Troostbrief aan
n R A N D T , bij het overlijden van diens Echtgenoote , ten
bewijze Vrekken mogen.
In liet vaderland teruggekeerd , fleet v o L L E N II o v r,
door een ieder geëerd en bemind, op nieuw refit heldert
dagen , verdeeld tusfchen de drukké werkzaamheden van
zijn ambt en de beoefening der wetenfchappen. Zij werden echter weldra voor hem beneveld. Niet alleen verg
loor hij, in r68o, op het onverwachtst en tot zijne Brie=
vende finart , zijn' oudften Zoon , die reeds een ambt be
kleedde, maar ook, in het daarop volgende jaar, zijne
tI, E z IJ N A , in welke de Hemel hem de uitmuntendite gade ,
zijnen zeven kinderen de zerrgvuldigfle moeder gefchon"
ken had. Geheel uit een hart gevloeid , door droefheid
verfcheurd, maar zich ootmoedig buigende voor een hoo"
geren wil, is de Lzjkgedachtenis, waarmede hij haar betreurde.
Dit laatíle verlies zag hij , na twee jaren , voor zich en
zijne kinderen vergoed door zijn huwelijk met K A T II Aa
RUNA ROOZENBOOM, weduwe GOETHALS7
Bene Kleindochter van den beroemden wiskundige en
taalopbouwer S I ICI 0 N s T E V 11 N, dien wij, na de
fraaije bijdrage van den Flooglceraar V A N C A E I. L E
thans te beter kennen. Dezen echt verheerlijkten B R A N D T
en A N T 0 N I D E s door hunne hooggeftemde zangen.
In 1686 gaf v 0 L L E N H 0 V E zijne Poiz(/ in liet
licht. Van zijne lotgevallen na dien tijd is weinig tot
ons gekomen. Zoo veel weten wij echter , dat zijne lier
i d t ophield geluid te haan', en hein zelfs in Ezigeland
'

-
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bekend maakte , t aar hem de Akacdemie van Oxfrd,
tien nl vroeger, uit eigene beweging, het Doctorfchap in
cli GGdgeleerdhi_í opdroeg. . Zelfs Vorsten lieten zich
do -r zijn gezang bekoren , en gaven hem bewijzNI hun
gesast. Zoo beis honk hein Koning w I L L E ai met-ner
fijne bee' items er', die zijner Genialinne in goud, toen hij
in t68 de komst dezer vori'tel.jke perfonen tot den troon
l an Groot uitt&;aje bezongen had. Gelijke eer wc-Iervoer hem v tn den Koning van Zweden en den I eurvorst
val Brr ndctbzzrg.
Hoewel rijk van ecre, tvaren echter 's mans láatne Ievensjaren niet vrij van allen wederfpoed. Nog eénmaal
znust hij liet lijk ee,lc' teerbeminde Gade naar het gtit
eiciden. Dc rouw over haar vèrlies was evenwel hief
1n f dot , keil zijne opgeruïmdheid vare geesten vurige
lid Jo t(, t etenfchap In kunst geheel tee ontnemen. I Ielder
fciiittcrden deze in den :'.ib'hterlijken brief aan k O r e, AN s,
)l lof over diens dichtwerk, w I L L Ili , en te ge1 ijk de aanneming behelzende eener zoo hartelijk diinbende tunnoodlig i;; , om eC1 i C dagen op Iira; iii'ij z 'te koR
men doorbrengen. Dit T)ezoclt had dan ook plaats , erf
liet verblijf les grijsaards aldaar schonk beiden DichtCrs'
zoo veel genoegen, dat zij er zich naderhand nag niet
roote s're„tgde aan herinnerden.
Onlflreeks de n tijd vcroorzaikte een nttislzet(clioot,
, Z ie nabij'e>a ral te f?c>rk in ge/tilt, hem eens doof held ,
die liet hem mocijelijk 1u airte, bij het prediken liet regtd
geluid zijner Pcem te vernemen. Alle aangewende mocité
'cgncini'ng van dit ongemak, dat. ecii' redendai vàii
zijne kieschhcid vooral hinderlijk moest zijn, tvas vruch-`
Moos; het nam veeleer niet liet klimmen der jaren goo
zeer toe , dat Lij , na dikwijls niet grootcn angst den kaniel beklommen te hebben, eindelijk, tot groote droefheid
zijner gemeente , te rade werd , zijnen dienst neder te
Ieg Jen , na in 's IIoge weinig minder dan 40 en in de
heest van c ti R i s T ti s 51 jaren de Evangeliebèdiénin;
niet den hoogben roem vervuld te hebben. Drie jaren
11 c17ts laad hij genot van zijne werkzame rust : op den i
IVIENGELW. tSa7. NO. 4
M
-
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Maart des jaars 1708 verliet hij deze aarde , om de onverfloorbare eeuwige ruste in te gaan, voor welker bezit
hij, als uitmuntend mensch en Christen , zoo wèl berekend was.
Het levensberigt van V 0 L LE N H 0 V E is hoogst een
levert geenszins die aangename verfcheidenheid-voudig,en
van lotwisfelingen, waardoor die van anderen dikwijls
zoo aanmerkelijk verfraaid worden; maar wat evenwel een
levensverhaal den meesten luister bijzet , heeft het, dit
namelijk , dat het de allergegrondfle verzekering in zich
bevat , dat hij , die er het onderwerp van uitmaakt , een
uitmuntend rnensch en Christen geweest is. Ja, dit was
hij in den volhen nadruk ; dit was hij, zoo als liet flechts
weinigen zijn ! Alle zijne gefchriften , ook die, waarin
hij ons het diepst in zijne ziel te lezen geeft, getuigen hiervan; maar, hetgene niet minder zegt, bij alle
zijne tijdgenootcn , die hem van nabij gekend hebben , is
hie_ omtrent flechts écne 1lcm. Niets ware gemakkelijker,
dan uit zijne werken menigte van proeven aan te voeren,
waaruit zijne allerteederíle godsvrucht blijkt, en te doen
opmerken, dat niemand over de deugd alzoo fpreken
kan , dan alleen hij , in wiens hart zij diep , zeer diep
gezeteld is. Doch , daar dit ons te ver zou afleiden , moeten wij ons bij een paar hoofddeugden , of liever tot céne
enkele bepalen , waaruit de andere zich als van zelve ontwikkelde. En welke was deze? Geenc andere dan die,
van welke alle andere deugden altijd hare grootfle majesteit en bevalligheid ontleenen; ik bedoel de deugd der
nederigheid.
Nederigheid , waardoor hij altijd gering van zichzelven,
zijn werk en zijne verdienflen dacht , en anderen uitnemender achtte dan zichzelven , was de beminnelijke hoofddeugd van v 0 L L E N H 0 V E's edel karakter. Luide
fprcckt zij in zijne Leerredenen , allerbijzonderst in die,
waarin hij van zijn' tienjarigen Evangeliedienst te Zwolle
verantwoording beeft afgelegd. Reeds de fraaije en breede
uitweiding over r A u L U S' ootmoed, als diens bevallig
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f}e fieraad, boven alle andere deugden uitfiekende , doet
zien, hoc geheel hij ten opzigte dezer zielshoedanigheid
niet hem inflemde. Maar, wanneer men hem vcrvolgegs,
bij al den uitgebreiden arbeid, door hem in de gemeente
verrigt, over veelvuldig verzuim hoort klagen; wanneer
men hem, bij al de flrengheid van zijn leven , zich over
het te weinig nakomen van het door hein gepredikte hoort
befchuldigcn; wanneer men hem, die zoo weinig in (laat
was iemand te beleedigen , evenwel over elke mogelijke
te kort koming in de liefde vergiffenis hoort inroepen ; wanneer men, in één woord , bij zoo veel reden tot vol,
daanheid over zichzelven , echter zoo veel ontevredenheid
befpeurt — dan krijgt men den man lief, die zoo veel
was bij God en menfchen, zoo weinig bij zichzelven.
Wij erkennen, betuigingen van den predikftoel, vooral
bij zekere plegtige gelegenheden , hebben niet altijd die
waarde , dat wij er, tot bepaling van iemands karakter,
allerminst zijner nederigheid, veilig uit belluiten mogen;
de hoogmoedige fpreekt dan wel eens de ootmoedige taal van
P A U L U s, zonder iets van zijn' geest en zin te hebben.
Doch wij vergen ook niet, dat men zich op 's mans affcheidsrede alleen verlate ; wij behoeven dit niet, daar wij
nog andere fchriften hebben van zijne hand, en wel de
zoodanige, waar alle verdenking van veinzerij bij wegvalt,
en waaruit, gelijk de bekwame s P it x wèl zegt, „ fommige
lezers gewoon zijn, afbeeldfels-vecltijts van het gemoedt,
den aert en inborst der felirijveren op te maken (*)"; ik
meen de brieven, welke hij van tijd tot tijd aan zijn'
gemeenzanlen vriend GE E R A it R T B R A N D T gefchreVen heeft. Waren nu deze door hemzelven uitgegeven ,
ware er zelfs eenig fpoor,, dat hij ze voor de uitgave
na zijnen dood beílcmd had , wij zouden er , tot waar
zijn karakter , mogelijk minder op durven af--deringva
gaan; maar nu zij , jaren na zijn overlijden , door zijn'
Zoon j A K 0 B aan den uitgever van BRAND T 'S Lcven medegedeeld , en nacr de kladpap ier en of eerla opat -

-

(*) Zie zijn berigt ace dec Lezcr , , vóór a R n N D T'S Levee
Ma
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werpen gedrió1't zijn , nu mogen en moeten zij , onze
inziens , wel degelijk in aanmerking komen. En hoedanig
nu vertoonen zij ons hunnen opftcller ? Als een' vriend
van den bevalligaen ootmoed. Het is wel waar, zij gaan
meerendeels over geleerde zaken ; maar hierdoor juist over
onderwerpen, waarbij de hoogmoed zoo ligt in het ípel
komt , en dikwijls zoo lcclijk uitkijkt. Men verfla ons
echter wèl : het is er bij v O L L E N H 0 V E , wanneerhij aan zijnen vriend fcluijft, zeer ver van af, dat iiij
zichzelven zou verwerpen , en geen gevoel zou toongin
van eigene waarde of bewustheid zijner uitgebreide ver
neen, waar het pas geeft , f hroomt hij niet,-dienIl;
blijk zijner geleerde kennis te geven; en wanneer deze
hem over zijne fciiriften , dle hij trouwens gewoon was ,
vóór de uitgave, hem ter beoordeeling toe te zenden ,
raadpleegt , dan ontziet 'hij zich geenszins , zijn verfdril
van meening te openbaren , maar doet zulks dan toch
altijd met die beleefde befcllci lenheid , die den welopcvoeden lettervriend voegt , en al wederom bewijst, hoe
weinig hij op had niet zijne eigene inzigtcn. biaar ninenler blijkt dit meer , dan wanneer hij , op zijne beurt ,
de voortbrengfelen zijner pen aan het oordeel van zijnen
kunstvriend onderwerpt; gelijk hij insgelijks de volf andige gewoonte had, eer hij iets ter drukpers overgaf. Dan
zweet hij , als 't ware , geene woorden te vinden , om hem
tot de onvcrbiddelijkfte 'gearengheid te bewegen ; dan
zegt hij nu eens , „ dat hij zijn oordeel in zijn eigen
werk minder betrouwt " (*) ; dan weder, , i dat hij
liet altfijt gaarne om een beter geeft" (t) ; nu eens :
„ hoe openhartiger hoe liever " ( j-) ; dan weder :
„ uwe grootfle vrijpostigheit of flrengheit van oordeel
omtrent mijn werk: zal mij altfijt meest verplichten " ( S).
Zoo fpreekt de hoogmoed niet, allerminst dc Geleerde,
die met deze ondeugd bcfinet is ; hij verlaat zich te veel
op de deugdelijkheid zijner eigene meening , dan dat hij'
V 0 L L E N H 0 V P zou kunnen of willen nazeggen, het,

(*) Brieven ae''

G.

(t) Br. bi. 164.

a R A ND T, bi. I58.

(4-) Br. bl. 196. (5) Br. bi. 2o6.
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gene deze aan B RANDT fèhrijlt: „'le Heb A Pit T, LES
altijs voor wijs gehouden , omdat hij over zijne fchilderijen een ieders oordeel gaarne hoorde. Van kunstbcminneren, die zelfs meesteis zijn, fiat meer voordecis
te verwachten. Kosten of wilden ílhrandere geesten ,
die , door een' gangeb area trek naar den Parnas gedreven , zonder overlegti noch arbeit , dien bergh niet opklim
hun werk dus mededelen , zij bragh--men,lkadr
ten 't verder " (*). De beminnelijke , nederige man , die
zulk cone taal voerde ; de bcminnelijl,e, nederige man,
die nimmer laag Wederzag op de voortbrengfelen van hen ,
die in geleerdheid? en kunstvcrmog^n verre beneden hein
Ronden , vooral niet wanneer gemoedelijke ernst hunnen
geest geleid had; die , wanneer de godvruchtige S L U i T E R hem zijn Lcrdleven en Gezangen toezendt, terllond de pen opvat, en hem een gedicht toefchikt, zoo
vol van hoogen lof, met g dstdrift uitgedrukt, dat de
goede Eiberger Leeraar daardoor in zulk eene opgetogen
geraakte , dat zijn dichterl Antwoordbrief (t)-heid
door een hem niet altijd eigen vuur zigtbaar bezicad
wordt !
Uit deze nederigheid ontfproot bij V 0 L LE N II 0 V L
eene andere deugd , die nimmer de vrucht van lioogmoedl
zijn kan, — de vredelievendheid. Deze ging bij hem zoo
ver , dat hij zelfs den vreemdeling geene Plof tot ergernis wilde geven. Wanneer hij zijne Gra fclrriften Op DE RU I T r R aan BRANDT overzendt , den

wordt er wel degelijk de. vraag bijgevoegd: „ Is er
ook iet aanflotelijx in (4) Niemand beweende wel de
verdceldheden in het Christendom beflendiger dan hij :
wanneer hij , gedurende zijn verblijf in Eazgeland , een
fpiegelgevecht bijwoont, dan ontílaat dadelijk de wensch
in zijn hart : „ Och viert overal zoo geoorloght in liet
jammerlijk beroerde en verwoeste Christenrijk !" (S) Met
welk een oog nu zulk een man den dollen ijvergeest en
onvruchtbaren ílrijd over kicinigheden befchouwen ;itocse,
*) B i . bi. 1 74 , 5• O- Z;c

dezen in S LU i LE i'' Wc;'kei.;

.
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die in het laatfle vierde gedeelte der zeventiende Eeuw in
de Hervormde Kerk , en ook in zijne eigene gemeente,
de gemoederen verdeelden , valt gemakkelijk op te maken. Hij verfoeide die,, en deed zulks te meer, naar
mate hij de bron van vele dezer twisten duidelijker zag
in de zucht van vele Predikanten om voort te komen en
eene goede landplaats te krijgen, die door hun ijveren
hunne verkeerde bedoelingen zochten te beglimpen. Vurig wenschte hij daarom dit kerkfehandaal , deze ijzeren
eeuw, gelijk hij in zijne krachtige taal zegt, voorbijga'gaan , en alle Leeraren vereenigd gezien in datgene, wat
toen zoo zeer verwaarloosd werd , maar f 'eeds zijn oog
alle zijne Predikatiën , de verbetering van-merkwasin
hart en wandel.
Deze vredelievendheid bepaalde zich nietalleen tot -zijn
eigen Kerkgenootfehap , maar ftrekte zich ook tot andere
uit, en loste zich op in eene- verdrcengzadmheid , die
beide zijn verfland en hart vereerde. Niet , . dat v o L1. E N H o V E onverfchillig was omtrent hetgene hij 'voor
waarheid hield, hetwelk men , naar de meening van nog maar
al te velen, zijn moet, zal men deze deugd in beoefening
brengen: neen , , V -e -x, s p z u s had, naar hom°, vrij
wat te veel van s o -c zd N en zijne leerlingen geleerd, en
ilond niet bij hem zo hoog te boek , als hij van of voor
zichzelven fprak-, of r. AR LE US voor hem ;" (*) een
V 0 ND E L, hoe hoog bij hein in waarde , „ had hem
ten opzichte van de -flolle zijner gedichten niet weinig nu
en dan mishaagt-, ja gefloort en -bedroeft." (t) In -eene
zijner Leerredenen, die alle van zijne hooge ingenomen
zijner -Kerk getuigen , drukt-heidmtrgznl
hij zijne hoogachting voor zijne Evangeliebediening onder'
de Hervormden dus uit : 1 , Vond P LAT 0 , van Godts
genade naar zijne beste wetenfchap (prekende, zich ver
om hem voor drie dingen bovenal te danken, dat-plicht
hij een mensch , en niet een redeloos dier , gefchapen was ,
een Griek, en niet een Barbaar geboren, en onder de
-

,

-

-

-

(*) Br. bi, 187. (t) Br. b]. soS,
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Grieken een Filofoof geworden: hoe kan ik Godt oit
genoeg danken voor zo vele uitnemende weldaden, dat
Hij mij niet alleen onder andere fchepzelen een mensch
naar zijn beelt gemaakt heeft, onder de menfchen een Nedcrlagader en Christen , maar ook onder de Nerlerlantfehe Christenen een Gereformeerde , en onder de Gereformeerden een Leeraar." (*) Zoo zeer was hij aan zijn
Kerkgenootfchap gehecht ; en echter hond hij in naauwe
betrekking met Leeraren eener gemeente, die , hoezeer
de gemoederen aanmerkelijk bedaard waren , toen nog altijd, vooral bij de meeste Hervormde Predikanten, in
ongunst was. Met den Remonilrantfchen Predikant II A R TS o E K E R , als Bijbeluitlegger toen ter tijd zeer vermaard ,
en met wier hij door n R A N D T in kennis gekomen was ,
onderhield hij vriendfchap ; hem íchreef hij, en zond hij
zijne werken. Maar niet den laatstgenoemde vooral, met
GEERAERT BRANDT, den zoo gehaten Schrijver
van dc Histo, e der Reformatie, had hij eene vriend
betrekking aangegaan , die, door wederkeerige-fchapelijk
bezoeken , toezending van elkanders werken , twintigjarige
briefwisfeling, deelneming in elkanders vreugde en leed ,
al meer en nicer was aangegroeid. Die vriendfchap was
wel van de zijde van B R A N D T ontstaan, daar hij , toen
nog Predikant te Enkhuizen , aan v 0 L LEN rI 0 V E
juist toen deze het beroep naar 's Gravenhage ontving,
zijne Stichtelijke Gedichten , te gelijk met het aanbod zijner vriendfchap , toezond; maar laatstgenoemde komt
evenwel de eer toe, dat hij het niet alleen aannam, maar
ook antwoordde: „ Ik behoorde d' eerfte geweest te
zijn, had ik u zoodanigh van aart en inborst gekent." (t)
„ Ik ben 't met u eens ," fchrijft hij een weinig verder ,
„ dat een andere verfcheidenheit van gezintheden dien
bant van v ientfchap niet behoort te breken ; dewijl de
Vreedzame Christen mij gebiedt te geloven, dat uw
Eerw. in der daat en zonder veinzerije vredegezint is. Twee
dingen worden ons boven andere van Godt aangeprezen :
(*-) Zie 4f c zeit ze Z;volle. (t) Br, bi. ia.
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YWaarheit en Vrede," enz. Dan, waartoe meer? Floot
slechts de namen van ongeveinsde , heel toegedane, gan,ch
geneigde , zonderlinge , bl oxadere en van harte genegen vriend, dien hij BRAND T bij alwisfeling in zijne
brieven geeft ; hoe hij dezen in een' tijd , toen ons va
vele inwendige beroerten geplaagd werd-derlanvzo
(1672), verzekerde, „ dat hij in alle veranderingen der
menfchelijke zaken onveranderlijk zijn genegen vrient blijven zou ;" (*) leest den L ijkzang op diens dood , waar
hij openlijk voor de wereld optrad , en oordeelt-med
zelve , of hij den andersdenkende wist te achten en te
beminnen. — Meenen wij inmiddels niet. dar zijne ver
onbedachtzaamheid ontaardde, dat hij-dragzmhein
zich over het oordeel van anderen niet bekommerde, den
zwakke niet fpaarde, die zich zoo hoog niet kon ver_,
heffen als hij, en dat hij alzoo deze deugd uitoefende ten
koste van hen , op wie hij als Leeraar dá allernaauwíle
betrekking h: d en gedurig werken moest: neen, hij wad
te wijs, te edel, te veel van r A U L u s geest doortrok
om niet dc ergernis, zoo veel en waar dit mogelijtc-ken,
was, te verrnijden ; BRANDT'S vriendfchap was hens
dierbaar; Tiaar dierbaar ook de post, dien hij bekleedde,
en die teen vooral zoo veel omzigtigheid vereischte. Van
hier, dat, toen BRA ND T voorilelde , om zijn Graf;
fchrift op VONDEL te gelijk met V O L L E N H o v E's
Lijkzang uit te, geven , deze dit van de hand wees , en
wel omdat zijn vriend V o N D F, L's, Hekeldichten filch-.
Telijk genoemd had , hetgene hij hein niet kon toeflemnnerr; maar dit was ook het cenige, dat hen; voor opfprake beducht maakte; „ anders," zegt hij, „ mogt
ze uw Zerw. , zonder eens te vragen , we] bij een gevoegt
hebben. Wat aanftbot kon dat geven , die eenigzins op
•eden gegrgnt waar? En de liefhebbers hadde 't mis
vermaakt , dat de kunstgenootfchap der poëzije Re--fchin
aionftrantfche en Contraremonítrantfche Predikanten alplus kon vereenigen ïn 't verheffen van een' poëet, als

-

( ) Br. bi, I5'i.
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poet ,r die zeer hardt en bijgelovig Paapsch was , en Lij
,geen' van die beide daali:. te prikzen." (*) Van hier zitti
fchrijven aan B R A N D T : „ Mijne gedachten gaan vast
zwanger van een bilfchrift op i we af becldinge , en het
werkje zou redelijk wel gelukken, kon ik twee dingen
teffens doen , waartoe ik bezwaarlijk kans zie; ciat is ,
bet oordeel der meníchen voldloen, die liet mogten in
handen krijgen, en mij zelve, te gelijk ,u,.t den lof, coie
u toekomt." (t) Van hier , eindelijk , dat , toen hij zin'
Troost brief aan dezen, wegens liet ve„lies zijner gate,
uitgaf, hij niet alleen diens naam , snaar ook s'en aanhef,
waarin hij de vreedzame en zachtzinnige inborst zijns
vriends tloog verhief , wegliet, „ het ene ,” naar den befchrijvcr van B R A N D T 's Leven , „ zeker niet zonder
B R A ND T 'S toefl eumming geíchiedde , daar de po zij vals
V O L LE N II 0 V E t'

. 1mf1er•dam onder zijn toezicht nae..

keurig gedrukt wierdt." (4-) Deze toeftemming vertïreLt
.zeker B R A N D T tot eer , maar niet minder de weglating
aan V O L L E r4 H O V E , die , gelijk door zijne 7lederi,;heicl , zoo ook door zijne verilandige verdraai zaanaheid , bewees , welk een uitmuntend mensch en Christen
hij was.
Doch niet alleen als mensch en Christen, maar ook als
geletterde en hanfclredenaaar heeft hij zich allervoordeeligst onderfcheiden. Gezwegen van zijne bekendheid met
het Fransch en Enagclsch , was hij zeer bedreven in de
Griek/die en Lat;jIrfdhe ;alen , uit die beide overzettingen
leverende, die door een zeer bevoegd beoordeelaar (D L
v R i E s) iizderdaddd fraai genoemd worden , en zells
de Lattjnfche poëzij nu en dan, volgens 11 o 0 G S T R AT E N, (S) niet ongelukkig beoefenende. Van zijne ge
niet de fcliriften der Ouden , zoo gewijde-InezaZhcid
als ongewijde, vroegere en latere Geíchiedenisfen, hei
Fabelleer, Kerkvaders, in het kort, van zijne uit -denfch
kundigheden, getuigen zijne leerredenen , ge--gebrid
.

(*) Er. bi. aDo, I. (t) Bi . bl. ^_3 }• (4-) B R A N n T's
Lever>, bl. 49. (§) In zijn Lemen V''; ANT0NIDES,
jiens Geate,ïtr^:
-
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dichten, en de daaronder gevoegde aanteekeningen. Men
ziet het alle zijne fchriften gemakkelijk aan , dat hij zijne
geleerdheid niet bijbragt om er me@ te íchitteren, maar
als van zelve en omdat zij zijnen geheelen geest vervalde, zoodat zij zich elk oogenblik bij hem aanbood en
hem ten dienfte Rond. Groot was dan ook het vertrouwen van B ft A N D T in de bekwaamheden zijns vriends ,
zoodat hij over de uitgave van v 0 N D E L's JYcrken en
Leven van Zijd tot tijd met hem te rade ging , en in poëzij bijna niets , tot zelfs vele der 13iychriftenr toe , aan
de drukpers overgaf, zonder hem vooraf gehoord te heb
heide vrienden in opzigt tot de regeling-ben,ofch
der fpelling aanmerkelijk verfchilden. — Wat de Neder
taal aangaat, omtrent deze was v 0 L L E N ft o V£-landfche
door zijn invloed en voorbeeld ;mede gansch niet onverdien(telijk , 'hoezeer men heden ten dage tegen eenige
zijner taalkundige aanmerkingen de gegrondte bedenkingen moge kunnen inbrengen. Reeds zijne gelijkheid aan
zichzelven in de fpelling en fpraakkunst bewees zijne netheid te dezen , en doet zien , dat hij zich vooraf zekere
regelen gevormd had; terwijl hij in de bepaling der ge
gewoon was zich naast aan de Staten-overzet -flachten
Bijbels te houden. -(*) Ter waardering nu van-tingdes
deze zijne verdienften' omtrent de taal hebben wij ons
flechts in den tijd te verplaatfen, waarin hij leefde: deerIijk werd toen hare kennis en beoefening verwaarloosd ,
en dat niet enkel bij hen , die eene letterkundige vorming
misten, maar nog ruim zoo zeer bij dezulken, die in Ede
geleerde talen ervaren waren. (t) Deze nalatigheid ging
zelfs zoo ver, dat men twijfelde, of er wel oenig wezen
mannelijk en vrouwelijk ge--lijkonderfchtus
Ilacht beftond, (j.) en dien ten gevolge de inachtneming
2

(*) Zie de .leiifpraek tot den Nederd. Lezer van no 0 Gzijne Geflaclztljst der Z. N.
(t) Zie den brief van V OLLENH OVE aan IiOOGSTRATEN 'vóór des laatften Gejlac;zthjst. (+) Zie de Inleiding
vóór B 1 L DE R 1) IJ K'S Verhandeling over de Geflachten der
Naarias ., ede druk , bl. 6.
S T R A T E, N vóór

,
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daarvan verzuimde; een verzuim , dat zelfs in de finkken van het Genootfchap Nil valentibus crdzizzm , en in
die van den anders zoo neauw ziftenden P F L s , plaats
vond. Ook decd het gebruik van bastaardwoorden , niet
alleen aan liet hof, waar zulks altijd in zwang was, en
in gefcllicdkundige fchrifterl , b. V. V AL It EN I E R 'S Verwerd Eii,•opa , maar ook op den kanfcl , anders het wel
plaats zoo voegende, maar waar men-fprckenidl
nu dikwijls F1 ensch , I atijia, ilel'reeuwsch met Duit
woorden fprak, helaas ! m ,ar al te duidelijk zien,-fche
hoe weinig men Gene taal , zoo r;efchil:t , om eik denkbeeld, hoe menigvuldig ook gewijzigd, met juistheid ,
kracht en bevalligheid uit te drukken , in hare edelheid en
fchoonheid kende en wist te waarderen. Met fmart zag
vo L LEN H 0V E, zoo ingenomen niet dc taal van
n o 0 F T en V o ND E I. , en zoo veel belang (lellende in
hare zuivering , het fchendig bederf cri c1 e vermetele ontcering, waaraan zij to prooije was; en , trouw hierin
bijgcílaan door at 0 0 N E N, HALSiA, H00GSTPAT E N en anderen , wier verdienílen in dezen zekerlijk zeer
groot waren , verzettede hij zich met moed teen dezen
inbrekendlen 1lrooni van verbastering. Jammer hechts , dat
deze mannen , in hunnen zoo edelen ijver, door dikwijls
de bepalingen der Leat(jnfche Grammatica op onze fpraak
toe te pasfen , en haar aan een groot aantal willekeurige
regelen te onderwerpen , haar, naar het oordeel van beroemde mannen , aan don anderen kant weder een zoo
aanmerkelijk nadeel hebben toe,;ehrart !
Beroemd is v 0 I, L E N n o v E 's gedicht, getiteld aan
de Nedes•clruitfelie Schrijvers , waarin hij , en in de daar
gevoegde aanteekeningen, o.idlcrichcidene misflagen-onder
tegen de taal aanwijst, maar ook zeer dikwijls iets afkeurt en verwerpt, dat eerre meer verlichte fpraakleer wel
degelijk tot de fraaiheden en den welklank van ons h ollandscl rekent. Ilet zij ntij toegellaan, uit liet laatl'e
deel van dit vers , daar liet eerlle , als zuiver grammatikaal, er minder voor gefehil,t is , hier een enkel dent:beeld mede te deelen. Het gebruik van iohwo orden cn
-
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den overvloed van Lcctijnfche en .Fra;1Jche termen veroosdeelende , wenscht hij , dat men den NedercIuitfcl2en ftrjl
beknoptheid , geest en kracht gave , en dien , zenuwlooi,
als hij was, fteve , niet door de taal te vormen naar de
nieuwere vreemde talen , maai doQr•, als nijvere bijen ,
den fèhat en flroom van honiglekkernijen , welke de edielffe bladen der Aloudheid bevatten , te verzamelen , en daar
zijn eigen werk zin , kracht en luister mede te geven.
Vervolgens fpreekt hij over gelijkenisfen , die hij , welgepast gebruikt , den glans des f{ ijls en een borduurfel noemt
als van goud en zilverdraad , maar bejammert en bef ot
te gelijk de vele vergisfingen , welke zelds zij, die zich
meesters noemden, in haar gebruik begingen. Niet minder hinderde hem het volkomen verzuim van die muzikale
fchiikking en verbinding der woorden en zinfueden , die
het oor genoegen doet, en hij. de Ouden in zoo hoog tere
achting Rond. Veel nuts evenwel zag hij niet te gemoct
van zijn ijveren`, wijl zelf, de fchrif4en , door elk voor
geleerd, wijs en treffelijk geacht , daarmede beklad waren,
zoodat hij , na nog de verdienflen van S P 1E G E L, S T Lv y N en n E GROOT , maar vooral van II O O F T, ten
opzigte der landtaal , geroemd , en de zegepraal van
het Latijn aan het hof en op den predikfloel betreurd te
hebben, zijn gedicht, toen van zoo groote nuttigheid,
en nog, zoo het mij toefchijnt, der lezing en behartiging
waardig, eindigt , maar flechts om in een ander van cenige weinige regels , daar onmiddellijk male zamenhangendc, een enkel denkbeeld weder op te vatten , en , moe.
deloos, het geheel aldus te befluiten :
Al zong hier Orfeus zelf, zijn voorzang gaf geen voordeel.
't Onbuigfaam onverfkant, waar bij geen redere. geit,
Vcrfcheurde fel zijn leèn , en ftrnoidcze over 't velt.
Het hemelfche geluit, dat tucht in 't wont kon planten,
Most zwichten voor 't gebulk van razende Bachchanten.
Dat V O L L E N II O V E', bij zoo veel kundigheden, ge
paard aan zulk een' ijver voor de eer der vaderlandfèhe
taal en letteren, met vele der groote vernuften van zijnen
-

,
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id in naauwe vriendfchaps- cn letterkundige betrekkinn
„en hond , zal niemand vreemd dunken. Van zijne .ver
B R A ND T is bereids door ons gefproken;-bindtesm
omtrent die , in welke hij met v 0 ND £ L en S C H E L F(land, (laat vervolgens te gewagen. Ook met den Ridder CONSTANTIJN IIUYGENS,die hem hoogwaar (leerde , door hem Neerlcznds eeuwige eer genoemd , en
van hem in een Lijkdicht , door MO 0 N E N met lof ver
verheerlijkt, — ook niet dezen zal hij , geduren--meld,
de zijn verblijf in 's hoge , toen anders Beene wvóonplaats
der Mufen , vermoedelijk Benig letterkundig verkeer gehad
hebben ; althans hij ging wel eens met dezen over zijne
lettervruchten te rade. N. I1 E I N S I U S en G R E v I u s
-,v aren almede zijne vrienden , gelijk ook F R A N C I U S,
niet Wien en B R 0 E X. H U I Z E N hij in hooge verheffing
van H 0 0 F T ZOO zeer inflemde; terwijl ook Bur etuecster S I 1 en A N T 0 NI D E s hem meer dan eens blijn gaven hunner hoogachting en toegenegenheid. — Dat
hij voor het overige niet alleen met oudere en geoefende,
maar rol matt jongere en ongcue£ende kunstminnaren, in
welke hij een' goeden aanleg befpeurde, in aanraking zal
gekomen zijn , is van zulk een' vurigen en nederigen lettervricnd reeds van voren te verwachten; en dat zt11 };s
werkelijk heeft plaats gehad, blijl-t uit de voorbeeldei
VOTn H O O G S T R A T r N, HALMA en vooral M O On E N , dien hij den klock/len z ijner leerlingen noemde
daze allen waren veel aan hem verfchuldigd; gelijk ooi;
R 0 T G A N S , vooral ten aanzien der taal , veel voordeels uit zijne onderribtingen• getrokken heeft (*).
De kennis, die wij hebben aan v 0 I. L E N U o v E °S
letterkundige verdienf}en , bij name aan zijne zucht voor
de vaderlandfche taal , doet ons reeds vermoeden, dat hij
geen kanfelrcdlcnaar van den gewonen (tempel, allerminst
een zoodanige zal geweest zijn, als er toen, tot zijne
fmart, maar al te velen bevonden werden. En inderdaad,
in : ijne kerkelijke `velfprekendheid bellond wel zijne voor
roem, dien hij zich daci--namfteílrk.Gowsd
(') Zie Leycn I'It3 ROT O! N S, vó r diens Ï'OGZ
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door verwierf: zijne tijdgenooten noemen hem den Ilartgfchen Guldemond , van wiens lof de w dberocmde predikfoel tuigen moet; den held, die de zielen kneedt als
was, en het Haagfiche hof bekoort en in trionife fleept ;
en aan de ketenen van wiens tong Nederland gekluisterd
hing; in het kort, hij was de.v A N D E R P A L M zijner
dagen. Dat dit oordeel niet overdreven is , moge het
veertiental Predikatiën , De IIeerlickheit der Rechtvaardigen getiteld, die hij , na het nederleggen zijner bediening,
in 1706 in het licht gaf, bewijzen, zoo als ook de Gelegenheidsleerrcdenen, bij den derden druk van 174n, of
Iigt reeds vroeger, daarbij gevoegd. Gelijk men nu elk
gefchrift naar zijne dagtecicening moet beoordeelen , zoo
dient men ook deze Predikatiën hetzelfde regt te laten wedervaren. Hare zeer groote uitvoerigheid, de lange uit
Schriftverklaringen , de mindere planma -gerlthid
fabelen en gefchiedenisfen-tighed,ofpln
der oudheid, de aanhalingen uit Griekfche en Latijnfche
Auteuren , Kerkvaders en latere godsdienfligc en andere
Schrijvers; dit alles, en fnogelijk nog nicer, moet men
voorbijzien, en tocfchrijven aan den tijd der zamenf gilling,
toen deze wezenlijke gebreken, die de kiefche finaalc lieden veroordeelt, den tochoorderen, wel verre van hinderlijI: te zijn , ten dcele niet in het oog vielen, ten deele
zelfs aangenaam waren, en als zoo vele fchoonheden in
eene leerrede befchouwd werden. Kan men dit een en ander doen , kan men de valfche fieraden , waaraan de redenaar zich naar den IIoogleeraar s I E G E N B E E r,
hier en daar wel eens vergaapt, over het hoofd zien,
men zal dan, aan den anderen kant, het genoegen fmaken,
het oordeel van dien zelfden keurigen kunstregter bevestigd te vinden, wanneer hij beweert, dat deze Leerredenen.
uitmunten do9r zt'ivenccid, levendigheid, deftigheid,
en vele plaatfen, die met refit wel/prekend mogen heeten; (*) men zal den Igeere D E v R I E s gaarne nazeg
, dat zij wrens Gclaii, r ij t c zaken en grondige we--gen
-

,

(*) Zie Ge%kied. der Ned. Le tte kende, bl.
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tenfchap nog ac'nprJzzná verdienen (*). Door zulke
mannen aangemoedigd , mag men zich noch door de lijvigheid van het boekdeel, noch duur de oudheid der letter
van dc lezing laten terugfcllrik ken, die de moeite , er aan
te koste gelegd, voorzeker aangenaam beloonen zal. Rij
bijbelkennis , een allergelukkigst invlechten van bij--ke
belfchc gezegden, diep doordachte opmerkingen, waardige fijl en taal , die door juistheid van gekozene beelden,
verrasfen:ïe fpra tikwendingen , welluidendheid der volzin
gebruik der bijvoegelijke-ne,auwvkcrglhidnet
kracht,
nadruk
en
en menigte van ficra,
door
woorden
dcn der welfprekendheid zich allerbevalligst voordoen;
ziet daar eenige der íchoonheden, die ons hier, bedriegen
wij ons niet geheel , met ruime hand worden aangeboden.
Ja , wanneer men deze Predikatiën leest, ílaat men elk
oogenblik verbaasd over 's makers veelomvattende kennis,
over de zorg, aan de bewerking beflecd, en bij die, waar
hij in 's Gravenhage zijn afícheid hield, bovendien-med
nog over het jeugdige vuur, dat hij in zijn' vierenzeven
ouderdom ten toon fpreidde. Wanneer men-tigjaren
nu al dit veelvuldig fraaije in aanmerking neemt ; hierbij
bedenkt, dat zij door een' man werden uitgefproken,
wiens beeldtenis waardigheid en ernst uitdrukt; en einde
uitvoering, , de getuigenis verneemt-lijk,nopzgtde
van een' toehoorder zoo kitsch als de groote II U Y &z N S,
die , bij het uitkomen der drie eerlle Leerredenen van cle
IIcerlickhcit der Rechtvaardigen , liet volgende verzekerde:
Doe hij ditfelfde fprak, dc volle VOL LEN fIOVEN,
Was yeders ingewant van 't fprckcn foo ontroert,
Dat niemand zich voldé met hem fchicr t'ovcrlovcn
Voor fuik een Hcerlijkheit foo heerlijk uitgevoert.

wanneer men dit alles zamen neemt , dan verwondert men
zich niet langer, dat V 0 L L E N H o V E als Kanfclredenaar
zulk een' íchitterenden opgang gemaakt heeft. — Iloe jamnier, dat zij, die bij voorkeur naar ouderwetfclic Predi(*) Zie Ce/clued. der Nederd. Dic,itk. , Deel. I, bi. 250.
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katiën tasten , deze , en die van M o o N n N en dergeïijke g
ongebruikt laten liggen, liever dezulke verkiezende, die iri
alle- opzigten Gene oneindig mindere waarde hebben ! Indien eens door een' man van oordeel en finaak uit V 0 Li. E N H 0 V E 's en anderer Predikatiën eene Bloemlezing
gemaakt werd, den vriend van ftichtelijke lectuur en mannelijke welfprekendhdid zou zeker geen onaangenaam ge
terwijl zij menigeen van de dwaling-fchenkgid;
zou genezen, dat een befchaafde kanf&ltlijl ht uitfluitend
eigendom is van onze dagen.

(Het vervolg •,en hot hierna.)
ÈENIGE BIJZONDERHEDEN, RAKENDE DEN ONLANGS OVERLEDENEN IIERTOG VAN YORIt.

E

en jaar oud zijnde , werd de Hertog VA N v o R Ic veraozen tot Bisfchop vals Osnabrug, en kort daarna tot Kofonef
lienoemd. In lateren tijd bezocht hij Duitsèhland, om de
landtaal, alsmede de Pruisfifche krijgntakriek te leeren, toen
zoo vermaard. Dé tijdsomílandigheden helden hem weldra in
de gelegenheid. om deze lesfen in praktijk te brengen. De
Militaire Bisfchop werd, bij het begin van den Omwente!ingsoorlog, benoemd tot Kommandant van het Engelsch-Hanoveraanfche leger, belast vlet het beleg van Duinkerken. Hij
was daarin niet gelukkig; maar werd geflagen, bij Hontscote , door 110 U O H A R D , en vervolgd, tot aan zijne fchepyen,
door. P i e H E eau. In dezen veldtogt deed de Hertog alleen:
perfoonlijke dapperheid blijken. Sir JAnr;Es Mu Ra AY, he
Hoofd van den Staf, noémde, in zijn verflag, den terugtoga
ties Hertogs VAN YORK „ eene veranderde fkelling." Weinig
tijds daarna liet H 0 U c tI AR. D zijn hoofd óp het fchavot, en
de overwonnen Prins werd benoemd tot Opperveldheer der
Legers van Groot - Brittanje.
In Engeland bellist een Opperveldheer, in het laatiie restort , over alwat berrekking heeft tot het perfoneel en materieel des legers, en de Minister van Oorlog is niets anders
dan zijn eerfle Klerk.
IHet beleid der Es'±gelsch -Rusfifche expeditie , op de Helder
gerigt, werd wederom den Ilertoge toevertrouwd; en hij blad
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het ongeluk, andermaal te moeten zwichten , en wel voor
den Generaal B RU NE. Eene dubbelzinnige Capitulatie kreeg
den naam van Oveicenkomst; en van toen af hield de Prins
op , een werkzaam deel te nemen aan krijgskundige ontwerpen. Bij zijne terugkomst in Engeland wijdde hij zich ge-.
heel toe aan adminillrativen arbeid; welke loopbaan heen
beter vlijde.
IIet leger bevond zich, finds lang, in de jammerlijkile
wanorde. Onder de foldaten had niet de minfle krijgstucht
plaats; men verleende Otliciersaanflellingen aan zuigelingen,
zoodat niets gemeenzamer was, dan baardelooze Kolonels,
die de Regementen uitzogen, ten behoeve veelmeer van hunne perfoonlijke belangen , dan van die des algemeenen
welzijns. Genoeg is het, ten bewijze van den ftaat van ver
waarin zich het krijgswezen bevond, te zeggen,-nedrig,
dat ter dood veroordeelde misdadigers genade verwierven,
onder voorwaarde van als foldaat te dienen. (*) De Hertog
deed zijn best, om een gedeelte dezer misbruiken te hervormen; en men moet erkennen , dat hij een even voortreffelijk
Adminiflrateur als Plecht Generaal was.
Maar zijne glansrijke loopbaan werd weldra beneveld door
een dier veel geruchts makende ergerlijke voorvallen, van
welke de jongfle gefchicdenis van Engeland maar al te vele
voorbeelden oplevert.
Van jongs af had de Hertog VAN Y o R K getoond, liet
fpel met geestdrift aan te kleven, en in het maken van goede fier zoo wel, als het verwisfelen van Matresfen, groot
behagen te vinden.
IIij werd verliefd op MAR Y CL AR K E, eene der fchoonfle
vrouwen van Engeland, maar tevens Bene der geflepenfle.
Gedurende eenigen tijd liep er een gerucht ten nadeele des
Hertogs ; men wilde weten , dat hij , door tusfchenkomst zijner Matres , aanflellingen verhandelde , die te zijner begeving
ftonden.
In 1809 deed Kolonel w A R D LE, Lid van de Kamer der
`(*) hetzelfde had plaats in verfcheidene Italiaanfchc Sta
niet name in liet Konin,n k lapels. Dc Refters had--ten,
den de magt, de flraf der galcijen in die van den krijgsdienst
te veranderen; en vijftien jaren, doorgebragt onder 's Kunings vanen, Ronden gelijk met tien jaren in de Bagtao's,
waarvan de grootfle en mecstbevolkte Root aan het voitlelijk
paleis, en geplaatst is onder de ooges zijner Siccliaanfche
Majefteit!
N
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Gemeenten , cene Motie, dat er een Parlementair onderzor_k
zou gefchieden naar het gedrag zijner Koninklijke Hoogheid,
De Ministers verzetteden er zich niet tegen ; en de Ileer
CA N N ING, niet eene rondheid , hem bijzonder eigen, zeide :
„ Dat Eerloosheid hechte op de befchuldigers of op den be„ fclmldigde !" welke uitdrukking de IIertog nooit vergat.
Een groot aantal getuigen werden voor de balie geroepen. De
voornaamfle , Mevrouw CLARICE , poogde zich te wreken
van haren gewezen Minnaar, ten gevalle Van Kolonel w A x I>1,n, die haat fchitterende beloften had gedaan, IIet onderzoek duurde bijkans drie maanden , en liet aan het einde het
Publiek in twijfel omtrent des IIertogs onschuld, IIij zwicht
voor den florm, en verzocht den Koning om zijn ontflag-te
als Opperbevelhebber. Aldus eindigde deze belangrijke nationale gebeurtenis, de triomf van een Vertegenwoordigend

Gouvernement.
Gedurende eenigen tijd leidde nu de IIertog een ambteloos
leven, en gaf zich over aan verderfelijke vcrftrooijingen. In
éénen avond verfpeelde hij zijn kasteel van Oatland. Meer
dan eens namen zijne fchuldeifchers zijne meubeleis in beflag.
Weinige maanden vóór zijnen dood bemagtigde men zijne'
paarden op de harddraverijen van NeiwTnar•ket, hetwelk ook
den Prinfe van Wales eenmaal is bejegend.
Na liet voorgevallene zou men meenen, dat het Opperhevelhebberfchap den Hertoge wel voor altijd zou ontstaan. Maar
men bekreunde zich niet aan liet algemeen gevoelen, en de
flaf van bevel werd hem van nieuws toevertrouwd, IIet was
inderdaad een financiéle Ileun, dien hij volflrekt niet konde
ontberen.
Het overige van zijn leven biedt voorts niet zeer veel bij
opmerkelijks. Hij rangfchikte zich onder de vervolgers-zonder
der Koningin van Engeland, en betoonde zich een verklaard
vijand van de Emancipatie der Ier /the Katholieken.
Op zijn íterfbedde verzocht de I Iertog VAN YORK den
Koning , om zijne fchulden te betalen ; maar, daar dezelve
zeer aanzienlijk zijn , zal men waarfchijnlijk , tot dat einde,
de toevlugt nemen tot het Parlement. De belastingfchuldigen
zullen alsdan alleen voor 's Prinfen verfpillingen moeten boe
Hij overleed aan borstwaterzucht , in den ouderdom-ten.(*)
(*) Elders lazen wij federt: ,, De I Iertog VAN V 0 RK
„ heeft ongeveer 300,000 P. St. fchuld nagelaten , welke de'
„ Koning heeft overgenomen, om het nadeelig flot der nala-

„ tenfchap uit zijne eigene kas te voldoen,'>

VAN DON HERTOG VAN YORK.
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'an 64 jaren , betreurd door het leger, aan welks belangen hij
verkleefd was , en door dc vrienden , welke hij zich door zij
minzame manieren had verworven. Men heeft hem eerre-ne
fehoone loffpraak gewijd, door van hem te getuigen , dat hij
nooit cenen vriend vergeten, of zijn eens gegeven woord ver broken Beeft.

De hertog v A N CL ARE N co, thans door den dood zijns
i ro^dcrs , de vermoedelijke Troonopvolger, is hoofdzakelijk
bekend als een Admiraal , die nimmer eenen flag heeft gele
vele kinderen , welke hij gehad heeft bij-verd,no
Mis rcfs j OR n A N, eerie Actrice, vermaard wegens hare be
v'ailigheden en talenten,
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Dcjic,•tr^tio,is - Rcife. Halle , 1826.)
Men telt in I •nnkr jk bij de loo;000 Protestantfche htiis.
gezinnen , of , volgens eenc andere berekening, meer dnti
tiierdehalf millioenen Protestanten, waarvan ruim édii inillioen de Augsburgfche Geloofsbelijdenis is toegedaan (*), De
verdrukking, waarin zij zich min of fineer, tot het jaar s87
bevonden , is wcreldknndig. Indien al de eigenlijk gezegde
vervoigingen , woordoor, na de vernietiging van het Edikt
van Nantss , door no NOR t K IV , in het jaar 1598 , tot hun-

ne bcfcherming uitgevaardigd, leven en eigendom in aanhou dend gevaar zwcefdcn , opgehouden hadden, zoo werd hunne
(*) -let door den heer it A n AU T le jezane , broeder eens
i'rotestantfchen Geestelijken van dien ndain , uitgegeven be=
iangrijke Annuair'e ou edpeetolr•e eecléfiastique z l ufage des
.-t irfes eéfoa'mdes et procestantes de l'empire Franfe7ls van het
jaar á2c7 (zijnde liet laatftc, hetwelk in druk verfchencn is)
bevat liet navolgend overzigt. In liet voormalig 1)a;ikrijk
rekende men 78 Hervormde en 63 Ltitcrfche , in de nieuwe
I)cpartcnlentcn 49 Ilervorinde en 63 I.,uterfche kerken. De
verhoriding der Predikanten verdient opmerking. Eerstgemelde 78 kerken werden door 171 Leeraren bediend, en ongeveer 50 plaatfen waren onbezet. In de nieuwe Departementen hadden de 49 hervormde kerken 430, de Luterfche szi
Predikanten,

Na
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religie echter alleen onder die gerekend, welke men verdroeg,
Aan eene openbare en vrije uitoefening derzelve werd even
min gedacht, als aan de toelating harer belijders tot openbike flaatsambten. Ilunne heiligíte verbindtenisfen zelfs werden onwettig geacht, en hunne kinderen Hechts dàn, wanneer huwelijk en doop door Katholieke Priesters verrigt waren, als echte kinderen befchouwd. In dit opzigt was het
Edikt van den, ook hier, toegeeflijken 1.0 D E WIJ K XVI , in
den jare 1787 , in weerwil van alle beperkende uitzonderingen, reeds een aanmerkelijke flap tot verbetering van hunnen
toefland (*)• Evenwel was het in de vuurproef zelve , die
liet Franfclze volk gedurende de Omwenteling moest ondergaan, dat de Protestanten het oogenblik hunner verlosfing
vinden moesten. Wat hierover in de eerfie Nationale Verga
wat ook later bij het Wetgevend Ligchaam , door en--dering,
kele redenaren , aangaande dit onderwerp gefproken is, behoort tot het voortreffelijkfte , hetgeen over het punt van
religie- en gewetensvrijheid kan gezegd worden. Indien men
aan den ouden R A B A UT D E ST. ETIENNE , die later mede een flagtoffer van het Terrorismus werd , geene andere
verdienfle toekende, dan die van door zijne krachtige en zegeviere nde taal de befluiten van den 2Iflen Augustus en
24flen December 1789 bewerkt te hebben, zoo behoorde zijn
naam hierdoor alleen in de gefchiedenis van liet Protestantfche Frankrijk onvergetelijk te blijven. „ Niemand," — zoodanig was de inhoud der voormelde befuiten—„ niemand zal
voortaan uit hoofde zij ner religie verontrust, niemand in derzelver uitoefening gefloord worden. De niet Katholieken zijn,
even als alle overige burgers, tot alle burgerlijke en krijgsainbten verkiesbaar."
Hoe onverwacht deze nieuwe leer aan alle ijverige Katholieken voorkomen, hoe meer gevaar de zoogenaamde heer
religie , in hunne oogen , hierdoor loopen moest, des-fcherzd
te vrijer konden eenige millioenen brave burgers adem halen;
en daar II o N A P A R T E , reeds als Lerfie Conful en ook later als Keizer , bij meer dan ééne gelegenheid in denzelfden
geest gefproken had , zoo behoeft liet geen verwondering te
wekken, wanneer zijne Protestantfche onderdanen in hem den
(*) Men vindt hetzelve, gelijk mede alle verdere, he
Protestantsch religiewezen betreffende, befluiten en bewij sflukken , in het zoo even aangehaalde ílnnuaire.
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ïile£chermcr hunner, onder de vroegere regeringen zoo zwaar
veidlukte, regten eerbiedigden , en zulks door trouw en gehoorzaamheid zochten te beantwoorden , waarvan hij zelf dik
lof gewaagde. Vele zijner beloften echter, waar -wiJlsmet
zich aanvankelijk zoo zeer verheugde, bleven later-overmn
van alle gevolg verf oken. Sedert het jaar ISIo fchenen de
belangen der Protestanten bijna geheel in vergetelheid te geraken, en een aantal aanvragen bleef aanhoudend onbeantwoord. Door fommigen werd het zelfs er voor gehouden , dat
het verlangen des Keizers , om met den Paus vrede te maken ,
hem voor de regtvaardige en billijke wenfchen der niet Patholieken onverfchillig deed zijn. De B OUR B 0 N s keerden
terug, en al ras verwekte het voorgevallene te Nijmcs en in het
verder zuidelijke van Frankrijk groote bekommcrnisfen (*).
Zij verdwenen echter fpoedig, toen ook de nieuwe regering
de nakoeling van vroegere beloften plegtig verzekerde. Door
bijfland der regering hebben vele gemeenten, die, tot dusverre , hare godsdienstoefening onder den blooten hemel hielde n , kerken verkregen. Onderfcheidcne, federt eenen geruimen tijd, onvervuld geblevene predikantsplaatfen zijn weder
bezet geworden. Te Nancy heeft men zelfs veroorloofd,-om
dat een Evangelisch Predikant, de heer c v v 1 s R, te gelijk
liet 1loogleeraarsambt bid het Lyceum aldaar vervulde , waartegen de Geestelijkheid echter, in liet algemeen, zich aan
blijft verzetten. Een aantal mannen , tot den gees--houden
telijken fland gehoorende, met name de eerfle Leeraren der
beide hoofdbelijdenisfen , de IIceren G U P P CIl B o I S S A RD,
die te gel jkcr t jd liet voorzittelfcllap des Confistoriums be-.
klceden , en elkander in deze ambtsbezigheden afwisfelen, heb
als de Heer am AR RO N reeds vroeger , liet legioen-ben,zo
van eer ontvangen. Zelfs is de oprigting der Bi„belgenootfcJziippeza wettig toegeftaan geworden , en meer dan honderd
hulpgezelfchappen zijn alreeds over geheel Frankz•7k verbreid.
Aan derzelver hoofd wordt als 1 oor•zzttesr gevonden <de Markies JA U COURT, Pair en Staatsminister, en nevens heal , als
L iceprcftdenten , de Graven B OSS S Y D' A N G LA s en R z i N(*) Een omflandig verhaal wegens het aldaar plaats gehad
hebbende vindt uien , onder anderen, in een Efigelsc,'t welk,
getiteld : Iliator•y of the per fectatioras endured by the Protestanms

f the fiza,'a rf France and more especially of the i) 'pa, t,'rt
f the Gzr,l , naar i,ro the yetis i$ Iq , r 815 , 18I G etc. by
WI Lit Lo;.d0n, 13_1. _ Vol. 8-. — 1';t.
,
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, Gezant bij de Duitfc,'xe Bondsvergadering, de Baron
die te gelijk de ambtsveirigtingen van Grootmees ier voor de Protestantfche kerken en fcllolen waarneemt, de
Heeren ii AR RON , GVPP, STAPFER en andere der meest
geachte Parijfclze mannen. I Ietgeen van dezen kant , volgens
de jongfte berigten , binnen den tijd van zes of zeven jaren
is gefchied, en hoe de lezing der I Ieiiige Schrift, zelfs onder
de Katholieken, gedeeltelijk met toerlemming hunner Priesters, hierdoor is verfpreid geworden, overtreft alle verwachting. Inmiddels blijft voor eerre geregelde inrigting der geheeIe Protestantfche Kerk aanhoudend nog veel te wenfehen
over, vooral daar eenheid en zanienllang, naar men wil,
al te zeer ontbreken.
Op de hoogere inrigtingen voor het Protestantsch geestelijk
onderwijs , zoo als te 111ontar,ban enz., valt, wanneer men
Straatsburg uitzondert , het meest aan te merken. Met de
vorderingen, die op andere IIoogefebolen , over het geheele
veld der wetenfehappelilke Godgeleerdheid, gemaakt zijn, is
men Hechts weinig bekend. De uittrekfels, die een Leeraar te
Nismes, de IIeer VI N CENT, tot dit einde, in een tljdfchlift
mededeelt , zijn hiertoe niet voldoende ; en men legt er zich
veeleer op toe, om , inzonderheid van de Dzzitf be Godgeleerdheid, een ongunftig denkbeeld te doen opvatten. Tegen_
woordig vooral fchilnt een Genootfchap van Engelfche Disfooters, onder den naam van Co;itinental Society , zich tot
taak gefield te hebben, om ook naar Fl•ankr-ijk zendelingen
uit hun midden af te vaardigen, ten einde het land te doorreizen, en, in de eerde plaats , de Protestantfche Geestelij ken,
vervolgens ook de Katholieke, aan te hitten, en voor den
verdelfellll,en geest, dien men onzen tijd en vooral aan de
Kerk ten laste legt, te waarfchuwen. Eenzijdige berigten,
en dooreenmengin van onberadene en driftige verlichters,
waaraan liet in de laatfle falen zeker niet ontbroken heeft,
roet vrijmoedige , doch geleerde , bedachtzame en befcheidene
onderzoekers, hebben waarfchljnlljk hiertoe het Incest wanlei-.
cling gegeven.
Bijaldien deze Britfcbe zendel 'noen overtuigd zijn, dat zoo
vele weldenkende Christenleeraars in de Protestantfche gemeenten , zonder lien , niet zullen (lagen om het verderf te
keer te gaan, of indien reeds alles in Engeland oir zoodanig
eenen goeden voet is , dat men zich ook naar buiten behoort
te wenden, zoo ware liet althans wenfchelijk, dat het werk
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door hen in den echten geest des Christendoms , die een geest
is van liefde en licht, verrigt wierd. Volgens geloofwaardige
berigten; echter , is deze geest van alles behalve fektenzncht
vrij ; terwijl allen, die niet door hunne oogen zien, door hun
mond fpreken, en zich niet blindelings op alle hunne als-ne
onfeilbaar uitgegevene leerflellingen verlaten , door hen als
vijanden van het Evangelie befchouwd worden. Naardien het ,
voor een gedeelte althans, jonge en vurige lieden zijn, die
door hunne hartstogtelijke voordragt de gemoederen weten
gaande te maken, en , in hoop van daardoor verbetering der
zeden te bewerken, zelfs het onfchuldigfte verdoemen, zoo
is het niet vreemd, dat in de gemeenten, die zij bezoeken,
zich partijen vormen, waardoor huisfelijke fcheuringen, wantrouwen jegens oudere Geestelijken en foortgelijke tooneelen
te duchten zijn, als in Geneve en, dien omtrek de zoogenaamde 117d,niërs aangeregt hebben , waartegen de Overheid reeds
hier en ginds genoodzaakt is geworden in het Iílidden te treden. De in groote getallen verfpreide traktaatfchriftjes dragen
er mede veel toe bij , om vroomheid meer tot zaak eens duisteren gevoels dan van helder inzigt te maken. Daar hun getal ook elders toeneemt , blijft ons te wenfchen overig, dat
boen tegen foortgelijke uitwerlcfels , als die in Zwitferland, op
zijne hoede moge zijn.

PAULUS EN SILAS TE PHILIPPI.

(Handel. XVI: 25-34.)
choon vastgekneld in blok en band,
SGenageld
aan den kerkerwand,
Blijft Paulus rustig, vroom van zin;
En, met opregte broedermin,
Deelt Silas met hein 't eigen lot,
Vertrouwend op de hulp van God.
De lofzang rijst uit aller mond ,
En rolt den hollen kerker rond,
En boort de dikke wanden door,
En dringt en fchalt in aller oor;
En naast en om den kerker heen
itu_r elk naar hun gezang eileed
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Zoo zingen, zij het lot ook bang,
De braven Hechts hun vroom gezang;
Al plint cie kinistel hand of voet,
Geen banden binden 't kalm gemoed;
Neen ! welk een boei ook 't lijf omlluit',
Dc loftoon fcijgt ten boezem uit.
Maar 't is niet flechts hun bede en zang,
Die klinkt door hol en kerkergang,
En allen treft in 't nachtlijk uur :
Dc Heer, de Schepper der Natuur,
Zal fprekcn door Zijn wonderkracht,
Zal redden uit der boozen raagt.
En naanw ftijgt weer het lied omhoog
Of, hoor ! daar rolt , langs wand en boog,
Len dondrend ronllend hol gedruisch.
De kerker dreunt ; door 't ganfche huis
Verfpreidt de doodfchrik zich in 't rond
En fchok op fchok beweegt den grond.
Irct klinkt en kraakt , en kram en flot
Springt af in 't dompig kerkerkot,
En bij 't getril en grondgehos
Slaan de ijzren deuren ijlings los ,
I,n vliegen , hoe onwrikbaar zwaar,
In écne rukvlaag van elkaar.
Fn elk, die nleé gekluisterd zit,
Beeft, gilt van angst , of knielt en bidt,
En denkt , daar hij zijn bede Haakt
Dat 's werelds jongfle dag genaakt;
Maar eensflags fchokt en trilt liet weer
En aller kluisters vallen ne r.
Nu vliegt , in 't angstvol oogenblik,
De kerkelhoofdman, bleek van fchtik ,
Door 't daavrend aardgefchok vervaald,
Er heen , met uitgetogen zwaard;
I111 tast en woelt al aamloos voort,
Maar vindt ont; Iendeld flot en poort.
Nu waant hij ietiren Ivan ontvlu t,
Voet íchaude en lage draf beducht,
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Schoon fchuldloos aan 't gebeurde feit,
Wil hij, door eergevoel geleid,
Verheven boven laf gefinaal,
Zich dooden met zijn eigen ftaal.
Hij flaat gereed, in 't hooploos lot,
Om 't zwaard te jagen door den flrot.
Maar hoe! daar klinkt een flemgeluid
Op eens een' hoek des kerkers uit,
En roept: „ Waartoe dat woest getier?
„ Blijf rustig: wij zijn allen hier."
En meer geroerd, en meer vervaard,
Ontvalt hem 't opgeheven zwaard,
En bij d' ontfloken fakkelgloor
flit hij de holle gangen door,
En fnelt naar Paulus' kerker heen,
En vindt het tweetal kalm bijeen.
Ontzet , verflagen in 't gemoed,
Valt hij vol eerbied hen te voet,
En roept, met fmeekend aangezigt:
„ Wat, goede Heeren ! is mijn pligt ?
„ o , Wijs mij 't pad der zaligheid,
„ Waarheen uw leer de menfchen leidt!"
ja, hem was 't daavren van den wand
Gewrocht geweest van hooger hand;
Geen menfchenkracht, hoe flout, hoe ierk,
Hem oorzaak van dit wonderwerk ;
Neen! iedere aardfchok werd voor hem
Een hemelbode, een hemelftem.
33emoedig, zoo als 't God behaagt,
Had hij naar 't hemelpad gevraagd;
Dus zegt, met meerder kracht en klem,
't Apostelpaar geroerd tot hem:
„ Geloof in Christus, eer Zijn kruis;
„ Zoo zij u vrede, u en uw huis !"
o ja! die God, die d' aardbol fchoort,
Is even magtig door Zijn woord,
En waar Zijn geest het willen werkt,
Diaar wordt het rein geloof verflerkt:
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De fokbewaarder vraagt niet meer ,
Maar roept befchaamd : „'k Geloof, o IIeer !"
Dat was Gods vinger, dat alleen!
Nu voert de hoofdman 't tweetal heen,
Verzorgt, verpleegt het in den nacht;
De Apostlen roemen 's hemels magt
Zij zijn verlost van 't >noordgefpuis
En hij knielt neer voor Christus' kruis!
Februarij , 1827.

J.
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EEN GRAFSCHRIFT, AFGESCHREVEN OP HET KERKHOF DER
ARMENIëRS TE KONSTANTINOPEL,

IJ

p eersen berg , van waar men den gebeden I3osforus lair
overzien , ligt het kerkhof der Armeniërs , met duizenden boonien beplant , welke Gene balfemachtige , welriekende hars
uitwafemen, en eene ongemeene hoogte bereiken. Van hetz elve ontwaart men ook het eiland Marmora, dus genoemd van
wege deszelfs groote marmergroeven. Daar vinden alzoo de
Armeniërs het middel , om de namen en verdienilen hunner
dooden te vereeuwigen. Men ziet hier dan ook zeer prachtige
Maufoleums. In alle graffleenen ont jekt men een aantal klei
holten, tot een weldadig einde beftemd. Op de boomen -ite,
namelijk, nestelen duizenden vogels, die anders door gebrek
aan water zouden otnkomen; maar, wanneer het regent, worden deze bekers voor een' geruimen tijd niet water gevuld ,
waaruit zij daarna den dorst lesfchen. De Armeniërs vermelden op deze graffleenen niet alleen gaarne liet beroep , welk
de doode bij zijn leven uitoefënde, maar ook de wijze van
zijren dood; en vanhier treft men niet zelden de afbeelding
aan van een' gehangenen, onthoofden, enz. Dit fchijnt, in
den eerften opslag, aanitootelijk. Maar een Armeniër, die
rijk wordt, wekt de hebzucht der Turken; en van hier tot
aan het toedichten eener misdaad , die hem den dood berokkent, is Hechts eene enkele fchrede. Zulk een dood, echter,
i'ercer. hem, die denzelven ondergaat : want dezelve bewijst
dat hij een rijk en aanzienlijk man geweest is. Gelukkig is
het, dat de Turken naauwelijks hunne eigene, laat ftaan de
_firs enifeëc taal kunnen lezen; naardien anders de opfchrifteit
op dusdani ;c gedenkteckens li`;telijic den dood van alle 4rme
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niérs konden na zich slepen. Ziehier één derzelven, tot
een ítaal:
Ik rust hier in den fehoot van 't lommerrijke graf t
Die roovers have en goed en all' ten beste gaf;
Do ziel voer op tot God, vol teedre. zondaarsmin ;
Het ligchaam vond hier rust, en dit is mijn gewin.
Hem, die genadig is, bid, wandlaar, Hem voor mij,
Opdat Hij , in Zijn gunst , mijn ziel genadig zij!

IETS OVER DE STOOMWERKTUIQEN IN ENGELAND.

Y oigens den Heer WE B ST E R, beílaan er tegenwoordig in

Grootbrittanje meer dan 15000 atoommachines. ,Sommige der.
zelven zijn van eene verbazende kracht. In liet Graaffchap

Cprnwallis, bij voorbeeld, vindt men er van Goo, paardenkrachten. Aannemende, dat , door elkander geflagen , elke
derzelven • gene kracht heeft van 25 paarden, volgt daaruit,
over het geheel, eene kracht, gelijkftaande met die van 375,000
paarden; en, naardien, volgens WATT, één paard gelijk
kracht, met vijf en een half mensch, erlangt men,-flat,in
sloor middel der gezegde werktuigen, eene kracht, overeen
meer dan twee millioen menfchen. Men-komendtiva
bedenke daarenboven , dat, daar elk paard voor zijn jaarlijksc.11
onderhoud het produkt van twee morgens lands vereischt, de
Engelfc lien alzoo 750,000 morgens meer te hunner befch7kking behouden„ dan wanneer al het werk , thans door (loolnwerktuigen volvoerd, door paarden moest worden verrigt.
OVER HET VERSCHRIKKELIJK GEVAAR VAN ZIET LI ZEN.

(Uit een oud, vergeten boeksken.)

Y ij,Joussour
door Gods genade,
lMufti
van het Heilige Ottolnannifche
CUHRIPI,

Rijk, Licht der
Lichten, Uitverkorene onder de Uitverkorenen, aan alle
Geloovigen , die dit gefchrift zullen zien en lezen, domheid en heil !
Alzoo onze S A 1D EFFE N DI, eertijds Afgezant van de Sublime Porte, bij Frankrom, een kleine Staat, tusfchen Span.
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je en Italië gelegen, onder ons het fchadelijk gebruik der
Drukperfe heeft ingevoerd, hebben wij over deze nieuwigheid geraadpleegd met onze achtbare broeders , de Cadis en
Imans van de Keizerlijke Stad Stamboul, en vooral met de
Faquirs, die bekend zijn door hunnen ijver en waakzaamheid
voor het Abracadabra en tegen het Gezond Verfland; en met
MA HOMED goedgedacht , gelijk die Profeet en wij goedvin
bij dezen, de voorfchreven helfche uitvinding der Druk -den
af te keuren, te veroordeelen, te vernietigen en te ver--perf
doemen, om redenen hier onder gemeld.
I. Dat deze gemakkelijke wijze van zijne gedachten mede
te deden klaarblijkelijk ttrekt ter verdrijving van onwetendheid
en bijgeloof, welke de befchermfters en Sauvegardes zijn van
eenen welgeregelden Staat.
II. Wijl liet te vreezen is, dat onder de boeken, uit het
Westen ingevoerd, er zoodanige mogten gevonden worden,
die over den Akkerbouw handelen; alsmede zulke, die middelen aanwijzen, om de Handwerkskunften te verbeteren; welke boeken ten langen leste ('t geen God verhoede !) het ver
onzer Landbouwers en Handwerkslieden zouden kunnen-nft
opwekken , hunne nijverheid aanfporen, hunne rijkdommen
vermeerderen , en te eeniger tijd hunner geloovige zielen verhevene denkbeelden inboezemen, ter bevordering van het zoogenaamde algemeene welzijn; gevoelens, ten uiterfte uirijdig
met onzen regeringsvorm.
III. Wijl men te duchten heeft, dat, allengskens de Gefchiedenis op een' gansch anderen trant gefchreven wordende,
ontdaan van al het geheimzinnige en wonderbare, hetgeen
thans de Natie in eerie gelukkige domheid houdt, de onbefchaamdheid zoo ver zonde gaan , om, in die historifche boeken, de goede en kwade daden met de naauwkeuriglle billijk
te beoordeelen; terwijl men flout genoeg zijn zonde,-heid
om regtvaardigheid en' liefde tot het Vaderland aan te bevelen,
't geen niet dan nadeelig zonde zijn aan ons Geloof, aan onze heilige Inbeelding, en aan alle onze Verborgenheden, ja
hetgeen ten duidelijkfte ftrijdig is met de voordeelen der posten, welke wij bekleeden.
IV. Alzoo het in vervolg van tijd zou kunnen gebeuren,
dat eenige erbarmelijke Wijsgeeren, tot nadeel van onze Geloovigen, onder een glimpend, doch ftrafbaar voorwendfel
van de menfchen te verlichten en te verbeteren, ons eenige
gevaarlijke Deugden mogten zoeken in te boezeroen, die nimmer ter kennisfe van liet gemeen behoorden te komen.
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V. Dewijl zij, met aan het volk een verheven denkbeeld
van de Godheid te geeven, den eerbied voor liet Opperwezen
zouden vermeerderen , en niet op eene ergerlijke wijze te leeren, dat God alomtegenwoordig is, daardoor den eerbied voor
m A II O M E D en het getal der bedevaartgangers naar Mekka
zeer zouden verminderen, ten koste van het behoud der arme
geloovige zielen.
VI. Naardien, met geduriglijk de Westerfche Schrijvers te
lezen, die over de befmettelijke Ziekten, en over de wijze,
hoe dezelve te verhoeden, gefchreven hebben, wij zonder
twijfel ongelukkig genoeg zijn zouden, ons, Geloovigen , van de
Pest te bevrijden, en daardoor iets onvergeeflijks beftaan
mogten tegen liet beftuur der waàkzame Voorzienigheid.
Om deze en andere redenen, zoo ter ftichting der Geloovigen, als tot welzijn hunner zielen, verbieden wij hun, op
ftralfe van eeuwige verdoemenis, immer eenige boeken te
lezen; en uit vreeze, dat zij in de duivelfche verzoeking
mogren geraken van zich ter verkrijging van kennis te laten
onderwijzen, zoo verbieden wij alle vaders en moeders, hun
kinderen te leeren of te laten leeren lezen. En om voor-ne
te komen, dat iemand zich tegen onze bevelen verzette,
verbieden wij zelfs allen en een iegelijk, zich met denken
bezig te houden, op flraffe als boven.
Voorts gelasten wij aan alle were Geloovigen, ons terítond
kennis te geven, wanneer zij iemand vier woorden zullen
hebben hooren fpreken, aan welke een klare en zuivere zin
te geven is; ook bevelen wij, dat men in alle gefprekken
en verflandhoudingen zich bediene van fpreekwijzen zonder
zamenhang en beteekenij: alles volgens liet aloud gebruik, bij
cie Sublime Porte gevestigd.
En om te beletten, dat geene kontrabande gedachten onze
heilige Keizerlijke Stad ingevoerd worden, zoo hellen wij
bijzonderlijk tot opzigter aan, zijner Hoogheids Eerflen Ge
die, geboren in de moerasten van het Noordelijk-neshr,
Westen , reeds vier hoogachtbare Perfonen van de Ottomannifche Familie heeft ten grave gebragt, en wiens belang het
meer dan dat van iemand anders is , ons Geloof en ons zoo
heilig Abracadabra voor te haan en te bevorderen, en te gelijk te waken, dat alle kennis en verbetering buiten het rijkt
gehouden worde. Daarom geven wij hem bij dezen volkomene raagt , om alle gedachten , die, zoo bij gefchrifte als
bij monde, zich voor de poorte van onze geloovige Stad zullen vertoonen , aan te houden , en ons dezelve, aan handen
en voeten gebonden, over te leveren , opdat wij die zoodanige llraffe opleggen, als ons goeddunken zal te behooren.
Gegeven in ons Paleis van Onkunde, den 7den van de
waan Muharam , het I I43je jaar van de Hegira.
HERINNERING AAN DEN OUDE VAN DE BASTILLE.

B ekend, gewis, is de gebeurtenis aan de meesten onzer
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„ Lezeren,^die de (looping des gruwzamen kerkers hebben be, leefd : voor de zoodanigen, wien dezelve onbekend of out.
, gaan mogt zijn , maar vooral voor onze jeugdige Lezers en
, Lezeresfen , namep wij de moeite , dit roerend voorval uit
een Hoogduitsch blad, op het einde des vorigen jaars uitge„ geven, over te nemen.'
Toen de ongelukkige L O DE WIJ K DE XVI den jammertroon
van Frankrijk beklom , trok de .Bastille de aandacht der nieuwe
Ministers tot zich; en zij waren regtvaardig genoeg, om ver
gevangenen de vrijheid weder te, geven. Onder-fcheidn
dezen bevond zich een grijsaard , finds zeren - en - veertig jaren aldaar gekerkerd, en die al de verveling, al den fchrik
en alle de ellenden , daaraan verbonden , gedurende zulk een
ontzettend tijdperk, met -moed en Randvastigheid gedragen
had! Daar opent zich op eens, ter ongewone ure, zijne ge
kondigt men hem zijne vrijheid aan! De oude-vangeis,
elan vertrouwt zijne ooren niet; hij houdt het voor een'
droom, en eerst na herhaalde verzekeringen waagt hij het,
zijn jammerhol te verlaten. De trappen, de galerijen, het
voorplein, alles dunkt hein zoo groot, zoo uitgebreid; -^
angilig ftaat hij í1i1; —hij fchilnc zich als in de wijde ruimte te
verliezen ; — hij ziet naar den hemel , alsof hij dien voor de
cerile maal aanfchouwde, elj hij kn het helder daglicht nier
meer verdragen, Men wil hem in een rijtuig naar zijne voor
woning brengen;, maar, wijl hij die beweging niet kan-malige
verduren, moet men hein geleiden. De arme man vindt zijn
huis niet weddl; een openbaar praalgebouw heeft deszelfs
plaats vervangen; en de ganfche wijk der ftad heeft zoo vele
Verandering ondergaan, dat hij zich aan niets meer kan herinneren. Vergeefs monfteren zijne verzwakte blikken elke ge -`
slaante, die hem voorkomt; — alles is hem vreemd, alles on•
bekend geworden ; — hij kent geen mensch, en geen mensclt
kent hem; — hij weent, en wenscht zich in zijnen kerker terug. Bij het noemen der Bastille, bij het gezigt zijner very
iletene kleedij, die eele halve eeuw verouderd is, omringt
hein eerre menigte Volks, door medelijden_ en nieuwsgierigheid
Injeenverzameld. Maar ook de oudften uit den hoop kunnen
hein op zijne vragen gecnerlci voldoend befcheid geven; toen,
bij geval , zijn portier, die, finds vijftien jaren, door ouder'dom buiten ftaat eenig werk te doen, in een klein huisje kom
leefde, hein bejegent. Ook dezen zijn de gelaatstrek -merlijk
zijns voormaligen meesters onkenbaar geworden, en hij-ken
herilinert zich alleen nog deszelfs naam. Sidderend vraagt de
grijsaard naar zijne betrekkingen, en met ontzetting verneemt
hij , dat zijne vrouw reeds vbór dertig jaren van droefheid en
armoede geflorven is , dat zijne zonen hunne fortuin in andere
werelddeelen zijn gaan zoeken, en dat niet één zijner vrienden meer, in Ieven is. De bediende verhaalt hem dat alles
met die onverfchilligheid , waarmede men langverledene elf
fehier vergetene voorvallen vermeldt. De ongelukkige oude mall
Cli, en — jammert ai.Jen. D taijite menigte , die
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rondom hein (laat, en die hem niet dan vreemde aangezigten
vertoont , doet hem de overmaat zijner ellende nog fterker
gevoelen, dan de eenzaamheid, waarin hij tot duslange
had verfmacht. — Geheel ter neder gebogen onder zijne Tinart,
laat hij zich naar den Minister geleiden , die hein de vrijheid
had wedergegeven. , Laat mij ," dus fpreekt hij , „ weder
naar mijne gevangenis terugbrengen, waaruit ge mij te voor
hebt gebragt ! Wie is in ftaat, alle zijne bloedverwan--„fchijn
ten en vrienden, een gansch geflacht té overleven? Wie
„ kan den dood van alle de zijnen vernemen , zonder zichzel„ ven in het graf te wenfchen? Alle de fterfgevallen, die
„ andereneen voor een en van tijd tot tijd bejegenen, heb„ ben mij in één enkel oogenblik getroffen. Van alle men„ fchelijk verkeer afgezonderd, kan ik voor mijzelven leven;
„ onder de menfchen kan ik noch voor mijzelven, noch voor
hen leven , die mij allen nieuw en vreemd zijn , en voor
„ wie mijne fmart niets anders is, dan eerre ijdele herfen„ fchim. Sterven heeft niets verfchrikkelijks; maar alle zijne
;, geliefden te overleven, dat, dat is ontzettend !" — De Minister was tot in zijne ziel geroerd. Men gaf hem den ouden
portier tot gdzelíchap, met wien hij nog van zijne vrouw en
zijne kinderen konde fpreken. Dit was dan ook de éénibe
troost, die hem overbleef; want hij wilde met het nieuwe gei
slacht niet verkeeren , hetwelk 'hij niet had zien opgroeilen,
Te midden van het gewoel der groote ftad leefde hij als een
kluizenaar, gelijk in zijnen kerker, en de rouw over alle zijne
verlorene ,geliefden brak hem weldra het hart. — Zoo ftierf het
rampzalig fagtotfer der dwirngelandij, oud en des levens moe
korten tijd na zijne bevrijding, Waarom hij zoo lang in-de,
den kerker verfmacht had , is niet bekend, en zal ook nimmer bekend worden,, daar bij de vernietiging der Bastille, den
4 (ulij 1789, alle de Akten in dezelve mede Bene prooi der
vlammen werden.

AAN DEN HEER EVERS, NA DESZELFS LAATSTE VOORSTELLING
VAN SEID, IN HET TREURSPEL MAIiOMET.

rlpollon lui fit 71es oreilles d'ane, peur avoir trouvé le chart
du Dieu Pan et de Marfias plus beau que k lien.
DICT. DE LA FABLE, article luidas.

N iet

in een' forfchen reuzenbouw
o Seïd ! kan de kunstgloed wonen,
Dien 't koel verland bewondren zou
In Melpomeen's gevierde zonen.
Die gloed ontí'pringt uit reiner wel,
Dan iigchaamsvorm of ledeufpel.
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Niet daardoor, dat een Stentor fchreeuw',
Als hij Alcides' heldendaden
Ten gorgel uitbrult als een leeuw,
Zal hij den God in zich verraden.
Neen! Thefeus' dappre tijdgenoot
Blijft, door zichzelven, fier en groot.
Natuur heeft, fpelende in haar werk,
De menfchen ongelijk gefchapen.
Zij, in Achilles trotsch en fterk,
Laat in Narcis de krachten flapen ,
En houdt, met deze fpeling, ligt
Haar' arbeid in zijn evenwigt.
Maar, onafhanklijk van de ftof,
Wekt ware kunst de fluimrende ooren.
Zij, die uit geest is, moet geen' lof,
Geen gisping , dan van wijzen, hooren.
Dat zij de flem, die tot haar fpreekt,
Als haar de waarheid foms ontbreekt!
Wat nood, of dan de dwaasheid £'m aal*
En Midas - ooren zich verheffen,
Als Hamlet niet, in leeuwentaal,
De ziel van wie hem hoort wil treffen ^1
Is hij daarom op éénen keer
Veranderd , en geen Hamlet meer?
Een kunstnaar that altoos alleen.
Hij heeft, hij hebbe zelfs, geen +voorbeeld.
Natuur en fchoohheid zijn hem één.
Hij ziet en toetst; hij wikt en oordeelt,
En uit den tempel van zijn hart
Schetst hij de vreugde en ook de (mart.
AIs Febus' licht, zoo rein en klaar
Is 't vuur, dat opvonkt uit zijn binnen.
Zijn ziel kiest onder valsch en waar;
Zijn tong verplet, wie 't valfche minnen;
En Nero, die de menschheid hoont,
Blijft hem een monfler, fchoon gekroond.
Wat zegt het, Seïd ! als de toon
Der kunst zich uit uw ziel doet hooren,,
Of Midas, aan zijn kap gewoon,
Onwillig rammelt met zijne ooren?
Êén loffpraak van 't gezond verftand
Is meer, dan kroonen uit zijn hand.

ME N G E L W E R
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OVER DE ORDE; VOOR HUISVROUWEN EN HUIST
MOEDERS.
EENS VOORLEZING.

Door
H. VAN LOGHEM.

het verbazend groote of kleie Natuur, hetzij
D
oogen
op het mateloos ruim , waar
onze
gadeflaan,
ne
wij

ontelbare bollen zweven, of, door het kunstglas ge:-in
holpen, op het naauwclijks zigtbare vestigen, vertoont
ons alom zamenhang , regel en orde. Die orde is de band,
welke alles vereenigd houdt , aan de behoeften van elk wezen of voortbrengfel derzelver krachten dienstbaar maakt,
zorgt, dat deze nimmer aan het nuttelooze en overtollige
worden verfpild; terwijl zij alles, wat beftaat, aan deszelfs beflemming doet beantwoorden. Die orde verzekert
Riet geluk der Raten en de welvaart der huisgezinnen , immers voor zoo verre deze door dc rampen , van het ondermaanfche onaffcheidelijk, niet getroffen worden; zij is
de éénige waarborg voor die duurzaamheic., welke men
op aarde kan verwachten ; zij behoudt, wat, zonder
haar, verloren zoude gaan. Het gebrek aan orde vetoor
val van zoo vele rijken en gemeenebesten , deed-zaktedn
de heerlijkíle ontwerpen mislukken , en maakte den voortreffelijkften aanleg onvruchtbaar in het voortbrengen van
het goede, fchoone en edele. Dat gebrek moesten zoo
vele millioenen, door 1chattingen en knevelarijen uitgemergeldc, ingezcteneni beweenen; en.hoe menige moeder
riep niet, wanhopend, op het wrak der geílrande huwalijksboot uit: „ Ach , had ik orde gekend ! " Bij de
eert e oefeningen. der jeugd is dezelve niet minder noo.dig , dan op de fleile baan van kunnen en weten cliap_
ISIENGELW. 1827. NO. S.
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pen. Zonder haar verfpreiden zich de flralen van het
licht nutteloos, daar geen brandpunt dezen vereenigt;
verfpilt men de fchitterendfte vermogens van den geest;
liggen de 'verzamelde kundigheden als in Benen bajert,
waaruit ílechts dwaallichtjes flikkeren; wordt, eindelijk,
niets dan het wanflaltige voortgebragt , dat ons belagchelijk maakt.
Het is de overtuiging va11 de hooge waarde dier orde ,
welke mij heeft doen befluiten , dit uur aan Bene opzet
voortreffelijkheid te wijden;-telikbfchouwngvare
terwijl ik , van het onafzienlijk geheel niet meer dan een
plekje kunnende behandêlen, netij tot den zoo belangrijken
kring, in welken de huismoeder voorzit, in eene gemeenzame voordragt , bepalen zal.
Ja, mijne geëerde Hoorderesfen 1 het tooneel van uwe
zorgen , aan uwen onvermoeiden ijver wordt door orde
een Eden, Zij onderhoudt, wat gij fchiept; voedt, maar
overlaadt nimmer; vermeerdert de genoegens, zonder
derzelver bronnen uit te putten; íluurt zonder dwang;
verbindt den man aan zijne woning; bezielt reeds vroeg
uwe zonen met haren geest, en leert uwer beminnelijke
dochters den weg, dien gij haar baandet, tot eer uwer
kunne, betreden. — Zonder haar i... Neen , ik -vaag
het niet, voor eene vergadering van nijvere en zorgende
vxouwen en moeders het tooneel te fclretfen , waarop ,
Ogef}raft , de fnoeplust zijne rol fpeelt ; het fpreek-.
woord: „ van eens anders leder is het goed riemen fnïje
den," onophoudelijk wordt bewaarheid; men de gewigtigíle belangen verwaarloost ; de verfpilling, zonder ver
genot, gefladig toeneemt ; de hand , die-hoginvaet
regelen, bewaren, onderhouden , fparen en herítellen
moet, zich vertoont , als ware zij verlamd; de fcheu r
ons aangaapt; de roest -invreet; koper en tin hunnen
glans verloren hebben ; een gedeelte van den dag verflade nacht der vermaken gewijd, de verwarring fteeds
grooter (wordt; men de toekomst geheel uit het oog ver
om , eindelijk, op de klip der zorgeloosheid te-liest,
ftooten, en der behoefte in de nijpende armen te zin-
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ken; — neen, ik fch ets het niet voor Nederlandfche
plaagden en vrouwen. Liever wil ik haar op de heerlijke
vruchten dier orde wijzen , en haar in eenen tuin rond
wiens heerlijke bldefems en verrukkelijk ooft wij-leidn,
aan haar verfchuldigd zijn.
I. De orde beveelt zich aan : Omdat z ij het geheel om vat. Edele huisvrouw! wanneer • men u ook bezoekerf
moge, alom bemerkt men uwen geest. Op het blozend
gelaat uwer kinderen lezen wij, dat orde de matigheid
leert en de gezondheid bevordert; in elk vertrek vinden
wij alles op zijne plaats , van niets ie veel en, voor zoo
ver uwe omftandighe_len dit gedoogen a van hèt vereischte genoegzaain; tje pracht Verblindt niet , maar alles lacht
ons aan, wat voor ontleenden luister vatbaar is. Zij
firaalt van het gewaad u%ier lievelingen af: want het ver
ons het nette van de onderhoudende hand. Uwe-ton
tafel bewijst, dat de verfpilling bij 111 niet woont, maar
verlichte vrouwelijke zorg het gezonde kiest, het toerei
geeft , en het overtollige affnijdt. Ondergefchikt--kend
heid is hier geen gewrocht van deii dwing, maar van
de zijden koor i , welke allen leidt, zonder pijnlijk gevocl te veroorzaken. Gij beveelt op den minzamen toon,
en ieder gehoorzaamt zonder dralen; gij ontzegt de overdaad, en elke hand is gereed tot bc{hoeijen en fparen; gij wijst het gebrekkige aan, en• allen beijveren zich
om het te verbeteren; gij, eindelijk, zijt de beminnelijke
gebiedfter, wier doorzigt men zegent, wier fchepter men
kust.
Omdat orde iz ets te gering acht. Gij kent het gewig.
tig onderfcheid tusfchen beuzelingen en kleinigheden ;
en, terwijl gij de eerfre uwer aandacht onwaardig rekent
ziet gij de laatfle nimmer voorbij. De ondervinding leerde
ía, van hoe veel belang deze in het huisbeftuur zijn; lice
veel de vastheid van het geheel van de geringfte der
bouwv!'}offen afhangt; hoe zeer de eene wijze de voorkeur
boven de andere verdient ; tot welke fommen •die klei
na het verloop van eenigen tijd, klimmen;-nighed,
wat men, eindelijk, door gezet overleg en eene verfba.
-
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dige keuze befparen kan. Gij weet liet: morgen kan de
turf ook dienen, welken gij lieden aan den haard misten
kunt ; op den avond van heden volgen andere, wanneer
dc befpaarde olie de lamp zal vullen ; kan het vet of de
boter nog Bene befiiocijing lijden , dat uitgewonnene helpt
naderhand den pot fineren; het jakje of kleed, nog eens
gelapt , blijft veelligt een paar maanden langer bruikbaar:
en, zoo handelende, zoo zorgende, dankt u de gevoelige
echtvriend, aan het einde van het jaar, met eenen hartelijken kus , voor het overíchot, dat hij aan u verfchul,
digd is.
Omdat orde alles op den regten tijd doet. „ Niet te
vroeg of te laat ," zie daar uw regel. Des morgens ,
bij liet ontwaken , datgene het eerst gedaan , wat, vóór
alles , uwe zorgen vereischt : die voor de pakjes uwer

kinderen , het kleed van den echtgenoot, en liet voedzaam ontbijt. De kleine zuigeling gaat voor , en befluit
aan den avond het tooncel , eer gij uwe oogen luikt;
maar ieder krijgt die beurt , welke orde hem toewijst.
Dan , wee der fpin , welke uit haren fchuilhoek wordt
verdreven ; terwijl de ftofwolk om u heen getuigt , dat
gij uwer moederen aard hebt ingezogen. Nu vcreischt
dc keuken uwe tegenwoordigheid; en daar fureelt u de
Overtuiging , dat liet eenvoudig _geregt van uw toezigt
het fmakelijke voor uwe dierbaren zal onticenen. Bij
wsfchcnpoozen toovert gij met de naald; en liet net ge
dat u omringt , getuigt, wat ijver vermag. Bij-vlijde,
het bezige der handen zijn uwe lippen onvermoeid in het

leercn en vormen voor deugd en godsvrucht van uw
kroost. Rcgt moederlijk genot aan de tafel; korte verpoozing na dezelve; den namiddag aan de zorg voor den
avond , deze aan die voor den volgenden dag gewijd, en
het hoofd niet nedergelegd , dan na alles geregeld te hebben. 0 , eerbiedwaardige huismoeder ! konde ik u tot
in de kleinigheden volgen, dan , voorzeker , zouden wij
u ook in datgene bewonderen , wat thans buiten ons berei 1: ligt.

Omu^t orde, bienen, dery kortstmogelijhen tad, het
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noodige verrigt. Bij tt vinden wij een oog , dat alles
opmerkt; de hand, welke zich tot ieder voorwerp uit
Regel wijst de beurt aan ; en zoo wordt er niets-íirekt.
verzuimd , niets om dat verzuimde ter zijde gefchoven.
Waar alles zijne plaats heeft en gereed ligt, gaande kostare oogenblikken , door het zoeken , niet verloren; waar
orde heerscht , heeft een welberekende overgang plaats ,
welke de krachten niet uitput, maar fpaart. Het geregeld
denken en werken geeft den geest en der handen eene heb
welke , als van 'zelve, tot het doel leidt.-belijkhd,
Drukte heerscht nimmer daar, waar alles geregeld wordt
afgedaan; gemakkelijkheid vertoont zich alom; en zoo
wint uwe zorg, bij het rerrigten van het Bene, de oogenblikken tilt, die gij aan het andere wijden kunt. De raderen van het opgewonden uurwerk, waarvan gij de finger zijt, loopen ongehoord rond; het een vat in het ander ; ja, zoo vermogend werkt gij op ieder deel , dat men
noch overijling noch vertraging bemerkt.
Omdat de vefpaarde tijd zoo kostelijk is. Oogenblikken uit te winnen , om meerdere zorg voor man en kinderen te dragen; het getal der dienstboden te kunnen ver
toch veelal derzelver nuttigheid in eene-minder,alzo
omgekeerde rede tot dat aantal ílaat; zelve te verdienen ,
wat anders eene uitgave wordt; minder afhankelijk van
anderen te zijn , en meer op eigene krachten te kunnen
fleunen; den tijd te befparen voor dat algemeen overzigt,
waartoe de gelegenheid, bij den drang van opeengeflapeld
werk, maar zelden gevonden wordt; uurtjes te vinden ,
om die aan de vorming der jeugd te befteden ; na vol
ook aan Benige uitfpanningen deel te kun -bragtenpli,
nemen : wie zoude dit niet wenfchen ? Hiernaar tracht-ne
gij, edele huismoeder! en de Voorzienigheid , wier beeld
gij zijt, vult uwen korf niet vruchten, wier geur alles
overtreft.
Omdat orde nimmer de toekomst uit het oog verliest.
Beklagenswaardig is het huisgezin, alwaar men voor deze
niet zorgt. De dag van heden neemt dikwerf alles weg,
wat ook voor morgen moest dieten de voerraad woedt
;
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verteerd of verwaarloosd , en welhaast laten zich het gc
heel gemis of het ontoereikende pijnlijk gevoelen. Wartorde is als de kanker, welke genadig voortgaat en wel.
haast niets meer overlaat; en eindelijk beweent de achtelooze hare dwaasheid op de puinhoopen van eigen geluk
en dat van man en kindsren. Maar u, zorgende huis
zweeft die toekomst altijd voor de oogen: van-vrouw!
niets neemt gij te veel, maar het'noodige; karigheid befnoeit het genot niet, maar de milde en tevens zuinige
hand meet voor uwe lievelingen; niets wordt aan het geval overgelaten, maar, zoo veel mogelijk, vooruitgezien
en berekend : en zoo kome dan de winter of de zomer s
voor den eerflen hebt gij uwe kuipen gevuld, voor de
welvoorziene markten van den laatften den befpaarden
penning weggelegd.
Omdat orde het beste voorbeeld voor de jeugd is. De
regelende geest dier orde leidt het kind, aan eerie behoedende hand , den [regtep weg op , het dwaalfpoo voorbij; bewaart de gezondheid van die teedere bloem; gedoogt den fnoeplust niet, die het ligchaam en den fmaak
bederft; fielt de juiste evenredigheid daar tusfchen arbeid
en rust, oefening en verpoozing , infpanning en vermaken; houdt den geest gelladig in die í!:emming, welkg
voor de werkzaamheden dezes levens wordt vereischt;
komt dat verbeuzelen van den tijd voor, hetwelk dik,
werf, maar al te fpoedig, de kracht van gewoonte ver,
krijgt; leert den dag doelmatig, verdeelen, zonder de krach
te overfpannen; is de veer, die den geregelden gang-ten
geeft, maar het hollen niet gedoogt; leidt aan eenen teugel, dien men liefheeft; maakt het fraffen onnoodig, daar
gij de gelegenheden tot overtredingen wegneemt, en bevordert de deugden, door den verkregenen lust om wèl te lcven. Hebben de jongeling en het meisje dagelijks het
voorbeeld dier orde voor oogen, dan wordt de plooi,
die zij daardoor ontvangen, nimmer uitgewischt , en zij
treden eenmaal als werkzame leden in de maatfchappij,
door dien geest bezield, en den (tempel der eerbiedwaardi moeder dragende. Men ziet het den jongeling aan ,
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wanneer hij zich den handel wijdt, Bene openbare loopbaan intreedt , of , in ílille afzondering , de kunílen en wetenfchappen beoefent; men bemerkt het aan de beminnelijke maagd, aan de bekoorlijke jonge vrouw, dat zij gevormd werden door eene leermeesteres , doordrongen van
de onloochenbare waarheid: „ orde bouwt op, wanorde
breekt af."
II. Het voorbeeld van orde, dat de overige en zorgende huismoeder geeft, gaat voor de maatfchappj niet

verloren.
Hij , die haren tempel nadert, wordt door den eenvoudigen en weldadigen glans getroffen; wie denzelven binnentreedr, brengt haar het offer eener ongeveinsde bewondering; wie hare kinderen ziet, gevoelt diep, wat
zulk eene leidsvrouw vermag. Aan hare dienstboden bemerkt men , wie deze vormde : het zindelijke , nette , innemende, van pracht noch zwier ontleend, lacht ons bij
dezen aan. Nimmer hoorden de buren in hare woning
het gefchreeuw der drift bij de beílrafl'ing , noch het rumoer van gezelfchappen , die, der kieschheid niet betamen.
Schulden maakt zij niet, en iedér levert haar gaarne.. Zij
heeft voor het bedrog minder dan andere huismoeders te
vreezen : want de geheele ílad kent haar geoefend oog en
verkregene ondervinding. Bij de weduw vindt men de
vruchten van het gefpaarde, en het weesje tiert van hetgene zij heeft uitgewonnen. Op de huishouding, waarvan zij de ziel is , zijn de oogen -van allen, die den fmaak
voor het goede en edele niet verloren , hebben , gevestigd.
De vrouw , die leeren wil, zoekt tot haar te naderen ;
de jonggehuwde eene verkeering , welke zoo vele nuttige
lesfen belooft. Op haar wijst de welmeenende moeder hare dochters , de bekommerde vader Bene fpilzieke gade.
Zij is een zegen voor hare dierbaren, eene lichtende fier
voor de zamenleving. o, Mogt ik de namen noemen van
die eerbiedwaardige moeders, wier grootheid door den zedigen fluijer henen fchittcrt ; mogt ik haar eene hulde brengen , warm als den eerbied , dien mijn hart voor haar ge
Maar neen; waarom zoude ik de nederiahenl,-voelt!
doen blozen?
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[Ii. Er is , eindelijk een verbazend onderjcheid tusjchen orde en beuzelarj:
,

Elsje kan maar niet dulden, dat hare dienstboden zich
oenig genot, boven dc gewone bekrompene maat, ver
maar om hetgeen zij verwaarloozen of ver-orlven;
bekommert zich de, anders goede, vrouw niet:-Ilonfe
°anfionds bemerkt zij het, wanneer een kopje of eene
vaas is verplaatst; maar dè berften eri fcheuren ontfilappen haar. De pot moet op den bepaalden tijd te vuur;
maar het verbranden of niet gaar koken laat zij geheel
der keukenmeid over. Zij zorgt onvermoeid voor den
glans van koper en tin ; maar de vlekken in de kleederen
van hare kinderen vallen haar niet in het oog. Bij het
koopen van kleinigheden zal zij , zoo als men dit uitdrukt, op een centje doodblijven ; maar zij vergeet het
aanfchafen der behoeften op den gefchikten tijd, en betaalt die later tot eenen aanzienlijk hoogerén prijs. Zij
hooft wel van den morgen tot aan den avond; ,maar dat
flooven brengt geene vruchten voort. Bij die zoogenoemde orde wordt er vcrfpild, gefboept en gekaapt, en de
hand, die regelt en behoudt , niet uit de mouw geftoken. Ondeï• een bedriegelijk uiterlijk vreet het verderf
in, en de welvaart gaat van lieverlede verloren. -- Maar
orde, gefladig op de wacht, en in overeenflemming met
vermogen en omf'candigheden; altijd gereed, maar zich
nimmer overijlende; het meerdere en mindere op derzelver juiste waarde fehattende, zonder te verbeuzelen of
te overdrijven; geene angfligc bekommering voor de toekomst , maar wijze maatregelen , om ook in deze geluk
te kunnen zijn ; zonder bekrompenheid zuinig ; zon--kig
er zwakheid weldadig; zonder firengheid den teugel vast=
houtlende; het voorbeeld van maat en regel gevende, en
die van de ondergefchikten vorderende; in édn woord, dd
heerlijke Natuur volgende , die ons cene huishouding'ver=
toont , door de hoogfle Wijsheid en Liefde ingefleld : zoude dit alles niet vruchtbaar in zegeningen zijn? 0, verrukkelijk het tooneel , waar wij het aardfche beeld der
Voorzienigheid aanfehouwen; waar de man der waardige
-
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gade zijne genoegens is verfehuldigd; het kroost wordt
gevormd, om eenmaal hare voetflappen te drukken; de
ondergefchikte uit liefde dient! Overvloed bij beperkte
behoeften; gematigd genot voor het tegenwoordige ; zekerheid 'voor de toèc-komst ; middelen om wèl te doen , de
gezegende vruchten van zuinigheid en overleg: o, Inogten wij dat toonel alomme aantreTen , vooral op den,
zoo dierbaren, vaderlandfchen grond, waar deze deugden
te allen tijde tierden! Mogt de kiekte van onze eeuw, de
alles verslindende weelde, welke, helaas ! reeds zoo velen heeft befinet , niet langer veld winnen, maar door
echt vaderlándfrhe mannen en vrouwen in haren verderfel'ijken voortgang voorden gefluit; mogt Nederland altijd
een voorbeeld voor andere volken blijven ! Ja , mijne Hoor
dit zal het. De geest ónzer voor-dersnHof!
ons midden , terwijl wij ons met deze-vadernzwéfti
befchouwing bezig houden. Zachtkens fluistert bij ons
toe : „ Behoudt de kroon , welke wij verworven hebben.' f
En zouden wij dit niet; opdat nimmer- de naneef rede.nen moge hebben, om over ons te Blozen!
-

jOANNES VOLLENHOVE , IN ZIJN LEVEN , KARAKTER EX
LLTTtk&XJNDIGÈ 'WÈRRZAAMÍIEDEN , 1ESCHOUWD.

(Vervolg en Plot van bl. 176.)
'Het is meermalen opgemerkt 3 dat eene even uitilekende behandeling van proza, en poëzij door een' en denzelfdèn perfoon zeldzaam gepaard gaat, mogelijk wel om het
digt ineenloopen van beider grenzen , waardoor de Prozafchrijver zoo ligt in verzoeking komt , het gebied der
dichtkunst , en, omgekeerd , de Dichters dát van het proza
te betreden. Dtn, wat ook de reden van dit verfchijnfel
zijn moge , zeker is het, dat, gelijk V O LL EN H 0V E
een uitmuntend Prozaïst was, hij insgelijks , in vele op.
zigten , een voortreffelijk Dichter geweest is. — Aan
zijne vorming als zoodanig zij opgemerkt , dat-gande
zijn dichtenslrsst reeds vroeg in helft ontwikkelde, diets
hij had
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uit 's moeders borst gedronken,

©r van zijn vader, als ten erfgoet , kreeg gefchonken,

Wiens dicht en minnezang zijn moeders hart en zin
Bekoorde en roerde tot gereder wedermin. ( 4 )

De zucht, derhalve, tot de poëzij was er, even als bij
zijn' Broeder; zij behoefde Hechts befluurd en veredeld
te worden. Gelukkig Ieefde hij in een' tijd , dat hier
hervormers in-toe,drhgnwuited
de Nederlandfche letterkunde gedaan en geleverd hadden,
de meest voldoende gelegenheid beffond ; gelukkig, dat
hij zich, ter regeling van zijn dichterlijk talent, zoodanige en geene mindere modellen ter navolging voortelde !
ho O F T en v o N n n r, , ziet daar de mannen, op wel
zich zijn oog vestigde! — H O O F T gold bij hem-ke
bovenal. Gelijk hij uit den mond van v o N n E L zelven
gehoord had , dat deze zonder HOOFT geen V o N D E L
zou geveest zijn (t) , zoo betuigde hij ook in een vers
aan den Heer A R N O U T n 00 F T, dat, zoo hij ooit
zijne luit efnaren fiks fpande, zin geest aan dat licht
zijn licht ontloken had. Geene gelegenheid liet hij ongebruikt, om in den lof van diéns fchriften breed uit te
weiden: hij noemde ze een bloemhof, eenbanket om 't
hart te (erken, en vond er zijn' lust in, om daaruit,
Gelijk in 't Gooi een wakkre honigbij,
Geen' honigfchat, maar nektar te vergaren. (4-)
Vooral honden de Nederlandfche Historiir bij hem op
den hoogflen prijs. Wanneer hij er van fpreekt, dan
weet hij naauwelijks woorden te vinden, om zijne ver
uit te drukken; dan is het:
-ering
o Wonderwerle, bij blinden, vol verkeertheit,
Alleen gelaakt! o Hollants taalfieraat!
o Staatkompas1 o School van raat en Baat!
Uw waarde recht te zien ontdekt geleertheit,
Die ogen heeft. o Gout- , o zilvermijn
Vol fchatten, waardt gezocht met moeite en pijn
(*) Zie v o L L E N H o v E's Brief aawn 0 T G A N 0, in dient
i so. (4-) V o L L s N H 01 E'S

Poèzi1, bl. 294. (t) Br. bi.
Poëzij , bl. 468.
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IIij kon den wensch niet onderdrukken , dat de Bataaf
dit mcesterfluk zou beoefenen , als een-fcheHlikon
vliet , een' klare hengflebron voor hunnen geest, van
Poëzij bezeten , en den Schrijver de kunst afzien , himn e moedertaal in haar rijkdom, kracht eip zuiverheid
te melden; terwijl hij, als de flotfom zijner bevindingen,,
allen , die de pen tot fchrijven opvatten , met allen tnogelijken ernst toeroept .
Zo uw pet, zich eer en duur belooft ,
Begint toch niet in 't Neerlantsch zonder H 0 OFT. ()

Aldus waardeerde hij H O O F T ; maar ook v o N D L I
fchatte hij zeer hoog. Deze was liet geweest, die Them.,
in het bloe jen v«n zin tijd, als met een fcherpe f,or
prikkelde om ten berg, den zangrei toegewijd, recht
op te jlijgen CD; deze , die hem dc hoop had ingeboczemd, dat hij hierin gelukkig (lagen zou. Zijne lesfcn
en fchriften varen hem dan ook altijd dierbaar , zijuc
uitfpraken gewigtig , zijn voorbeeld heilig , zijne goe keuring en vriendfchap onwaardeerbaar; terwijl hij, door
de aangenaamlle ervaring geleerd , den Dichteren te ge,
moet voert:
-

Dichters, wilt gij eer inleggen,
Met maatzang, die vermaakt , of Richt,
Leert VON DEL s taal , Parnastaal , fpreken
En dien; u zelfs van zijn gebreken,
Om licht t' ontfleken aan dit licht. (-)
VONDEL en HOOFT, HOOFT Cn VONDET.

waren derhalve de leidslieden van v 0 I, L E N H 0 V E'S
jeugd. Bij dezen voegde zich, in de eerlie jaren van
zijn' dienst, of ligt reeds vroeger, nog een ander, die
waardig wad, aan hunne zijde op te treden; ik bedoel
R A B O HER ➢t A N SCHELE , een' man nog meer ver,
(*) Vo L LEN n 0 V E'S Poëzi j , bl. 475• (t) Zie Brief MM
ROTGANS, reeds genoemd , (.^-) VO LLENHOVE'S Poézj,

W. 307.
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heven door zijne verdienffen en deugd, dan door den
adel zijner geboorte, doortrokken van' de letterkunde der
Grieken en Romeinen, welker laatftèn Jl jl h ij , naar
V 0 L L E N HO V E, als zelfs de aeloudheid fchreef t bui
bedreven in de laatkunde en gefchiedenis,-tengwo
door veel reizen en verblijf in Frankrijk en Italié befthaafd , en dit alles, bovendien, nog, verfierende door
lieftaligheid, opregtheid en godsvrucht. Deze rijkbegaaf
de man was het, die in het gemoed van den jongen
V O L LE N H 0V É eene edele, glorizucht ontvonkte en
aankweekte, wanneer hij hem in wclfprekende taal de
fchoonheid der deugd vertoonde, of diens eerlle herfenvruchten met zijne goedkeuring vereerde. Is het vreemd
dat de dankbare leerling hem oneindig hoog fchatte, door
zijn' vroegtijdigen dood (1662) diep, zeer diep getroffen werd, en dat, terwijl G it u v i u s 's mans nagegedachtenis te Utredht door eene Latijnfche redevoering
vereerde, die de Heer S H E L T E 11M A een meester/luk
noemt (*), hij zulks door een voortreffelijk Nederduitscli
dichtftuk (t) deed, waarvan ik mij niet weerhouden kan
Benige regels mede te. deden. Na gezegd te hebben , dat
SCHELE het hart te hoog had , om de eer met een eer
oog aan te zien, en dat het hem door Over--zuchtig
zsfel zoo fpade opgedragen Drostambt geene erkentenis
van de groote dienfen , den (laat bewezen, kbn frekken , gaat ranze , Diehter dus voort
't heerfchen ftont
,

Aan s CH EL E en zijn gemoet : wien hoeft hij naar den wont
Te zien, of wien gezag en ftaatbewint te danken ?
Een' troon, een' fchepter, die van wijken weet noch wanken,
Schonk hem zijn wijsheit: dees verheft hem op den troon
In 't ftilfte boekvertrek: die heerfchappij ftaat fchoon
Voor S C HELE, altijt een Drost, en altijt opperkoning.
Geen Alexanders ftaf, geen purper, gene kroning
Verfieren zo een' helt, gis temmen van 't gemoet,
Eertijtels, pracht en praal wechfchnppen met den voet,
(*) Zie Staatk. Nedert. Art, S C H E L E. (t) V 0 L LE N^
novE's 1olzij, bi. 233 enz.
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,Zich zelf beheerfchen , om geen heerfchappijen flaven,
En ftaatzucht fchuwen, al te heet en blint in 't draven.
Hij was aan 't Drostampt niet, aan hem was 't algemeen
Verbonden, die geen' dienst noch eerampt acht te kleen,
Daar 't vaderlant bij wint. Mogt ieder ampt dus pralen ,
Hoe zou het vrije Lant opluiken van die ftralen !
De Godtsdienst beurde 't hooft ; de moetwil kreeg de fchop3
Rechtvaardigheit nam toe, en raakte 'er boven op:
's Lants zegen vloeide, als dau, van boven versch geregent;
Geleek den IJsfelvliet, die hele landen zegent,
De quynende akkers laaft, en mest met zijnen ftroom,
Voor beemden , vee en vrucht, gn ieder wellel€oom.

Door zulk een driemanfchap vroeger en later geleid,
en van den geest der Ouden doorvoed, kon v o L L E Nii o v i geen alledaagsch, moest hij een zoo voortreffer
lijk Dichter worden, als hij inderdaad geweest is.
Ja, VOLLENHOVE was een voortreffelijk Dichter,
waardig der groote manren , die hij zich ten voorbeeldpa
geileld had, En als wij dit beweren, loochenen wij hiermede niet, dat hij ginds en elders wel eens gezocht en
onnatuurlijk is ; dat hij, offchoon V 0 N D E L hem een'
vollen yruchthorfln• noemde, niet altijd zulke geurige en
verkwikkende vruchten uitítort , als waarop de kiefche
fmaak verlekkerd is ; dan zijn wij niet vermetel genoeg,
onze bevoegdfle kunstregters te weérfpreken, die in hem
reeds de- Egoren meenen te zien van het verval in de
Dichtkunst, dat later zoo bedroevend, maar dan toch,
naar onze gedachten, veel zigtbaarder was in zijn' kunst
B R AND T, en vooral in diens beide Zonen. ---vriend
Vraagt nu iemand naar de vermoedelijke reden, waarom
V O L L E N H 0-v E '$ poëzij , dikwijls zoo waardig en
krachtig , zich over het geheel niet beter staande houdt ,
en wil hem het antwoord , dat dit uit de mindere geestecht der natie na den 4f14nJlerfchen vrede moet verklaard worden , niet geheel voldoen , omdat de vurige
ANTONIDES VoLLENHoVE's tij^ígenootwas,dan
wagen wij het, hem in befcheidene overweging te geven,
of ook het volgende ter verklaring van dit verfchijnfei
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cenigzins dienen mag. Vo L L E N H O V E, vooreerst,
was , uit kracht zijner bediening, tot eene gedurige behandeling van het koeler proza verpligt , hetgene ligt aan
kon geven tot piozaïfche gedachten en uitdrukkin--leidng
gen in oagenblikken, wanneer hij zelf wenschte als Dichter te denken en als Dichter te fpreken. V 0 L L E 1CT II OvE , al verder, was, tilt zucht tot netheid, en om zájfl
vernufi te oefenen , een groot minnaar van zijn werk te
befchaven. Zijne brieven aan B A A N U T, waarin menig
voorlagen voorkomen, om dit voor dat, of dat-tevan
voor dit of iets anders te Hellen, bewijzen zulks; gelijk
ook hiervan getuigden zijne nagelatene papieren , waarin
men dezelfde gedachten op onderfcheidene wijzen door
hem heeft uitgedrukt gevonden (*). Maar de ervaring
van latere tijden heeft geleerd, hoe nadeelig voor de
Potzij d t eeuwige kuna ien geveest is. H A L M A betuigde onzen Dichter, dat diens eerst gekozene uitdruk
als de vrijfle uitflorting van den geest, gemeenlijk-king,
de gelukkigile was (1-). Eindlijk, VOL L I P H 0V
had veel moeite met het vinden der rijmklanken (4-); en
men weet, dat hij , die hierin minder gelukkig is , ont
het rijm menige fchoone en verheffende gedachte moet
laten verloren gaan. Indien , dachten wij wel eens, indien hij zich ont deze zamenllemming der eindklanken
niet bekommerd en rijmelooze verzen gefchreven had, wie
weet, hoe hoog wel zijne onbelemmerde vlugt zou gegaan zijn ! Dan, hij was geen vriend van rijmeloos dicht,
dat, naar zijn gevoel, op het einde van ieder' regel,
als met een valsch geluid , zijno verwachting !telkens te
leur Relde, en ook bij B R A N D T, na zijn Vredegedieht
— Doch , genoeg
van den jare 1648 ; was afgekeurd
wij erkennen, dat zijne gedichten in verhevenheid en
kracht voor cj!ie van A,N T ON I D E S moeten onderdoen;
naaar, dwalen wij niet geheel, dan bezitten zij desniette-

(s).

(*) Zie het: aen den Bezer van SPEY, vóór den Kruíst iornf. (j-) In -zijn Leven vn R O T G A N S, vóór diens Po5zij. (4) Zie HAI.in , t. a. p. (S) BR a ND T, bl. I ?7,.
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min vele voortreffelijkheden, die hem tot den rang ver
Dichter. — Een oog op-hefnadwrctig
zijne werken zal, hopen wij onze meening regtvaardigen.
Reeds als jongeling flortte V 0 L L E N H o V E's gevoel
zich in zangen uit, waar kenners den zwier , de maat en
dèn klank van waardeerden, en aanleiding in vonden ,
hem aan te moedigen. Zoo het fchijnt , heeft ons echter
zijne kieschheid in de uitgegevene Poëzij niets geleverd ,
dat vóór den Kruistriomf gedicht is. Met dezen deed
hi}, nog pas te Zwolle (1656) , zijne eerfte, inderdaad
fchitterende , optrede als Dichter. Dit dichtfluk , herhaalde reizen herdrukt, bezorgde hem grooten roem, en
bekoorde zelfs V 0 ND E L in die mate, dat hij, op het
zien daarvan, in verrukking uitriep: „ dat is een groat
licht , maar jammer dat hij een Predikant is !" een bij
dat de groote Dichter, bij meerdere kennis-voegfl,
aan den beminnelijken maker, die in lang geen B o o E R1AN, sMOUTOfKLOPPENBURG,maar.BRANDT's
vreedzamen Christen zoo gelijk was, zeker wel zal heb
ingetrokken. Zulk Gene getuigenis nu , door zulk-ben
eenen man , is reeds berekend , om ons ten voordeele
van dit gedicht in te nemen ; maar wanneer wij dc moeite
nemen , het bedaard na` te gaan , dan zullen wij de ftra.
len van dat licht ook zelve bemerken. Het is wel waar,
er komen dikwijls trekken van valsch vernuft in voor,
die hinderlijk, vergelijkingen , die overdreven, toefpelingen, die ongepast, benamingen, die• min voegzaam, denkbeelden , die hard en min waardig zijn ; doch , in ver
hiervan , ontdekken wij vele onmiskenbare fchoon--goedin
heden , den echten Dichter waardig. Vol vuur is terflond de aanhef, en verheft onzen geest, om , met den
Dichter, den kruisberg op te fii gen , bij den kruispaal

neer te vallen, en in de zee van 's Heilands grondeloze liefde te verzinken. En wanneer hij , hierop , nu
eens het wreede en vernederende van het lijden des Ver
bijzonderheden afinaalt, dan weder den zon--losferind
daar als de aanleidende oorzaak hiervan aanklaagt; nu
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eens den haat en de woede der vijanden teelcent , dan we,
der de liefde en het geduld, door den Gekruisten aan
het kruis geopenbaard ; nu eens de zegepraal , door j rz u s' dood verworven , voorf'elt, dan weder ons voor
onze verpligting om in dien triomf te deden:-regtn
wanneer hij in de voorftelling van deze en andere omflandigheden rijkdom van denkbeelden, waardigheid en geest
toon fpreidt, dan ziet men het gebrekkige-verhfingt
voorbij
; dan laat men zich eenige uitdrukkinligtelijk
al
Dichters
godgeleerde denkwijze ontflaan , gegen , uit 's
makkelijk welgevallen; dan billijkt men het oordeel van
een zoo juist kenner, als de voortreffelijke DE v R i L s,
wanneer hij den Kruistriomf zoo verheven van gedach-

ten en trefend van beelden.noemt,als flichtelijk van inhoud (*). — De aard van dit dichtfluk , dat ten naauwí1e zamenhangt , en waaraan dikwijls één enkel woord
eene niet verwachte wending geeft, maakt het moeijelijk,
dit oordeel door proeven te flaven; wij moeten dus de
Lezers uitnoodigen, het zelve in handen te nemen.
Bij den Kruistriomf zijn , vooral in de laatfle uitgave,
nog vele godsdienílige gezangen gevoegd, onder welka
er zijn, die gansch Beene geringe waarde hebben. Hoort
fledhts de volgende echt dichterlijke voorftelling van eens

Christens koninklijke heerl fkheit !
Wat eerkroon past; wat glorikrans
Verfiers een Christens hooft
Op aarde alré, die pracht en glans
Van kronegout verdooft!
Een hemelsch koning, zo de pen
Des hemels melt, is hij;
Geboren, en gekozen , en
Gezalft ter heerfchappij :
Geen vorst, die volken wijdt en zijdt,
Maar die zich zelf regeert;
Met grote daden t' aller tijdt
Door Christus triomfeert.
(*) T. a. p., D. I. bl.

2,2.
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Gansch koninklijk is zijn gehecht ,
Zijn broeder zelf Godts Zoon:
En Godt, zijn Vader, fchenkt, uit kracht
Van erfrecht hem cie kroon,
Geen aardtfche fchat vernoegt zijn' elsch
Maar Godt, als 't hoogfle goer,
De he.inel is zijn hofpaleis ,
Een Englenwacht zijn floot.
Zijn maaltijc houdt hij overblij
Met Christus vleesch en bloot.
Geen feestmuzijk ontbreekt hierbij,
Vol vreugt in wederfpoet.

Godts voorc en zuivre w^larheit ftrekt
Zijn koninklijke Raadt

De IIeilant, door geen feil bevlekt,
Zijn vorstlijk zielgewaat,
War fchoonheit noemt men bij Godts beeit^,
In hein gezien , 't gelaat
Jat nooit het alziende oog verveelt,
Door ccCv noch tijdt vergaat?
Zijn wijshit mrt de kloekflen, daar

Dc Iloogite wort gevrcest,
Zijn kracht bezwijkt in geen gevaar,
Noch form van 's afgronts geest.
IIbe heat ge een' mensch , o Heer bezint I
Uit welk een jammerpoel
Verheft ge een' worm , een menfchenkint
Op zulle een' hogen floel
Gei, droeg ell, Christen, onbemorst
Van misdaats finette en fanaat,
W el zorg , om braaf zich , als een vorst,
Te houden naar zijn' feat 1
Ging hier onze eerzucht breedt en ruim

Staag weiden, nimmermeer

,Door fnoot vergrijp, of traag verzuim,
Berooft van al deze eert

De zaligheft gran een vroom gesvetefl ; liet hoog/le Boet
alleen beftendig ; onwveten<le wetenfchap etz dwaze ny
MENGELW 18e7 NO 5.
,
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heit; de beste en grootte Koning, ; Maria bij het Krrig;
en de grootfile »ereltvorst van een gehoorzaam kipt 1,chcerscht, bevatten mede veel fraais ; doch , kortheidshalve, willen wij alleen het floc van het laatste gezang,
hier aanvoeren :
Herodes, Cefar mag wel beven
Voor 't kint; een kint ter eer
Wort al de werelt opgefchreven.
Wat kint? der vorllen Heer,
Door lent noch grens, door lucht noch wolken
Waar 't licht des hemels firaalt,
Noch zee , noch 's afgronts jammerkolken
In zijn gebiedt bepaalt :
Regeerder ook van menfchenzielen ,
Van Celhrs trots gemoet
Van Englen, die, hem dienstbaar, knielen,
In Bethlems flal begroet
Met blij muzijk: geen ftof tot klagen
Ooit gevende, als August;
Nooit heerfchende , om zijn volk te plagen ,
Maar elk tot heil en rust :
Een Heer, die, dienstbaar hier gerekent .
Van helfche flavernij
Verlost, in 't boek des levens tekent
Verheft ter heerfchappil ;
Ter hoogfile vreugt verheft hier boven
Door tranen en verdriet,
Door armoé, in een' hal verfchoven,
Tot endelobs gebiedt.
Augustus magt fluit Janus poorte:
Maar dees ontfluit het flot
Van 't hemelsch hof door zijn geboorte,
Verzoent den mensch met Godt.
Augustus zwaart heeft lang moortdadig
Te lande, op zee gewoedt:
Maar Jefus vrede, altins genadig ,
Kost hem zijn dierbaar bloet.

De komst van
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Lem in meerdere aanraking bragt met vele groote vernuften, fchijnt nieuwen prikkel aan zijne zangdrift gegeven
te hebben; na dien tijd ten minfte zijn meest alle de flukken vervaardigd, die in zijne uitgegevene Poézij eene plaats
vinden. Vele daarvan zijn, naar de gewoonte dier tijden, Geboorte -, BriWilofts- en L jkzangen , en andere
Gelegey:lreidsgedic%ten op perfonefi en zaken, die ons
thans weinig belang meer inboezemen; van welke 't fomnuge wel eens aan geestverheffing en uitdrukking ontbreekt , waarover men zich niet te verwonderen heeft,
tinar dikwijls pligt of heufche aandrang van vrienden,
meer dan^dc ftroom van een vol gemoed, onzen Dichter
de lier in handen gaven. Eenige van deze echter hebben
eerre meer poëtifchc waarde, en verdiener) nog heden gelezen te worden ; gelijk de zang bij het huwelijk van
Koning W IL L E M 'S gtinfieling B EN T I N K, en vooral
dc Uitvaará_ vim ARENT VAN HAAItSOLTE, tilt
welke laatlle hier liet volgende tot eene proeve fta :
Wie zonder moedt den degen gordde
Op zijde, alleen tot dwaze. pracht,
Zij met geween en jammerklagt
Beholpen in zijn leste, en worde
Met naar gekerm luits keels beluidt:
Zijn naam gaat met zijn leven uit.
Gij moogt dees moeite en lijkdienst fparen,
Die Kolonel HAARSOLTFs baar
Volgt op zijne uitvaart, paar aan pair.
Een helt, die in zijn jonge jaren
Zo rustig koos de heldenbaan,
Om ron noch rouplicht is begaan.
Waar ooit zijn fiere moedt bezweken
Voor 't grimmen van de zwarte doot,
Daar zij met polver fpookt en loot,
Men had de prijzen niet geftreken,
Waar voor de Raat II A A 115 o I. T r dankt,
Wanneer trompet en trommel wankt.
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Nooit had hij Ulrich onder d'ogen,
Vol vier, vol oorlogsgloet, gezien
Noch recht vooruit, om fpits te bin,
Zijn ijzre heirfpits ingevlogen
Den Deenfchen Graaf in 't vlakke velt
Niet overrompelt met gewelt.
's Mans deugt, die met een goude keten
Van zeven Staten wort vereert,
Daar hij met roof en vanen keert,
En 't Spaanfche heir, op ons gebeten,
Die zenuw affnijdt in den flag,
Was waardt dat haar de Doot ontzag.
De Doot ontzag dat hooft te treffen,
't Welk oorlogsknrde en dapperheit,
En wakkre zorg, en kloek beleit
In 't krijgsgezag fleets hoger heffen:
Z' ontziet hem , daar hij onverfaagt
Voor 't vaderlant zijn leven waagt;
En helpt de dwinglandij van Spanje
Voor Fredriks vaan in 't voetzant treên,
In plant op floten en In fleên
De zegeítanders van Oranje ;
En neemt Prins Fredriks hart, niet mitt
Dan flerke fle@n , a1 vechtende in.
Geen vijantlijk geweer noch punten,
Wel vaak geftuit, maar nooit gevreest,
Toen (waar zijn fterfuur daar geweest)
Wel duizent doden op hem muntten ,
Maar 't vier van een verbolge koorts
Verflont zijn leven, als een toorts.
Zo fterft een leew, de vorst der dieren,
Van niemants handen noch geweer,
Nau op de jagt genaakt van veer,
Gemest met roof van bloet en fpieren.
Hij fterft zijn eige dood op 't lest:
Dan fchrikt al 't woudt noch voor zijn nest.
Maar nog meer boeit ons de Dichter en nog hooger
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rijgt zijn toon , wanneer hij tranen flort bij het lijk van
zijnen onvergetelijken weldoener S C H E L E , of den , eenen
held onwaardigen , élood van den . doorluchtigen s E R I N I
beklaagt. Dan verheft zelfs een v 0 N D E L 's mans dichterlijke talenten met de uitgezochttle loffpraak. In menig
opzigt weinig minder in kracht en rijkdom van denkbeelden zijn de Lijkzangen op DE I UITER, AMELIA
VAN SOLMS, N. HEINSIUS en ANTONIDES.
Die Op V 0 N D E L is beide den grooten Dichter en -zijn'
dankbaren kweekeling waardig , gelijk de volgende regels
bewijzen mogen
Een enig renperk helpt veel lichter
Een' renner aan den palm : dees dichter
Mengt liergezang met heldentoon ,
Wint prijs, waar prijzen ftaan t'ontfangen,
Met bijfchrift, lijk- of feestgezangen.
't Zij jok, of ernst, hij (pant de kroon.
Gelijk de nachtegaal zijn wijzen
Nu laag verandert, dan laat rijzen,
Met honden orgien hondertmaal.
Veel wiltzangs mag hier 't woudt af leren:
Maar hij alleen blijft triomferen:
Hij is en blijft de nachtegaal.
Gij Vortlnn, prat in rijxgewaden,
Gij helden , groot van moedt en daden,
En ewig levende op elx tong
Al 't aardtrijk door, blijft menigvuldig
Deze Agrippijnfche Rijmwaan fchuldig,
Wiens zanglust u onfterflijk zong.

Terwijl de zang dus eindigt :
Ons levens kracht verwelkt, als blaren.
Dees fenix in zijn hoge jaren
Ging af, vaart heen, fcheit uit der tijds.
Maar kunst en wijsheit , altijt veilig,
Braveert den nacht des doots , als heilig
Van outs, en d' ewigheit gewijdt„
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Onder de overige ƒtukken in de Poëzij zijn het voornamelijk die, welke het Vaderland en 0 R A N j E betreffen ,
waar de meeste gloed en volheid van gedachten in te
vinden is. Hoe zeer hem de eer en de voorfpoed van
zijn' geboortegrond ter harte gingen , mag , onder meer ,
blijken uit den vierden -eeflrijdt van Vrankrjk en Groot-

.Brittanje tegens de vloot der l7ereenigde Nederlanden ,
en de Bontgenoten Meester in 't velt tegens Frankr k door beleit en dapperheit van zone Hoogheit. Offchoon daarom aan de vcrdienflen van den grooten Raad
wiens afbeelding door B R A N D T hij goed-penfioars,
niets onttrekkende, beminde hij W 1 L LE DZ III-keurd,
reet vuur. Bezongen M 0 o N E N en ROT CANS diens
lof , ook hij greep hiertoe elke gelegenheid aan , en vierde 's Vorflen benoeming tot bevelhebber der krijgsmagt,
en wat later diens Inkomst in Overtjsfel in fraaije verzen ;.
uit welk laatfle dichtiluk het volgende hier moge warden
aangevoerd:
Hij, 's Lants leven, licht en hope,
Schutsheer van 't verwarde Europe ,
Redt de kiel'tn 't vrije Lant,
In dien krijgsfloret fchier geftrant;
Schrikt, in 't barnen van die baren,
Voor geen zee- noels lantgevaren.
WILLEM I-IENRIK, Neérlants helt,
Stuit den inbreuk van 't gewelt,
Diep in Hollant ingeborften.
WILLEM IH EN R IK, d' eer der Vorflen ,
Durft de Heerschzucht 't voorhooft bin,
Die, de werelt door ontzien,
Als een pest van vrêverbonden,
,Zo veel landen heeft verslonden ;
En, of Nederlant alleen
Slechts een brok waar, veel te kleen,
't Aardtrijk, woest van oorlogsplagen,
Door de kaken zocht te jagen.
Hoog draaft, in den verderen loop van dit vers, de
hulde aan den Prins; vooral niet minder die, welke
bij diens nagedachtehisfe en die zijner Gemalinne wijd-
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de, doch geenszins uit vleijcrij geboren, waarvan de waardige man, gelijk hij in zijne Lijkrede op dezen Vorst
verklaarde, „niet vreesde verdacht te zullen worden, en
zijn gemoed ook zoo vreemd was , als de plaats , wa a
hij ifond."
Ook het 13ijfchrift heeft V 0 L LE N H 0 v E beoefend,
Er bellaat een werk, getiteld: Afbeeldingen' van de Hei
Historiën des 0. en N. Testaments, tot hetwelk hij-lige
de korte bijfchriften in proza en poëzij , geleverd heeft.
Hoewel de meeste daarvan , uit den aard der onderwerpen zelve, van mindere waarde zijn, en hij in dit deel
der kunst verre achterftaat bij B R A ND T, zoo zijn er
echter ook vele onder, die zich door rijkheid van zin,
puntigheid en aardige tegenflelling gunflig aanbevelen. De
plaats ontbreekt ons , dit door voorbeelden te ílaven ;
maar wij kunnen ons echter niet onthouden , uit de Poé
zij zijne Afbeelding van W I I. L E M d'Eerfle ter befchou-wing aan te bieden:
Dit 's Neerlants vader, wiens gelijk geen eew aanfchoude :
Een Brutus in bedrijf, als in beleit en moedt;
Maar die de vrijheid door zijn dappre Zoons volboude,
En zelf haar' grontflag fierkte in 't ffiorten van zijn bloes.

In het Graffchrift , zoo na aan het Bijfchrift grenzende,,
is hij ook niet ongelukkig geflaagd; gelijk, om van die op
den Admiraal WA S S E N A A R en anderen te zwijgen , het
tweede uit zijn achttal, alle zeer fraaije, Graffchrii`ten op
D u It U I T E K, naar het ons toefchijnt , bewijzen zal:.
Hier rust nu RUITER nu, die nooit gewoon te rusten,
Gansch Neêrlant reis op reis beffhermde op Hollants kusten
Voor Vrankrijk en Britanje, als Hollantsch Admiraal.
Zijn krijgsdengt trof 't gewelt, gelijk een blixemftraal.
Zijn ijver dreef 's Lants Vloot, en fteefze , als want en kabel..
Haar roer was zijn beleit, zijn dapperheit haar fabel;
Zijn bijzijn in 't gevecht de zekerste overhant ,
Zijn naam der Moren fchrik, zijn doot zelf triomfant.
's Lants Staten eren 't lijk met dankbre graffieraden:
llij leeft al 't aaxdrijk door met ewige oorlogsdaden.
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Om zoo veel voortreffelijke , als ons van V o L L r N H 0v E is toegekomen , moet het ons finarten , dat de dood

hem in het voornemen heeft verhinderd , een' vermeerderden druk zijner Poëzij uit te geven, en dat eerst ge
aan tijd , en daarna gevorderde ouderdons , ook-brek
's mans jongílen Zoon , den erfgenaam fijner fchriften ,
belet heeft, dit werk uit te voeren. Het was eerst in
1750, dat de bekwame s p it x, een vurig vereerder van
VO L LE N H 0 V E, en die reeds op zijn negende jaar den
.Kruistriorf van buiten kende en in gepasten toon opzcide, uitgenoodigd door den Kleinzoon des Dichters, een
beroemd Regtsgeleerde , met deze uitgave aanving. Flij
deed zulks met het bij hem zoo hoog geflelde dichtíiuk,
en de gezangen, daarbij behoorende, veelal veranderd
naar de , laatPle befchavingen des makers , en vermeerderd
met verfcheidene , nog nimmer gedrukt , en voor de vroegere althans niet onderdoende. Te gelijker tijd bcrigtte hij ,
dat de drukker op dat tijdlip reeds toereedinge maakte ,
om de overige poëzij des Dichters in het licht te geven.
Dit is echter, om welke reden is oils onbekend, nimmer
gebeurd, tot groot verlies voor de vaderlandfehe Poëzij,
die daardoor zekerlijk van veel fraais, na 1686 vervaar
voor altijd beroofd is.
-dig,warfchjnlk
Tot groot verlies voor de vadeilandfehe Poëzij , zeggen
wij; en wij doen dit in vertrouwen, dat de aangevoerde
dichtproeven dit ons oordeel zullen regtvaardigen. Deze,
gelijk ook onze eenvoudige bijdrage, mogen velen hebben
uitgelokt tot het befchouwen van den geheelen dichterlijker
fchat, en tevens hoogachting hebben ingeboezemd voor
hem , door Wien ons deze geworden is. Neen, V 0 LL E N H 0V E's Poizij, zoo min als zijne Leerredenen,
verdient het niet , zoo onbekend te wezen , als zij veel
te zijn , als zij doorgaans wordt,-zins,overft
4luivers,
of op den koop toe, u toeweinige
zoo
voor
vele oudere dichtwerken ,
als,
met
,
geworpen te worden
zij
verdient
dit niet, aan welke door
dikwerf haar lot is;
z oo vele letterbraven van vroegeren en lateren tijd, een'
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door V o N D E L bij name , een zoo uitílelcende lof is toegezwaaid. Bij dien Prins der Dichteren is hij zeker niet
te vergelijken ; het is boven hem , zoo bevallig lier czang met heldentoon te mengen, zoo teeder en diep
te roeren , zulk eene heerlijke melodie in zijne verzen
brengen; maar wat hij is of niet is , vermag of niet ver
te naderen is zijn onvermoeid f'reven, en ge--mag,he
leikt hem zelfs niet zelden. I Iet is mogelijk, dat v o LL EN H 0 V E 's werken nog dieper in de vergetelheid gc
raken; mogelijk ook , dat men ze eindelijk niet meer dan
in het boekvertrek van een enkel minnaar der vaderlandfche Letterkunde aantreft : maar onmogelijk is het , dat
zijne gedachtenis als Dichter zal kunnen vergaan ; biervoor heeft hem het Hoofd van Neêrlutrds Zangberg bewaard, die hem der onftcrfelijk heid wijdde , toen hij hem
in de dichtkunst gelijken naam gaf als j aan den écnigen.
.E4 N T O N I D E S, den naam van..... ZIJN' zooN.
POOT C, á`)5 DE VRIES, SIE GEN

i

te

-

(*) Zie .even rein P o OT, vóór het IIIde Deel zijner Gedichten, bl. 56. Aan welken bevalligen Nederlan Jiken Dichier mede regtmatige hulde is toegebragt in liet lllenbeivezk
van dit Tijdfchrift voor iSao, No. XIII, XIV en XV.

I`IAAUWItKURIG VLItS.LAG WEGBMS OLIJVEN EN ZEKERE ZELrSTANDIGHEID, OP .DEN 34 AUGUSTUS I826 TE -POYIPEJI
ONTDEKT.

I

n het Koninklijk Mufeum te Napels zijn, gelijk bekend is,
fpijzen en vruchten van allerlei foort voorhanden , welke , fe
ontdekking van het , ten jare r9 na CH P. I S T us' ge--dert
boorte , door cone aschuitwerping van den Ifefrwius, bedolvene Pompe i , uit deszelfs fchoot zijn aan het licht gebragt.
Maar de verwo?steede gebeurtenis , gepaard met de werking
zoo veler Eeuwen, had van deze vruchten niets meer overgelaten, dan alleen derzelver gedaante; en zij zijn, zoo ons
deze uitdrukking vergund zij , niets anders , dan fiuumiin uit
het Plantenrijk. Op den e¢ Augustus laatstleden werd acne
outdekkieg gcdaaa, welke als helt allerzeldzaamfte voorbeeld
i
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van bewaring mag worden aangemerkt, dat ooit de wereld
heeft opgeleverd ,en dat ligt zou worden betwijfeld , bijaldien
geene echte narigten en ontledende bewijzen hieromtrent de
onmiskenbaarfle zekerheid verfchaften.
Er werden , namelijk , in de tweede tot de Fullonica (eene
tot liet wasí'chen van linnen beftemde openbare plaats) behoorende woning, in eene door zamenverbondene aarde gevormde
ledige ruimte , vijf overeinditaande glazen flesfchen gevonden;
en men konde, zoo wel uit de gedaante dier ruimte, als uit
de bijkans geheel vergane flukjes hout, waarin zich nog fpijkers bevonden, ten duidelijkfte ontwaren, dat dezelve in een
houten kistje moeten zijn bewaard geweest.
Bij de in het Mufeum op den a8 October jongstleden te
werk gehelde reiniging van de buitenzijde dezer flesfchen bemerkte de Heer CA M p o, Secretaris van dit Mufeum, in twee
derzelven een donker voorwerp; en, de zaak naauwkeuriger
onderzoekende , ontdekte hij , tot zijne niet geringe verba
nog geheel onverteerde 011/ven, en in-zing,deflsch
de andere een dik vocht, hetwelk hem Bene foort van ingelegde vischeijeren, of kuit, fcheen te zijn.
Op ontvangen narigt beval de Koning, dar deze voorwerpen
fcheikundig onderzocht, en het overblijvende in glazen luchtledige cilinders, hermetisch gefloten, voor de nakomelingfchap
zoude worden bewaard ; terwijl een gedeelte der Olijven zoo
wel, als der andere onbekende zelfhandigheid, in de oorfpronkeIijke glazen , desgelijks luchtledig gemaakt en op gezegde
wijze gefloten, moest worden gelaten. — Ziehier de woordelijke
vertaling van liet verflag van den, door de Akademie der Wetenfchappen , met de ontleding der te Pompeji uitgegravene
voorwerpen belasten Scheikundige, den Heer CO v EL I, i:
„ De Olijven werden in eene vierhoekige glazen flesch met
,een' wijden mond gevonden.
» 1e boterachtige zelfflandigheid was in Bene cilindervornnige vaas, met een' naauwen mond en een hengfel voorzien,
iefloten.
„ Onderzoek der Olijven. — Ilet glas , dat dezelve bevat ,
was van boven tot op de helft met volkanifche uitwerpfels ,
asfche en lapilla vervuld ; de Olijven, omgeven van eene vette zelfflandigheid , bevonden zich in de benedenhelft. Zij
hebben de grootte en gedaante van de gemeenlijk onder den
naam van Ypaaiirc!ze Olwen bekende bijfoort. Aan eenige
derzelven bevinden zich nog de flelen. De kern is niet zoo
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langwerpig ais die der onze (Napelfche) , maar meer gezwollen,
en ;gare holten , of groeven, dieper. De kleur der Olijven is
zwart, en vertoont hier en daar groene punten ,welke, door een
fierk vergrootglas befchouwd , naar de vlekken gelijken , die aan
de bewerktuigde planten , bij derzelver overgang, tot bederf,
gezien worden. Naar de geloofwaardige getuigenis des Hee ren c Am P o, zonden deze punten door den invloed der dampkringslucht zijn ontLiaan , die in weinige uren nadeeliger op de
oppervlakte werkte , dan zoo vele Eeuwen , gedurende welke
zij van dezelve verfehoond bleef. Zulks is een bewijs, dat
deze Olijven achttien Eeuwen lang het verderf hebben wederfiaan, en, hoewel door de onderdanen van TITUS vE s_
P A SI A N U s ingezameld, niet sneer verandering ondergingen,
dan die in het vorig jaar onder F RAN CE SC 0 I zijn geplukt!
„ En inderdaad , deze Olijven der Oudheid zijn nog week
en fappig. Zij hebben een' flerken, ranfigen reuk en een'
vettigen finaak, die op de tong eene fcherpe, zamentrekl,en_
de prikkeling achterlaat. Zij zijn ligt en drijven op het tri
ter. In het zaadhuisje is nog het organifche weeffel zigtbaar, hoewel deszelfs beflanddeelen die verandering hebben
ondergaan , welke de werking van weinige maanden gewoon
te wege brengt. De kern is hard en Hechts met veel-lijk
moeite te klieven. Hetgeen echter nog.+ meer verwondering
baart, is, dat men aan derzelver binnenfle vrucht , of amandel, zelfs nog het huidje en het perifperma ontwaart.
„ Ilet olieachtig gedeelte , hoewel nog flechts in geringe
hoeveelheid voorhanden, maar op het zorgvuldigst gewon
werd geheel in oliezuur (acido oleico) en mergel veran--ne,
derd bevonden, welke de onmiddellijke grondbeftanddeelen
onzer vaste oliën (olei fpisfa) zijn, wanneer dezelve met zuur
opgelost worden, en de gronditof onzer zeep vormen.-fto
Dezelfde fcheikundige werking grijpt met de oliën plaats, welke
een' tijdlang aan de lucht worden blootgefleid; waaruit volgt,
dat een tijdperk van achttien Eeuwen de grondbeflanddeelen
dezer olie niet vernietigd , maar zich bepaald heeft tot liet
daarftellen van die veranderingen, welke de lucht in het
korte tijdsbefiek van weinige maanden veroorzaakt.
„ De vette zelfftandigheid, in welke de Olijven liggen,
is geelbruin , week als boter, heeft een' herken, ranfigen
reuk, finet het papier even als de vette oliën en vette zelf
bij cone matige warmte. Zij brandt-ftandighe, l
islet Bene fchoone witte viam , welke niets anders dan kleine
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witte aschv:o;kles achterlaat, die een zachte adein s e b ?gast.
Verbonden niet de loogzouten , geeft ZIJ zeep. Overgehaald in
eene geflotene retort , ontwikkelt zich koolzuur waterflofgas ,
azijnzuur, koolzuur, zuurflofhoudend koolflofgas, en er
blijft koolffof achter. Onderzocht naar de Chevron//the methode, vindt men in deze zelfflandigheid eene groote hoeveelheid olieachtig zuur, eene kleine doffs mergelzuur, voorts
een beftanddeel, zweemende naar de zoete gronditof der vaste oli tS n, maar evenwel zoo zeer van dezelve verfchillende,
dat men hetzelve als een nieuw produkt kan aanmerken, en
eindelijk eene geringe hoeveelheid aarde, welke veelligt van
de volkanifche asfche oorfpronkelijk is , waarmede de bovenre helft der flesch was vervuld."
„ Onderzoek der boterachtige zei/handigheid in de vaas. -Deze is veel weeker dun de v o^Ige , heeft Bene groengele
kleur, een' flerken, ranfigen jeuk, en is vol ronde ligtgraau.
we ligchaampjes, welke naar vischeferen, of kuit, gelijken;
hetgeen echter, zelfs door het mikroskoop, niet ftellig te beflisfen is. Deze zelfflandigheid is, voor het overige, volkooien overeenkomende niet die, waarin de Olijven liggen. 7,.j
beftaan uit dezelfde beginfels; alleen met dit onderfcheid, dat
zij meer olieachtig zuur en eene grootere hoeveelheid dier
zelfftandigheid bevat, welke zich niet juist laat bepalen , en
der zoete grondhof der vaste oliën eenigermate gelijkvormig,
is. Het fchijnt, dat zij oorfpronkelijk niets anders dan ohj.
venólic, gemengd met eene veeleer plantaardige dan dierlijke
zelfftandigheid, is geweest, dewijl zich bij derzelver overhr
ling geen ftikftof vertoonde."

EENIGE BIJZONDERHEDEN, RAKENDE MARIA LOUIZA,

EXKEIZERIN VAN FRANKRIJK.

(In eersen Brief van een Engelsch Reiziger in Itali' , uit
Bologna, 20 Nov. 1826.)

Modena te zijn doorgetrokken
a Parava
N
verwondert
(Bologna.)
dezer

, kwam ik te
het u , te ver
Misfehien
dat , ondanks den ellendigen toeftand , waarin zich-nem,
Italié , uit een ftaatkundig oogpunt befcllouwd, bevindt , de
wegen , fcl;ier overal , voortreffelijk zijn, en , in het alge
beter daft die , welke ik in franks ilk heb gezien. Op-men,
en

ftede
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het grondgebied van M A RIA LOU 1 ZA gekomen zijnde, is
het eeríle voorwerp , dat het oog treft, eene trotfche brug
van dertiën bogen, over de Trebbia geflagen. Dit gedenkfcuk,
(zoo mag men het heeten) met een ander van denzelfdèn
aard, maar nog nierkwaardiger, over hetwelk men vervolgens
de Taro pasfeert, is men verfchnldigd aan de Aartshertoginne,
welke in dit en eenige andere opzigten een voorbeeld heeft
gegeven , wel waardig te worden nagevolgd door de kleine
Souvereinen , tusfchen welke dit fehcone land is verdeeld. De
verzekering, mij te Turin gegeven , dat de Ianden, aan haar
onderworpen , met wijsheid beftuurd werden , zoodat zij algemeen bemind was, heb ik te Parma bevestigd gevonden.
Naar de getuigenis an bevoegde perfonen, onderfchèide zich
Hare Majesteit (gelijk men haar hier titelt) door de meest
wenfehelijke hoedanigheden, onder welke, in de eerfte plaats,
hare liefderijk- en weldadigheid geroemd worden; terwijl hare
regering, door eene bekwame hand beftuurd, zich kenmerkt
door eenen geest van verdraagzaamheid, die dezelve ten zegen maakt van hare onderdanen. gij het verlaten van het Mufeum van Schilderijen, dat onder anderen een groot aantal
voorwerpen bevat, in de onlangs ontdekte Romeinfclte Stad
yelleja gevonden, mogt het mij gebeuren, de Aartshertogin te
oftnioeten, uit het rijtuig flappende, vergezeld van den Gfaaf
VAN NE U P-ERG , Gouverireur- Militair der Hertogdommen
van Patina en Piacenza. Gij kent de gelaatstrekken van
b1 A RIA LOU I ZA uit de portretten , welke meest alle gel4l.
ken hare geftalte is nog even fraai, en hare gezondheid
fchijnt zeer goed Zij bezit vele talenten, inzonderheid dat
der muzijk. Hare betrekkingen met den Graaf VA N NE UP E R G, een voornaam Oostenrijkse Ii Officier, zijn geen .geheink
meer te dezer plaatfe. De genegenheid, welke de Vorfrinn
hem, reeds vóór verfcheidene jaren, inboezemde, heeft een
huwelijk ten gevolge gehad, voltrokken tijdens het verblijf
van wijlen den Koning .van' Napels te Toeenen. Deze Vorst
Trad zich belast met het uit den weg ruimen der te dezen opa
zAgte beftaande bezwaren bij den Keizer, Vader der Aarts
Daagde daarin naar wensch. Te Parma houdt-hertogin,
men ziclr overtuigd , dat deze plegtigheid• aldaar reeds heime
lijk had plaats gegrepen , en dat de verbindtenis , door dezelve geheiligd , niet zonder vrucht is gebleven. 't Is eene zeldzame bijzonderheid in het leven van MARIA L OU JZ A, dat
zij twee malen mannen gehuwd heeft, niet voor het purper
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geboren. lice het zij, de Generaal NE u r E R G en zijne door
lnchtige Bchtgenoote leven te zamen in de volmaaktfte eens
geziudheid, en beiden zijn hier zeer beiuin' 1 . Ilet verbaasde
en verraste mij inderdaad, te zien,, dat de heillooze invloed,
welken Oostenr jk zoo algemeen in 1talié uitoefent, zoo wei
merkbaar is in de flaten van Parma en Piacenza, waar-nig
dezelve alvermogend zou moeten fchijnen. Men zeide mij ,
misfchien ten onregte, dat de oorzaak te zoeken zij in de
veelvuldige fchattingen, welke de Souvereine dezer landen Ie
betaalt aan haren Vader en Opperleenheer,
-vensïag
-

OPLOSSING VAN IIET MIRAKEL, NIEUWELINGS IN DE O.MSTREKEr
VAN POITIERS GEWROCIIT. (*)

(Sentinelle des Pays - bas.)
Uittrekfel eens Bl fiefs van ANTOINE DUVAL, Kweekeling
van het Lyceu;ra van Poitiers , aan zijnen Vriend , G u STAVE LL M E R C I E R, Kweekeling van een Lyceurn te Parijs.

Ik

moet niet vergeten , u een aangenaam uitfiapje mede te deden , mij onlangs te beult gevallen. Op een' fchoonen Zondag — ik meen op den 17 December — kwam onze
Aalmoezenier mij , hoewel liet geen uitgaansdag was, afhalen.
Naardien er dien dag Misfie was bij de gemeente van 1lligné,
op eene mijl afflands van de find, vreesde ik, dat men mij
derwaarts wilde geleiden; maar neen, wij gingen middagma
bij den I-leer DE c....., op zijn Buiten, nabij dit dorp-len
gelegen. Van tafel opllaande , fielden de Abt en hij , die zich
vrij wat laten voorfiaan op hunne kennis der Phyfica, mij Bene
dusdanige uitfpanning voor. Wij gingen in den tuin, en daar
zag ik een' ontzaggelijk grooten vlieger. De kleur van het
papier, dat denzelven bedekte, was hemelsblaauw en nagenoeg doorfchijnend; maar in het midden bevond zich een groot
wit kruis, gelijkvormig aan dat, welk men ziet op het Inis••
gewaad van een' Pastoor. De ,,ón Rond op het ondergaan.
Gelijk eiken avond bij fchoon weder, flak eene verfrisfchende
koelte op uit het Westen, die den vlieger naar den kant der
kerk meest drijven, wier portaal , op oenigen afstand, vóOw
--

*) Zie ons Alen.el;yerk van -No. III,
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ons was. Toen men den vlieger zoude oplaten, bamerkte
ik weldra , dat onze P/i ifici te kort fèlloten bij mijne handig
deze foort van proeven , en met mijne hulp gelukte het-heidn
eindelijk , de machine in de hoogte te krijgen. De wind joeg
haar voor ons uit; wij volgden haar eenigen tijd ; toen vierden wij ongeveer 25o voet koord; en dewijl deze koord met
den horizon een' hoek van 45' vormde, verkreeg de vlieger
eene regtflandige hoogte van 200 voet. Gij ziet, mijn Vriend,
dat ik vorderingen maak in de Meetkunde ; dit komt juist daar
van daan , dat onze Aalmoezenier ons verbiedt, deze weten
te beoefenen. Om tot den vlieger terug te keeren: hij-fchap
bevond zich thans regt boven de kerk van IVlígné, en de gezangen der Misfie drongen door tot onze ooren. Ik kan u de
fraaie vertooning niet befchrijven, welke de opgelatene machine in de lucht maakte. Het ganfche blaauwe gedeelte ver
azuur des hemels; het groote witte kruis, ver-dweniht
heldere rooskleur, welke de reeds onder den-lichtdore
horizon gedo'zene zon nog aan de lucht verfpreidde, was alleen fchitterend zigrbaar. Na verloop van oenigen tijd verdonkerde liet -benedenfie gedeelte , naar gelange de zon meer en
meer daalde ; weldra had het kruis Hechts vier gelijke takken ,
toen drie, vervolgens één , en verdween eindelijk geheel.
Thans keerden wij naar het kasteel terug, juist op het oogenblik, dat de klok het einde van den dienst der Misfie aankon
Ik wilde , op een' anderen dag, de proef herhalen -dige.;
maar men zeide mij , dat de vlieger gebroken was ; men ver
mij zelfs, over de ganfche zaak te praten, en hield mij-bod
afgezonderd, gedurende de uitfpanningsuren waarom ik mij
heb gehaast, u deelgenoot te maken van al hetgene mij te
dezen is wedervaren. (*)

(*) Eene bijgevoegde aanteekening van den Redacteur der
Sentinelle geeft eenen wenk, die doet vermoeden, dat deze
vlieger voorbedachtelijk werd opgelaten, om den broeders
Misfionarisfen eenen trek te fpelen, die dan ook, deze onder Melling gegrond zijnde, meesterlijk is gelukt.
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Aan den Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Weledele Heer, geachte Vriend!
]\ iet belangflelling en deelneming las ik in het Mengelwerk
der Letteroefeningen , voor Februari] , 1827 , No,. II , twee Brie

ven van Mr. RH If N V IS F 8 I T II , medegedeeld door ,&. £z.B H R T S, te Deventer.
In den gebeden vorm , toon en trant van deze brieven herkent men den zaligen afgeftorvenen zoo geheel en volkomen,
dat men dezelve voor brieven van FEIT x houden zoude , zelfs
dan, wanneer dezelve zonder naamteekening , of eenig verder
ophelderend berigt, waren geplaatst geworden. Dezelve inziende en herlezende, vatte ik liet beluit op, het nevensgaande flukje, dat een paar jaren in mijne portefeuille rustte, aan
U ter plàatffing tóe te zenden. De titel zal aanwijzen, bij
welke gelegenheid hetzelve vervaardigd is geworden.
Het is Mij niet onbekend, dat er fommigen gevonden worden, die, naar aanleiding van hetgeen ik bevorens over mijnen
Vriend heb gefclireven, mij van eene te verre gedrevene gevoeligheid, fentimentele weekheid, en wat al verder tot deze
rubriek behoort, verdenken en befchuldigen. Ik weet dit —
en echter neem ik hun, die mij aldus verdenken en befchuldigen, zulks in bet geheel niet kwalijk af De zoodanigen
toonen, door dit hun gedrag, niets anders, dan dat zij mij
niet goed kennen, en den edelen, gevoeligen FE I T H niet
regt gekend hebben; en alzoo is er wel niets natuurlijker,
dan dat mén, bij gebrek aan genoegzame kennis van perfonen en zaken, een verkeerd gevoelen uitbrengt. Maar, nog
eens, ik duide dit niemand ten kwade , en zou gaarne hen,
die mijn vroeger gefchrijf verkeerd beoordeelen , beter Wen
4chen te overtuigen , vreesde ik niet , dat men mijne poging
hiertoe, insgelijks uit onkunde, andermaal aan eene te verre
gedreven, gevoeligheid en fentirnentele weekheid zou gaan
toefchrijven.
Wat hiervan zij , zeker is het, dat hij , die gebruik maakt
van het regt, om zijne denkbeelden en gevoelens door de
drukpers gemeen re maken, insgelijks aan het publiek het regt
behoort toe te kennen , dien arbeid te mogen beoordeelen. Is
zoodanig eene beoordeeling rigtig en juist, dan zal de Au-
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theur, is hij anders een regtfchapen roan, daarmede zijn voor
doen; maar mist zij deze vereischten, dan zal de Au--del
theur, wederkeerig , van zijn regt ter beoordeeling gebruik
maken, zoodanig en in diervoege, als hij Vermeenen zal aan
zichzelven verfchuldigd te zijn.
Dan, genoeg , ten einde deae geleidende Brief niet uitvoeriger worde dan het volgend Dichtftukje zelve. 1 Velligt zal
het fommigen al wederom te gevoelig, te fentirnenteel, te
weekhartig voorkomen. De zoodanigen rade ik de lezing der
klaagtoonen van Y 0 U N G over zijnen Pkilander en Narcisfa
ten fierkite af; want in dezelve heerscht, bij al het teérgevoelige , nog eene plegtige fomberheid, om welke te evenaren men een tweede y 0 U N G zou behooren te zijn , en die
alzoo verre boven het bereik mijner krachten verheven is.
Met de meeste hoogachting noem ik mij
4mflerdam,
den i Maart, 1827.

Uwen dienstv. Vriend,
W. H. WARNSINCK, B Z.

BIJ HET WEDERZIEN VAN BOSCHWIJK , NA HET AFSTERVEN VAt$
MIJNEN VRIEND FEITH.

oord! geen affland fcheidt ons langer;
V'kerrukkend
Aanfchouw u, en mijn hart verlangt niets meer;
Geliefd verblijf van mijn' geliefden Zanger,
Bekoorlijk Boschwijk! 'k zie u weer.
ja! 'k zie u we@r! De fchaduw van uw linden
En flatige eiken dekt mijn pad;
Ik dwaal uw dreven door, bij 't zalig wedervinden
Der plekjes , waar mijn Vriend eens aan mijn zijde zat.
Ik zoek u hier, waar 't beekje kronkelt;
Hier , waar het maanlicht blinkt ,'t geftarnte flraalt en fonkelt;
Maar eenzaam dool ik om; 'k hervind mijn' hartvriend niet,
Wat zielevreugd! — wat Plof tot veeenen!
a
Het heil, dat me alles was, is als een droom verdwenen;
't Is aan mijn oog ontvlugt, gelijk een fclladuw vliedt.
Met u, mijn F E IT H! heb ik hier eens genoten,
Wat vriendfchap, deugd en kunst aan 't Lart te finaken gaf;
Met u, eens hier den vasten band gefloten,
Die zielen bindt tot aan , tot over 't graf;
Met ti vond ik, in 't ftofgewemel
Der aarde, 't voetfpoor naar den heinel, —
MENGELW. 1827. NO. 5.
Q
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Den hemel , thans voor u de baan van licht en vreugd;
Dan voerdet gij mij op naar die verheven fpheren,
En 't werd mij zaligheid, d'onkreukbren eed te zweren,
Altijd getrouw te zijn aan God en aan de deugd.
Dan voelde ik 't heiligst vuur in mijne borst ontbranden;
Een vuur, dat zich aan hooger' gloed ontflak;
Dan drukte ik u de trouwe vaderhanden ,
Terwijl een traan tot u verftaanbaar fprak;
Dan zag ik hier reeds de aardfc!ie zon verdwenen,
En hooger baan met hooger' glans omfchenen,
Dien 't eeuwig licht rondom zich fpreidt ;
Dan' voelde ik, wat het zegt, een kind van God te weze.r;
'k'Mogt mijn beftemming dan in 't fchrift der flarren lezen,
En 'k juichte inmijne onfterfizjkheid.
Thans dwaal ik hier, verlaten, heen en weder;
Want gij , mijn Vriend! gij zijt er niet.
Maar flaat ge uw blik fours op deze aarde neder,
En ziet ge dan den traan, die aap mijn oog ontfchiet
Aanfchouwt ge dan, in Boschsvijk's lustwaranden,
Mij, aan de zij' van uw geliefdite panden ,
Mij , aan de zij' van 't u beminnend kroost?
Verneemt gij dan 't verbond, door ons, voor God, geflote'i?
Dan voelt ge uw hemelvreugd , door't reinst genot , vergrooten ,
En ftrekt uw zaligheid mijn lijdend hart tot troost.
o Scheiding! bron van rouw en finarte!

o Nacht des doods , bevrucht met zielsverdriet!
Ge ontrooft de kalmte nooit aan 't harte ,
Dat, hoe de noodstorm woede, op hooger heilgoed ziet.
Hier moog' de hand, voor rozen, distels plukken;
Maar dáár — dit fpelt de hoop —zal nimmer de oogst misll kken ,
Voor de eeuwigheid gezaaid en aan Gods zorg vertrouwd.
Hier moog' de leemen hut in 't Plof der graven zinken;
Maar heerlijk zal eens dáár de fchoone tempel blinken
Op 't duurzaam rotsgevaart' der eeuwigheid gebouwd.
Dit vast geloof fchenkt, in uw ftïlle dreven,
Bekoorlijk oord! de rust weer aan mijn ziel.
De hemel zal , met woeker, wedergeven,
Vat , eeuwig in waardij , ons hier in 't ulof ontviel.
'k Heb eenmaal hier den trouwsten Vriend gevonden;
Hier werd z;;n hart aan 't m;ue vast veebonden;
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De band gelegd, die dáár ons weer omgeeft.
o Dierbre grond! hoe roem ik meest uw waarde?
hier heeft mijn FEIT H, nog burger van deze aarde,
In 't Plof des doods, voor God en de eeuwigheid geleefd,

H ICIi7RIP7t ^:7 UIT DIIN FRANSCHEN KRIJGSTOGT NAAR
EGYPTE.
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n Egypte had B 0 N A PAR T $, ten einde bij de foldaten,
die met allerlei foort van jammer hadden te worilelen, den
vloed niet geheel uit- te blusfehen, den beroemden D E s G EN E T T it s overreed, om , ten miníle voor eenigen tijd , den
naam der wreedaardige ziekte te verhelen , die het geheele
leger bedreigde. „ Het is ," zeide de Opperbevelhebber,
Ilcchts eerie ligte en weinig gevaarlijke koorts;" en, veinzende zelf door eerie pestbuil aangetgst te zijn, wist hij den
fieren foldaat derwijze te bemoedigen, dat deze , om zoo te
forreken, Cr roem op droeg, dezelfde kwalen met zijn' Generaal te gevoelen; maar bij den terugtogt uit Syrll, na de zeven vruchtelooze aanvallen op St. .Turn d' *-'Jere, deed hij ,
zelf verfchrikt over zulk een ontzettend verlies van manfchap,
eene poging, om herzelve te doen voorkomen , als het oncrmijdelijk gevolg der afgrijfelijke ziekte, onder dusdanige
omftandigheden, in die heete luchtílreken. Daarop deed
B o N A P A R TE de Commisfie der Geleerden bijeenkomen,
begaf zich derwaarts in zijn' grijzen overrok, en verzocht,
op dien zachten en befcheidèn' toon, dien hij zoo gelukkig
wist te v ereenigen met de fellige uitdrukking van een' onverzettelijken wil, „dat het Inflitunt van Egypte uit deszelfa
midden eene Commisfie zou benoemen , ten einde onderzoek
te doen, en alle de flukken te verzamelen, die gefchikt waren , om de ziekte te leeren kennen , welke in het leger, dat
naar Syrië afgezonden was, zoo vele verwoestingen had
aangeregt." Deze raad werd goedgekeurd, en de Voorzitter,
BERTHOLET, benoemde tot leden dier Commisfie DESGENETTES, GEOPFROY DE ST. IIILAIRE

en LARREY.

Maar de eerfte , voorziende , dat hij, uit hoofde -,an zijne vo .
rige toegevendheid ten opzigte van de eifchen des Opperbevelhebbers, thans in wederfpraak zoude komen met zichzel.
ven, weigerde ronduit, deel te nemen in het zamenfte]leg
QZ
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van een rapport, waarin men die ligte en weinig gevaarlijke
koorts, vóór den togt rlaar Syrië, bij haren waren naam•moest
noemen. Zijne onverwachte , doch zonder bijgebragte gronden gedane weigering verbitterde geenszins, gelijk men ver
Opperbevelhebber. Tot vier- óf vijfmaal ach -wachte,dn
herinnerde de 4kademist B O N A P A R TE, op een'-tervolgns
gematigden, befcheiden' en beleefden toon; wat elk lid van

het Injlitztz;t aan zichzelven, aan zijne medebroeders en aan
Europa, dat ongetwijfeld de oogen op hen gevestigd hield,
verfchuldigd was; snaar, na deze fchijnbare gematigdheid,
riep hij eensklaps uit: » Gij zijt toch allen met één fop
„ overgoten, Dokters, Chirurgijns en Apothekers. Gij zoudt
„ een geheel leger; eene ganfche natie laten omkomen, liever dan toe te Remmen- in het opgeven van één der be„ ginfelen der fchole !"
Deze hevige uitval , met eene forfche Item uitgefproken,
bragt alle de Geneesheeren tot zwijgen. Één hunner alleen,
te fier of te onafhankelijk om die beleediging te kunnen ver
Opperbevelhebber in dezervoege: „ Gij-kropen,fchd
zijt een veroveraar, of, met andere woorden , iemand, die
alles aan zijne eigene belangen opoffert, welke hij beftempelt met den naam van roem. Blijf een veroveraar; ílel
aan uwe verwoestingen paal noch. perk; maar eerbiedig deze
mannen, die, geene andere eerzucht kennende dan her wel
hun leven toewijden aan het herftellen-zijndermsch,
van het kwaad, 't welk gij en lieden van uwen ftempel fticht,
PUG NET.' >

P U GN E T! -- Die naam, aan B ON A P A R TE geheel onbekend, doet hem vermoeden, dat de brief of apocryf, of
het werk van een' zinnelooze is. Hij wil zieh echter daarvan verzekeren , en vraagt aan D E S G EN E T T E S, of hij den
vermetelen fchrijver kent. Thans herneemt de brave Geneesheer dat karakter , hetwelk een oogenblik van zwakheid of
van fxaatkunde met een' ligten fluijer bedekt had. Drie maanden
te voren, toen hij de achterhoede des legers doorliep met den
Opperbevelhebber , had deze zijne bijzondere aandacht laten
vallen oh een' jeugdigen Geneesheer ,die , altijd de laatfte op
het flagveld , zichzelven fcheen verloochend te hebben, om
liet lot der foldaten, en vooral der door de pest bezochten,
te verzachten. „ Ten gelegenen tijde zult gij mij dien jon„ gelint noemen, die zich zoo geheel toewijdt aan de ver
vulling der pligten, die zijn post van hein vordert," had-„
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hij toen gezegd. Die man was P U G N E T 1 .... en DES G eN E T T E S nam gretig deze zeldzame gelegenheid te baat, om
aan hein te herinneren. „ De fchrijveI van
„ den brief beftaat," dus fprak hij ; „ het is de jeugorge
„ Geneesheer, wiens heldhaftige ijver door u vóór drie maan
opgemerkt werd." B O N A P A R T E gaf terftond aan-„den
DES G E N E T TE s bevel , om bij hem het middagmaal te iloBONAPARTE

men gebruiken binnen

twee

uren

,

vergezeld van den Genees-

heer P U G NET. Zij gehoorzaamden aan deze uitnood1gin 2 ,
in den vorm van eene krijgsorder gedaan. Toen zij zich vertoonden, naderde B ON A P A R T ii den jeugdigen Eskulaap , en
zeide hem , terwijl hij hem, met die gemeenzaamheid, welke
hem bij een vertrouwelijk onderhoud zoo zeer eigen was,
in het oor kneep: „ Mijnheer P U G NET, gij komt uit het
„ Zuiden; gij hebt een' boozer kop, maar een voorti,effe^i;k
„ hart. Eens zult gij , ondanks uwe fierheid , mij om eene
„ gunst komen fmeeken , en ik zal mij gelukkig achten, i
„ dezelve te verleenen."
P U G NE T , niet eerzuchtig , zich geheel aan zijn vak hebbende toegewijd, had weinig ontzag voor den man , die niet
reuzzenfïappen den weg naar het gezag betrad. Maar toen
hij , in Januarij 18o2, zich te Lyon, zijne geboorteflad, bevond,
te gelijker tijd met B ON A P A It TE , alstoen Eerfte Conliil, ver
hij bij hein toegelaten te worden. Maar, zal hij , te-langde
midden van gewigtige werkzaamheden , zich de belofte van den
Opperbevelhebber des Legers van Egypte herinneren ? En hoe zou
hij hem dezelve durven te binnen brengen Door GE 0 F FR 0 v
n E ST. x I L A i n L aangemoedigd, vertoonde PUONET rich
aan den Eeruien Conful, en herinnerde hem de gedane belofte. „ Ik kom ," zeide hij , » o m eene gunst faseeken. " —
„ Ik fta u dezelve toe, welke zij ook zijn moge.' — „ Ili
„ verlang, als Eerfte Geneesheer, naar een der Antilles ge
zonden te worden , alwaar men den Gezondheidsdienst gal-„
„ regelen." — „ Waarom doet gij mij niet een verzoek, meer
overeenkomende met uwe belangen ?" hernam B 0 N A P A RT B op een' levendigen toon. — „ Ik begeer, Eerfte Con„ ful , noch wensch iets meerder , dan het regt en net
„ vermogen , om mij op nieuw * aan mijnen dienst geheel toe
,, te wijden. Het is de gele koorts, die mij naar Illarriuiyue

drijft. Geplaatst te worden om dezelve te benadelen, gelijk ik de pest beftudeerd heb, komt mij de wenfchelijkite
„ post voor, dien een Geneesheer kan verlangen." B b N A-
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P AR TE, door eene zoo heldhaftige zelfopoffering bewogen , trachtte vergeefs den onverfchrokken Geneesheer van
zijn befluit terug te brengen. P u G N E,T blijft volharden, en
begeert nits anders ; hij vertrekt, en waagt op nieuw zijn
leven, onvermoeid werkzaam tot verzachting va i2 het lot zijner medemenfchen. Men weet niet, wat er van hem geworden is. (*)

(*) In het jaar zijner terugkomst uit Egypte gaf P U G 9 E T
een werk uit, hetwelk den titel droeg van Mémoire fur les
Fièvres pestilentielles et ii fdieufes du Levant, avec vn 4perfu p,'zvfque et médical du Said, te Lyon, bij Rit Y M o N, en
te Parijs, bij de Wed. i R I S S E. Eene plaat in quarto-formaat , ontworpen en gekleurd volgens Egyptifche gedenk
heeft de algemeene verwondering opgewekt; zij ftelt-fluken,
voor, de geboorte der eerjle menfchen uit de aarde, door de
zon vruchtbaar gemaakt.

BIJZONDERHEDEN, RAICENDZ HET BEGRAVEN BIJ DE CIlINEZEN q

ij de Chinezen zijn zeer vele en zeer kostbare plegtigheden
B
in gebruik; hetgeen zeer opmerkelijk is bij een volk , dat bekend is om deszelfs gierigheid.
Zoodra een Chinees zich in het huwelijk heeft begeven,
houdt hij zich bezig niet hetgeen met hem gebeuren zal na
zijnen dood ; hij laat zich tot dat einde eene doodkist maken,
en , indien hij rijk is , eene zeer kostbare graftombe vervaar
doodkist plaatst hij gewoonlijk aan de deur van-digen.D
zijn huis, om zich dagelijks te herinneren, dat het zijn lot
is, eenmaal te fterven.
Onder de Chinezen, is het, gelijk eertijds bij de Grieken en
Romeinen , gebruikelijk , den dood van een' vriend of bloedverwant door fpelen en vermakelijkheden te vieren. Dit gebruik is algemeen onder de rijke en aanzienlijke klasfe, en
fchiliit ten doel te hebben, om op die wijze eenigermate zijne
gedachtenis te vereeuwigen. De vrienden en bloedverwanten
trachten op die wijze den roem van milddadigheid te verwerven ; eene omftandigheid , die , zonder twijfel , veel bijdraagt ,
om dit kostbaar gebruik te doen in ftand houden. Voorts worden bij die gelegenheden prachtige maaltijden aangeregt. We
priesters en de hakbidders, die bid de beg.aving tegenwoordig

E3JZONDERHSDEN, RAKENDE HLT BEGRAVEN

aij DL CHINEZEtc. 2t

zijn, worden allen voor hunnen dienst betaald, en daarenbo.
ven aan die groote feesten toegelaten. De kosten, welke
men aan dezelve en aan de ververfchingen, bij die gelegen
voorgediend , gewoonlijk befteedt , maken een' aanzien--hedn
lijken post uit op de onkostrekening egner Chin%he begrafenis.
De volgende opgave van dergelijk eene onkostrekening voor
een Chineesch koopman, onlangs te Malacca overleden, moge
daarvan ten voorbeeld ftrekken. (Men weet, dat het Maleifc /ie fehiereilaud en de naburige eilanden bewoond worden door
eene groote menigte Chinezen, welker voorouders derwaarts
gevlugt zijn , na de gFhtervolgelijke verovering van hun va.
derland door de Mongolen (en de Mantchoux. De voorvader.
19Jke zeden zijn in die foort van koloniën veel zuiverder bewaard gebleven, dan in het eigenlijk gezegd China, aangezien
dezelve niet gewijzigd zijn geworden door den invloed van
de zeden der veroveraars. Zoo zijn, bij voorbeeld, de Chinezen van Malacca en den mndffchen Archipel de eenigen, die
thans het oude nationaal kostuum dragen. 'Degenen, die in
China gebleven zijn, zijn genoodzaakt geweest het kostuur
der Mantchoux aan te nemen , dewijl het onderfcheid van
kostgum de minderheid in getale van de natie, die hunt
land had veroverd , te veel ; zou hebben doen uitkomen, hetgeen gevaarlijk zou zijn geweest voor derzelver veiligheid. De
oude gebruiken ter ee-re der dooden zijn ook door die vlugtelingen zeer getrouw bewaard gebleven.)
Harde piasters.,
Doodkist van fijn hout
6o
Sieraden, tot de lijkftaatfie betrekkelijk .
rsa
Loon der priesters.
,
60
Gewijd papier voor de offeranden 26o
Tulbanden en gordels van vitte ftof voor de lijkbidders 325
37$
Graf, kuil, enz.
Onkosten voor toonèelfpelers, gedurende drie dagen en
drie naèhten .
75
z2o
Varkens, ten getale van tien geflagt
4
Confituren van onderfcheiden' aard
135
1 ,53 0
De lom van 1,530 piasters , die gelijk flaat met omtrent
3,600 guldens , kwam den erfgenamen , die dezelve betalen
moesten, niet buitengewoon hoog voor. De Chinezen van
alle ftanden en klasfen hebben zulke zonderlinge denkbeelden

.,
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omtrent de noodzakelijkheid dezer plegtigheden , dat, wanneer een ann man onder hen sterft, zijne familie fomtijds,
ten gevolge van de kosten zijner begrafenis , tot den bedelflaf
gebragt wordt. Er flierf,, eenigen tijd geleden, te Batavia,
een Chinees; het was een eenvoudig werkman, die fchuiden
naliet. Zijne ganfche bezitting beflond in een honderdtal ropijen, die voldoende zouden zijn geweest, om dezelve af te
doen ; maar van die fom moesten eerst 47 ropijen worden
afgenomen, om hem op eene fatfoenlijke wijze te begraven ,
gelijk zijne familie zulks wenschte; en de fchuldeifchers,^die
allen behoeftige lieden waren , namen genoegen in het befleden van deze fom tot het bedoelde einde, en zagen alzoo
met goede oogen hunne fchuldvorderingen te gelijk met hun -

nen fchuldenaar begraven.

AAN DEN NACHT.

H

oe lil en kalm is thans de nacht!
Geen zachte zefir ruischt, noch ftoeit met de olmenbláreh;
De zilvren maan blikt fiatig neêr;
Geen orgelkeeltje zingt er meer;
Geen windje roert het vlak der fpiegelgladde baren.
Het groot en onafmeetlijk zwerk
Is mild bezaaid, en prijkt met diamanten vonken;
'It Zie duizend ftarren aan 't azuur;
Een Rille vreê bezielt natuur ;

De fchepping rust, en fchijnt in diepen flaap verzonken.
De wereld fluimert zachtkens in;
't Is alles í1i1; geen enkel wezen fchijht te leven;
Slechts nu en dan, in 't wijdst verfchiet,
Hoor ik het murmlen van dén vliet; -Maar , zou diet eenzaamheid 't gevoelig hart doen beven
Neen, heilge ftilte van den nacht!
Uw fombere eenzaamheid kan mijne ziel bekoren;
Het blaadje, dat het koeltje beidt,
Wekt in mijn hart de onfterflijkheid;
Uw weemoed heeft de hoop in mijne ziel herboren.
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Gij fchenkt mijn' geest het duurzaamst heil;
'k Vergeet in uwen fchoot alle aardfche vreugd en fmarte;
'k Verhef mij boven 'Lijd en lot;
'k Aanfchouw uw grootheid, goeddoend God!
De ftilte, die thans heerscht, biedt laafnis aan mijn harte.
Gij voedt mijn' geest met heilig vuur;
Gij kunt den ilerveling de ware wijsheid leeren;
Uw vale vlerken , duistre nacht 1
Bedekken de ondermaanfche pracht;
Gij doet den mensch met God, in 't eenzaam woud, verkeeren.
0, blijf nog lange , Rille nacht!
De troostbron voor mijn hart en zachtfle bloemenketen!
Gij voert mijn jonge Zanggodin
Der kunften fchoonen tempel in;
Gij zijt de toetssteen van het zalig vrij geweten.

Middelburg.

J. W. SCHOURMANS.

BLUSCHT DE VONKEN VOOR DT VLAM;
SCHUT DE SCHAPEN VOOR DEN DAM.

V ie naar levenswijsheid pracht,
Geve op de oude fpreukjes acht:
't Zal heen , op den weg vair 't leven ,
Raad en hulp en voordeel geven.
Menig fpreukje, kort en klaar,
Redde er velen uit gevaar ;
Dreef terug van valfche paden,
Die reeds op huun' bodem traden.
't Spreekwoord, tijdig aangebragt,
Dringt, met onweêrilaanbre kracht,
Dikwijls in de ziel naar binnen ;
Spreidt er helder waarheidslicht;
Weet verdoolden vaak te winnen,
Wear te leiden tot hunn' pligt;
Stort ons, door een' korten zin ,
Troost of nutte leering in.

2334LUCHT DE VOI<Kr
LN VOOTt DE VLAM;
'k Zocht er thans een dubbel uit
Dat dezelfde les hefluit ;
't Is een fpreukje, juist en aardig,
't Overdenken dubbel waardig;
't Is een fpreekwoord van den brand,
En een fpreukje van het land
In een rijmpje zaamge(loten;
't Heeft veel nutte leering iii;
't Schenkt aan kleinen en aan grooten ,
Bij 't betrachten, rijk gewin :
„ Bluseht de vonken voor de vlam;
Schut de fchapen voor den dam."
Als het vuur het huis ontfeekt,
Reeds in helle vonken breekt ,
O, wie tracht dan niet dat gloren
Spoedig door het nat te finoren ,
Bluscht niet, eer het is te laat,
En het huis in vjammen Raat,
En de brand niet is te fluiten ?
Dwaas is hij, die 't vuur niet dooft,
Eer 't vernielend !Iaat naar buiten ,
Have en goed hem wordt ontroofd,
Door het woeden van den brand; .-Maar hij hield zijn huis in ('tand,
Die aan 't fpreukje heeft geloofd,
Die, bij tijds, met water kwam,,
Vonken biuschte vóór de vlam.
Als een boer zijn golvend graan
Vrolijk ziet op d' akker (taan,
Dat een' ruimen oogst doet wachten,
at Loon van ijvrig pligtbetrachten;
0, dan zorgt de 1ijvre man,
Naarftig en zoo veel hij kan,
Schade en rampen af te wenden;
Dat geen fchapendrift, vooral,
In zijn' rijpen akker vail',
Die den oogst vernielend fchenden:
Want, zijn ze eenmaal in het graan,
Moeilijk valt dan het verjagen ;
't Rijpe zaad wordt uitgelagen;
Iedre tred brengt nadeel aan,

SCHOT b8 SCHAPEN VOOit DEN DAM.

Daarom eischt zijn dure pligt,
't Grazend vee er uit te keeren,
En hij houdt , om 't af te weren ,
D' in,a:ig van zijn' akxer digt ,
Waait en zorgt, om ooi en ram
Af te fcuutten voor den dam.
Houdt het fpreukje leeringin,
Vrienden ! hoe verdwaasd van zin
Handelt hij dan, die, in 't leven,
't Spreukje geen gehoor wil geven;
Die de vonken gloren laat,
Tot de brand naar buiten ílaat;
Zely' de woeste vlam gaat voeden;
Die bedachtloos ftqat en gaapt
Of den kostbren tij d verflaapt ,
En den akker niet gaat hoeden;
Die, als 't vuur, woedt overal
Eerst den brand gaan blusfchen zal ,
En de fchapen gaat verjagen,
Als het graan is ne@rgeflagen,
En, nu 't all' vertreden ligt,
Sluit voor 't vee zijn akker digt.
Maar, hoe waar het fpreukje zij,
Velen toch (gelooft het vrij)
Hebben 't onbedacht vergaten ,
En hun waar geluk verfineten ;
Velen, pleegt gefchiednis raad,
Zoo in kerk als burgerftaat ,
han het hoofd van legerbenden ,
Doofden tweedragtsvuur niet uit.
Bliezen 't aan tnet windgefluiti,
Om eens anders huis te fchenden ;
Maar, bij 't ijlings ommewenden,
Stak de vlam hun pand ooit aan,
Deed hun heil in rook vergaan:
Toen, in jammer neêrgebogen,
Stond het fpreukje hun voor oogen ,
Dat, te laat, hunn' wrevel fust.
„ 't Vuur dient vóór de vlam gebluscht."
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'k Denk nog aan dien woesten brand,
Die het lieve vaderland
Heeft geteisterd, zoo veel jaren,
Toen het twistvuur, opgevaren,
Uitbrak in een laaije vlam.
'k Denk nog aan dat lieve lam,
Met die kudde Franfche fchapen ,
Die hier voedfel kwamen rapen ,
Niet we,'rhouden voor den darn!
Necrland , dat weer op mag bouwen,
Nu de vlam is uitgeteerd;
Neêrland zal de fpreuk onthouan,
Duur, voor fchade en fchand', geleerd:
„ 't Vuur dient vóór de vlam geftut,
„ Schapen voor den dam gefchut."
Vrienden, in ons zely' gekeerd,
Hoort, hoe 't fpreukje wijsheid leert!
Als een drift uw hart wil roeren,
Op verkeerde paden voeren,
Neemt liet fpreukje dan in acht;
Stelt u ijvrig op de wacht,
Voelt ge eene ijdie vonk ontgloren,
Smeulen in 't verhit gemoed;
Zoekt geen voedfel voor den gloed,
Tracht dien , vóór de vlam , te finoren
Waakt op d' akker van uw hart;
't Hoedt u voor berouw en fmart;
't Zal u rein genoegen fchenken,
Sterken op de levensbaan;
En, wat lot ti hier moog wenken,
Stille zielsrust lacht u aan,
Zoo gij 't vuur hebt afgeweerd,
Schapen voor den dam gekeerd.
Lieve fchoonen ! neemt ook gij
't Spreukje in acht, zoo vol waardlj;
Vlecht het in uw bloemenranden;
Schrijft het op uw kamerwanden.
0, in menig lach en lonk
Schittert een verborgen vonk,

SCHUT DE SCHAPEN VOOR DEN DAM.

Die , gekoesterd, brand zou vatten,
En in vlammen uit zou fpatten;
Weest voorzigtig met dat vuur,
Heilloos dikwijls van natunr;
Hoedt u voor de boze knapen,
Die , gedraaid met eiken wind,
Snuffen, als de grage fchapen,
Waar een dam zich open vindt.
Lieven! houdt uw hart gefloten
Voor 't gezang der vieijer,j ;
Slechts uit rein gevoel ontfproten,
Gloei' het vuur, dat men u wij';
Zoo 't niet dáár zijn' oorfprong nam,
Bluscht de vonken vóór de vlam.
Vrienden! ook in 't huisgezin
Houdt het fpreukje leering in:
Voor de tweedragt, echtgenooten !
Moet de dam zijn toegefloten.
Valt er foms een enkel woord,
't Vuur dient vóór de vlam gefmoord;
Liefde moet de vonken dooven. —
Ouders i 't fterke n in uw' pligt ;
Houdt op 't kroost het oog gerigt;
't Schenkt een vreugd , u nooit te ontrooven,
Als het eens, behoed voor val,
Hartlijk u nog danken zal,
Dat gij 't leiddet uit gevaren;
't Zal de gulden fpreuk bewaren
Van de vonken en de vlam ,
Van de fchapen en den dam.
Dan , ik fcheid van 't fpreukjen uit,
Dat zoo veel nog in zich fluit:
Ieder, in beroep en handel,
In zijn' ftaat en levenswandel,
Houde 't immer onder 't oog;
't Spreukje, dat nog nimmer loog,
Zal, in eiken ftand van 't leven,
Ons geluk en voordeel geven.
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oudheid heeft op eerbied regt;

De

Vader Cats heeft reeds gezegd :
„ L1uscht de vonken vóór de vlam;
„ Schut de fchapen voor den dam."
Zevenhuizen

.

VAN DER Po01.tT,

VEIt6ANKE LIJK HEID.

W

at preekt gij van verganklijkheid?
Gij, dwaas! die immer mort;
Die bij het bloeijend bloempjé fchreit,
Omdat het dra verdort;
Die heeds de toekomst tegenzucht,
En 's zomers reeds den winter ducht
;

Wanneer-de zon, met stille pracht,
De westerkimmen kleurt ,
Dan dwaas hij, die den nàren nacht,
Die volgen kan , betreurt ;
Dan wijs hij , die het fchoone ziet,
En dankblaar d'avondflond geniet.
Wanneer de beker voor ons (laat,
De wijn ons tegepflrealt ,
Dan dwaas hij, die dien nektar haat,
Wijl die zoo ras verfehaalt;
De wijze haat wel 't volle glas,
Doch neemt het op, en..... leégt het t,2&.
Als, op een lieve maagdekoon,
De pronk der jeugd nog prijkt,
lucht° dan de dwaas om 't vlugtig fèhoon,
Dat met de jongheid wijkt;
De wijze haast zich, vrijt en trouwt,
En denkt : ,, ock ik word fpoedig oud."
Dus , vrienden ! daarom riet gemold ,
Al gaat de tijd ook fuel.
't Genot is wuft, het leven kcrt:
Befteedt dus beide wil.
Neemt aan, wat u het heden biedt,
En vreest den roof van morgen niet.
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Verga dan, wat èr blinkt en bloeit,
Wat om u prijkt en ftaat ;
Doch, wilt ge een heil , dat niet vervloeit,
Een' fcl:at, die nooit vergaat,
Dien u geen molt of roest ontneemt,
En dien geen roover u ontvreemdt:
Dan rein van zin en vroom van ziel,
En met uw lot tevregn.
Wis bloeit, wat ook verdorde en viel,
't Geluk dan om u heen;
En , zij 't ook vlugtig, wat het biedt,
Wèl hem, die 'c goede wijs geniet!
J. ERESTER, AZ.

DE GAAUWDIEF TEGEN WIL EN DANK

(Eerre ware Anekdote.)

Z

°er onlangs vervoegc'e zich, te Parijs , een man bij gen'
'hoedenmaker, en , hem eene bereide huid vertooncnde , vroeg
hid, of deze hem daaruit niet een dozijn mutfen, in de wandeling kaskelten genoemd, zou kunnen zamenftellen. Na de
maat te hebben genomen, werd zulks door denzelven toefte.nmend beantwoord; en ten bepaalden dage kwam de onbekende terug, betaalde den prijs, waarvoor men was overeengekomen , en ging welvoldaan heen. Weinige dagen daarna ,
terwijl de hoedenmaker , op een der openbare pleinen , naar
een' goochelaar frond te kijken , voelde hij een vrij zwaar'
voorwerp in zijn' rokzak vallen. Terftond zich omkeerende,
zag hij een' man , die zich haastig verwijderde, hem eer.'
wenk of teeken gevende, dat hij niet begreep, Hij flak nu de
hand in zijn' zak ,en haalde er een fraai gouden horologic uit.
Verbaasd over dit avontuur, wist hij in het eerst niet, wat té
doen; maar, begrijpende dat het wel niet anders =Zijn konde,
of een zakkenroller, die zich ontdekt waande, had dit kost
frul hein in den zak gemoffeld , befloot hij, zich naar eenen-bar
Conimisf ris van Policie te begeven , aan wiep hij dan ook
openhartig zijn wedervaren verhaalde. Deze, die den man
kende, verdiepte zich, met hem, in verfchillende gisfingen;
maar, deszelfs muts in oogenfchouw nemende riep hij eens-
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klaps uit: „Ik ben er achter! De overeenkomst tnsfchen uwe
kasket en die, welke het meerendeel dier gaauwdieven, ten
teeken van verftandhouding , dragen , is gewis de oorzaak der
dwaling van hem , die u dit horologie heeft overgeleverd; hij
zal u voor een der zijnen hebben aangezien. Maar ik bid u,
hoe komt gij aan dat fatfoen ?" De hoedenmaker vond zich
thans genoopt, ten einde alle vermoeden van medepligtigheid
van zich te weren, den Commisfaris het gebeurde mede te
deelen; met bijvoeging , dat hij , geen argwaan hebbende,
dat gezegde kasketten een deel uitmaakten van de kleedij der
opvolgers van den wakkeren C A. R T o U C II E , zijne maat zóó
had genomen, dat er nog een dertiende voor hemzelven overfchoot. Dit was nu wel niet volkomen in den haak ; maar,
dewijl deze foort van gedwongene voorbetaling van oudsher
bij fnijders gebruikelijk is, waarom dan ook niet bij hoeden
daar toch beiden de fchaar hanteren? Voldaan over-makers,
's mans opregtheid , liet de Commisfaris den hoedenmaker ,lnijder gaan, de kasket en het horologie in bellag nemende , met
eene heufche herinnering, dat eene verkeerde daad altijd (echte gevolgen na zich fleept, en dat men niemand , zelfs geene
gaauwdieven, moet beftelen.

INSCHRIFT VAN HET ZWAARD VAN KONTOGHIANNIS..

W

ie niet voor tirannen beeft,
Vrank en vrij op aarde leeft,
Roem meer houdt dan 't leven waard
Hem alleen behoort dit zwaard.
Uit het Nieuw - Grieks h.

HET GEWONNEN PROCES.

'k Won eindlijk mijn Proces; maar 't bragt mij luttel in:
Het winnen was verlies; 't verliezen waar' gewin!

MENGELWERK,
IIET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS

GODE BETAMENDE.

U.
Christus
niet
deze
dingen
Lijden, en (alzoo) ingaan
Moest de
in tine heerlijkheid?
LUKAS XXIV: 26.

D aar is , in het lijden en flerven van onzen Heer J E z u $
C H R I S T U S , niets , waaraan zich de Rede , met grond ,
kan ítooten of ergeren. Daar is , in het afgetrokkene
befcllouwd , niets in, Gode of J E z u s onwaardig, —.
niets , met hunne ecre onbeltaanbaar; integendeel alles is ,
de zaak van voren overwogen zijnde , daarmede overeen.
komflig, —alles beantwoordt aan hetgeen dc Rede moest
doen verwachten. Indien God waarlijk eenen Gezant heeft
willen zenden , om de wereld te verlichten en te hervormen, heeft Hij hem moeten zenden als een mensch , aan
alle de lotgevallen der menschlicid onderworpen , — heeft
BIij hem moeten laten lijden, en hem daaraan niet met wijs
welvoegelijkheid kunnen onttrekken. Dat j E z u s-heidof
derhalve geleden heeft , is , als wij de zaak van dezen_
kant befchouwen, zoo ver af van eenige bedenking tegen
de Goddelijkheid zijner zending te verwekken , dat het
dezelve integendeel veel aannemelijker doet voorkomen,
dan wanneer hij niet geleden had.
Dit was het beloop onzer befchouwingen en redekavelingen , in de Verhandeling, in No. IV dezer Letteroe..
leningen geplaatst. Thans willen wij dit onderwerp ver
zaak van eene andere zijde, of van ach -volgen,d
inzien. Wij willen niet meer vragen : wat moest-tern,
aan j E z u s , in het algemeen als Te;ide'i;n (les A1ie;
hoog//en be/2iiouwd, wedervaren ; maar: wat moest hem ,
in zin b ijzonder karakter., — wat moest hein , hij d0
genen, aan welken hij onmiddellijk gezonden herd, —^
,vat moest hem , uit aanmerking van zijnen b jzondct°eta
MENGELW. Ic$_7. NO. 6.

R
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last , bejegenen ? Bij overweging hiervan zal zich het
ontwerp der Goddelijke wijsheid, in hare bedeclingen over
J n z u s , in een helder licht vertoonen; en , indien liet
zich reeds , bij onze algemeene befchouwing , als haar
betamend voordeed, thans zal het zich, in vollen luister , als haar oneindig verheerl ijkend aan ons ontdekken.
JE z u s was de groote Profeet, welken God, gedurende Bene reeks van eeuwen , door vroegere zendelingen , aan het volk van I s R A ë L had laten aankondigen.
1 Jij was de MESSIAS , den Joden beloofd , als toekom
Middelaar eens nieuwen verbond; , hetwelk het ou--flg
de, weleer door God met hunne vaderen opgerigt, moest
vervangen, en hetwelk een algemeen verbond, niet íleclits
met hen , maar met alle volken der aarde , zijn zou ; en
hij was de algemeene Verbs/er der wereld , beflemd om
het gan/che renschdom te verlichten, en aan alle Gods
kinderen den weg tot eeuwige heerlijkheid en zaligheid te
wijzen. Zoo deed hij zichzelven voor ; zoo fchetfen
hem onze heilige Schrijvers. Wij fchrijven thans niet voor
zulken, welke bewijzen zouden behoeven , dat zulI; een
Heiland aan de Joden was toegezegd , dat j n z u s die
Heiland geweest is , en dat hij daarvoor erkend heeft wil
worden. Wij nemen dit, als toegeílaan , aan ; en-len
nu zeggen wij : als zoodanig heeft j n z u s moeten 1i7den en Herven. — Hadden der Joden Profeten niet voor
dat dc MESSIAS geene gedaante noch heerlijk--fpeld,
heid zou hebben ; dat hij , als de onwaardig/le onder de
menfchen , veracht zou zijn ; dat men hein , als van
God gelagen en verdrukt , zou aanmerken; dat hij ver
verbrijzeld en uitgeroeid zou worden ; dat hij-wond,
zone ziel in den dood zou nu/lonen , zlchzelven tot
een Jlagtoffer Rellen , velen regt vaardig maken , en hun
dragen zou ? En moesten deze,-neorgtvadih
en Bene menigte van andere dergelijke voorzeggingen , in
hem niet vervuld worden ? Iion de geest , door welken
die voorzeggingen waren gefproken, worden gelogen
waren die Profeten geene echte Profeten ge--flrat?Dn
weest. En , zoo zij het geweest waren , kon dan j r -
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z u S, zoo hij hunne voorzeggingen niet vervulde , als
MESSIAS erkend en aangenomen worden ? — Neen : hem
zou een alleruití'ekendst kenmerk hebben ontbroken ,
waardoor hij moest onderfcheideni worden , en men zou
hem hebben moeten verwerpen.
Vraagt gij: waarom werd voorfpeld , dat j E z u s' lijden en flerven zou, en waant gij, dat wij zouden willen
beweren , dat hij niet geleden zou hebben en niet gellor+
ven zou zijn, zoo het niet voorzegd was geworden ? —
gij bedriegt u. Onze vorige Verhandeling heeft er u van
moeten overtuigen. Eer het voorzegd werd, dat hij lijden en herven zou, was dit zeker. Het kon, uit den
aard der zaak, niet anders wezen; en omdat de geest,
waarvan wij fpraken, en welke de voorzeggingen ingaf,
dat voorzien had, daarom werd liet voorzegd, opdat het
een der kenmerken van den MESSIAS zijn mogt. Niet de
voorzeggingen dan waren oorzaak van JE z us' lijden en
dood; maar de toekomilige zekerheid van dezen was oorzaak van genen. — Vraagt gij verder: konde God j Ez u s' lijden en dood niet verhinderd hebben ? — wij wijzen u dan weder naar de vorige Verhandeling. De vraag
is niet, wat Gods almagt doen konde? Was zij liet,
dan zouden wij moeten antwoorden: ja , God konde het
verhinderd hebben. Maar de vraag is : wat was welvoegelijk? wat betaamde God? wat eischte Zijne wijsheid ?
En dit hebben wij voorheen beflist. Nu voegen wij er
alleen bij: God wil, zoo min in de zedeli/ke als in de
natuurlijke wereld , buiten volftrekte noodzaak, den ge.
wonen loop van zaken duiten; en dit wilde Hij hier
vooral niet , omdat die loop juist tot de uitkomst moest
leiden, welke Ilij bedoelde , namelijk liet lijden en flerven
des Verlosfers , welke in het ontwerp , dat God , door
hem , tot heil des menschdoms , wilde uitvoeren , vol•
1lrekt onmisbaar waren.
Laat ons , om ons hiervan te overreden, overwegen ,
in welk verband Gods vroegere openbaringen niet die
van het Evangelie Ronden, welke de bedoelingen der laat.
T^ 4

244

HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS

íte waren, en hoe deze flrekte, om de verlichting en
hervorming des mensclidoms te bevorderen.
Hetgeen wij elders (*) in het breede hebben voorgefleld , moeten wij hier met weinige woorden herinneren. -- God heeft met de openbaringen , waarmede Hij
het menschdom , van tijd tot tijd, verwaardigde, bedoeld
gehad, hen allengs tot hoogere verlichtingen en fleeds
toenemende vorderingen in godsdienilige en zedelijke kennis en betrachting op te voeren. Daar zij , in den vroegfièn tijd , jlechts kinderlijke vatbaarheid en vermogens
hadden, was Zijn onderwijs en voorfchrift daaraan geevenredigd ; en , naar mate de eerfte toenamen , werden
de laatlle, van tijd tot tijd, verhevener. -- Onder dit
gezigtpunt nu moet men zich de Nlazaifehie bedeeling altijd, in betrekking tot de Christel ihe, voorftellen. Schoon
de eerfle veel volkomener was , dan Gods vroegere openbaringen, liet was er echter zeer ver af, dat zij liet geheel volkomen onderwijs , hetwelk God voor het menschdom bcflémd had , en dat hen alleen in Raat kon (tellen ,
om volledige kennis van Godsdienst en deugd te verkrijgen, reeds zou bevat hebben. De menfchen waren nog
geenszins vatbaar of verlicht genoeg , om dat onderwijs
te ontvangen. 111 o z r s' vet, de eer[le van Gods onderwijzingen en voorfehriften , welke aan een geheel volk
gegeven werden , was onl;eichikt, om een voorfchrift
voor geheel het mensehdom te zijn , en was naar de omílandigheden, de verlichting en de godsdienftige behoeften
der Isracliten, ten tijde toen zij hun gegeven werd, gerigt. De rest des men•chdoms was toen nog volíirekt
onbekwaam , om eenige algemeene openbaring te ontvangen. Zij moest echter, ten oenigen dage, volgen, en de
Mozaifche was daartoe voorbereidend. Zij kwam eindelijk, in de volheid des tijds, (gelijk de heilige Schrift het
uitdrukt) toen God ze , door JE zus CHRIST U S,
liet verkondigen, Hare betrekking derhalve , of het ver(*) In het I11e No. van dit Tijdfchrift voor het loopend
jaar, íl7en,;eliyerk, bl. 9 tot i3.
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banid, Waarin zij tot de Mozaifche Rond, was die van
eene algemeene en volkomene tot eene bijzondere en onvolkomene : en , daar geene twee waarlijk Goddelijke openbaringen , welke van elkander , ten aanzien der wijze ,
waarop God van de menfchen vereerd wil worden , ver
te gelijk beflaan konden , — daar de onvolmaak--fchilen,
te , door de volmaaktere , b uiten kracht en werking geheld moest worden , en alles , wat zij onvolkomens had
bepaald en voorgefchreven , moest worden afgefchaft en
te niet gedaan; daar komt de Christelijke voor, als nood
een einde hebbende moeten maken aan die wijze-zakelij
van God in het openbaar te dienen , welke door de Mozaifche was ingelteld. Op dien voet kon zij alleen voldoen aan Gods ontwijfelbaar oogmerk, en aan hetgeen
hij voorheen menigmaal had laten verkondigen; — op
dien voet alleen kon de redelijke dienst van God , die
door c x R i s T u s werd gepredikt, — een dienst in
geest en waarheid, --. ulandgrijpen; — op dien voet alleen kon de Christelijke Godsdienst een algemeene Godsdienst worden , wanneer hij ten zelfden tijde aan den ple tigen en uitwendigen eerdienst, zoo wel der Joden , als
der Heidenen, een einde maakte. Indien dus de Christelijke openbaring dit einde niet bereikt had , zou zij haar
allergewigtigst doel , waarbij geen ander was te vergelijken , gemist hebben. En , laat ons ons nu van dezelve
zoodanig denkbeeld vormen , als wij willen, wij zullen
buiten haat zijn, om ons iechts eenigzins de mogelijkheid te verbeelden, hoe zij dit groote doel zou hebben
kunnen bereiken , zonder dat C H R I S T U S ware geforven , en zonder dat zijn dood , onder het denkbeeld van
een voor eeuwig voldoend offer voor de zonden van alle
srnenfchen , ware voorgefleld , zoodat daarvoor nu geene
andere offers meer noodig waren.
Een voornaam deel van den Mozaifchen eerdienst beflond in deze offeranden. Zij waren in dcnzclven ontleend
uit den ongcrijmden Afgodendienst van Egypte , uit wel
i s R A ë r. 's groote Wetgever , nt o z r s, genood -ken
geweest was ze over te nemen , omdat zijn vcrbas--zakt
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t^erd volk er dáár zoodanig aan was verlaafd geworden
dat hij ze niet kon affchaffen, zoo hij zijne godsdienfcige
inrigting onder hetzelve tot fland zou brengen. Zonder
offers zoude zij nooit bij 't zelve zijn aangenomen , en
zou het aan den Afgodendienst , waaraan het buitendien
zoo vele moeite kostte het te onttrekken, verkleefd zijn
gebleven. Hij had zich dan moeten vergenoegen , met dezen offerdienst slechts aan den dienst des Allerhoogflen
te verbinden; en de Israéliten bleven er, federt, hoezeer
oenigen hunner Profeten er hun de nietigheid van onder
het oog gebragt hadden , aan gehecht , als aan hun leven. — Bij de geheele Heidenfche wereld was het eveneens gefield , als bij de . Joden. Denkbeeld van Godsdienst,
zonder offeranden, hadden zij geen van beiden. Naar
hun inzien maakten zij er de ziel en het wezen van uit:
want zij hielden hem (en te regt) voor een zeer voorn aam deel te beflaan, in verzoening van zonden te doen.
Maar eerie verzoening, zonder bloed van offerdieren,
waren zij niet in Raat zich te verbeelden. Zij Ronden
onwankelbaar in liet begrip , dat de zonden van den -offeraar op het offerdier moesten worden overgebragt; dat dat
dier de llraf des doods moest lijden, welke de offerar,
door zijne zonden, verdiend had, en dat deszelfs bloed
de gramfchap der beleedigde Godheid bevredigen, -- het
rantfoen, de losprijs, de voldoening moest wezen , voor
welke Zij den offeraar de ílraf kwijtfchold, en zonder wel
niet gedoogde hem vergeving te-keHargtvdih
fchenken. Deze bekrompene, Gode onwaardige, redeboze en allerverderfelijkfle denkbeelden lijnrcgt te hebben
willen wederfpreken, zou het onfeilbaar middel geweest
zijn , om zich , door het ganíche menschdom , uit éénen
mond , te doen veroordeelen. Zich te hebben willen voor
om dit vooroordeel , met het menschdom , van-teln,
deszelfs kindschhcid af , opgegroeid , en , fehier veertig
eeuwen lang, gekweekt en gekoesterd, op ééns uit te
rocijen, zou te regt als een bewijs van volfrekte zinncloosheid hebben mogen worden aangezien. Dat de Ileiland Ilcchts , in gewigtige gelegenheden , niet , niet de
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,Joden, denzelfdcn onredelijkcn en bijgeloovigen eerbied
betoonde voor oenige plegtigheden van het minst belang,
welke inzettingen waren van inenfchen , en niet van God ,
kostte hem eindelijk het leven ; maar , zoo hij lijnregt de
leer wegens de offeranden beflaan had aan te tasten , zouden noch Joden, noch Heidenen hem een enkel uur ver
hebben: en , zich te willen verbeelden , dat Bene-dragen
leer, welke de nutteloosheid en ongerijmdheid van alle
offeranden predikte , en niets voor dezelven in de plaats
f gilde, ten tijde onzes Heilands oenigen opgang zou heb
kunnen maken, of algemeen aangenomen zou hebben-ben
kunnen worden, is , bij ons , hetzelfde met zich het zedclijk onmogelíjkíle, tegen alle gezond verfland en klaar
-blijkehd
aan , als mogelijk voorpellen.
Maar hoe dan nu ? Alle plegtigheden en offeranden
moeten echter plaats maken voor den eenvoudigen, den
redelijken en geestelijken Godsdienst van liet Evangelic :
God wil Beene ojfereanden nicer, maar barmhartigheid:
het nlcnschdom is lang genoeg dienstbaar geweest onder
de eerie begin/den der wereld; liet moet zijne vrijheid
erlangen, door de wet der volmaaktheid. Van welk mid-del zal zich de eeuwige Wijsheid bedienen, om de gewigtige zwarigheid, welke IIaar hier in den weg Raat,
op te ruimen? — Van de boosheid der mcnfchen. Zij
zal dc kwaadaardigheid dier hcillooze , joden , die zich tegen Haren heiligen en Gezalfden verzetten, en op zijn
leven toeleggen — Zij zal de woede dier verblinde 01:zinnigen, welke Zij met éénen wenk kon beteugelen ,
ílechts laten voorthollen. Zij zullen Haren Geliefden het
leven benemen. Het zij zoo ! Ilij zal liet glorierijk wcder ontvangen. Ilij zal Lijden , maar alzoo ingaan in
Zijne heeuijkheid, gelijk de Profeten voorfpeld hebben.
Hij zal het kruis verdragen en de fchande verachten ,
en daarna verhoogd worden ter regterhatid des troops
Gods. Zijn dood zal van de allergewigti flc vruchten zijn ,
en dészelfs toelating , welke, om vele andere redenen ,
bij wijsheid, verkieslijk is boven deszelfs vcrhindcring ,
zal dienen, cpn den gellorven Zaligmaker der wereld,
,
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als het Lam Gods , dat hare zonden wegneemt, — als de
édnige o^,lrerandc , waarmede , voor eeuwig , voor alle zonden van alle menfchcn, voldaan wordt, alomme te prediken ; — hij zal dienen , om dit Lam , eenmaal gefagt,
en alleen eindeloos waardiger , dan alle de offers , die
Gode in eeuwigheid kunnen worden opgedragen , en alleen meer van kracht, tot reiniging en verbetering der
menfchen, dan zij allen te zamen, die zelfde menigvuldige, nuttelooze en , in velerlei opzigten , fchadelijke offers te doen vervangen ; — hij zal dienen , om het menschdom te overreden, waarvan het anders niet te overreden
is , dat het nu geene offers meer behoeft ; — hij zal dus
den Godsdienst van Joden- en Heidendom, welke door
de flaatkunde der Grooten en door het belang der Priesteren met magt gehandhaafd wordt , en welke anders niet
te overwinnen is, den gewisfen flag toebrengen; —
hij zal het middel zijn, om liet Christendom te doen omhelzen, het tot den gemeengin Godsdienst te maken, en
het menschdom van het ondragelijk juk der plegtigheden
te vcrlosfen ; — hij zal dienen , om het op te leiden tot
redelijke kennis , om het af te trekken van de verfiaafdheid aan he<. uitwendige , en op de inwendige reinheid der
ziele en dc heiligmaking des harten, als Gode alleen wel
prijs te doen hellen; — met één woord: hij-gevali,
zal dienen , om de menfchen in het verfland te verlichten , tot betrachting van godzaligheid en deugd aan te
fporen, en daarin alleen hunne volmaking en zaligheid

te doen zoeken.
Met de weldadi lie wijsheid dan liet God dc mishan
moord van J E z u s toe, welker verhinde--deling
ring de wereld buiten ftaat gelaten zou hebben , om den
Godsdienst, door j E z u s gepredikt, aan te nemen:
want, nog eens, de leer van de verzoening der wereld
door zijn bloed, en van zijne flagting , als de alleen en
voor eeuwig 'voldoende en genoegzame offerande voor
alle hare zonden , was de éénige , welke liet Chrisiendom aannemelijk kon maken , en op , Joden- en Ileidendom
kon doen zegepralen. Zonder j E z u s' dood , dan, was
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de heivorming der wereld onmogelijk, en God moest hem
toelaten , of dc verlichting en verbetering , en dus tevens de verlosfing en begelukzaliging , des menschdoms
moest achterwege blijven.
Kan ondertusfchen de mishandelde en omgebragte J Ez u s , in den allereigenlijkflen en volllrekt letterlijken
zin, overeenkomflig met het denkbeeld, hetwelk men
zich oorfpronkelijk van een offer maken moet, als een
zoenofer voor de zonden der wereld befchouwd worden ?
Heeft hij inderdaad NioETEN derven, om , door zin bloed,
de, door de zonden der wereld, beleedigde en vertoornde
Godheid te bevredigen, te verzoenen, en aan de eifchen
Harer regtvaardigheid te voldoen ? — Van zulk eene
Helling beeft al , wat niet aan de Rede , het gezond ver
hetwelk God zelf aan de menfchen gefchonken-ftand,
heeft, alle gezag heeft ontzegd, met afgrijzen terug.
Maar (heeft men gezegd) Rede is geene Openbaring.
Hetgeen , volgens de eerllc , valsch fchijnt , kan , volgens
de laatlle , waar wezen. Rede kan niet alles doorzien.
Dan ware de Openbaring nutteloos geweest. Deze kan
hare verborgenheden hebben , waarin de Rede flechts te
berusten heeft. — Ziet daar , onder ware , weder valfche
fellingen., waartegen de Rede eeuwig in tegenfpraak komen zal ! Zij erkent gaarne hare eigene zwakheid, en
eerbiedigt de Openbaring. Zij ftaat gaarne toe , dat haar
doorzigt beperkt is; dat het niet verder reikt, dan tot
den grenspaal des tcgenwoordigen levens , en dat de Openbaring dingen , welke dien grenspaal verre overfchrijden ,
en uitzigten openen tot in het eeuwige leven, niet alleen
heeft kunsten ontdekken , maar ook werkelijk ontdekt
heeft. Zij wil, zij kan niet loochenen , dat zulke dingen haar, zonder Openbaring , nooit met zekerheid bekend zouden zijn geworden, maar altijd flechts vermoedens en gisfangen zouden hebben kunnen wezen , en , in
zoo verre, voor haar verborgen zouden zijn geweest. Zij
aarzelt neen oogenblik , om onder die dingen te tellen de
leer des Evangelies omtrent de verzoening der wereld met
God , door desa dienst van T E z Us C 1i R F S T J S, mits
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men dezelve niet drijve in cenen zin , welke aandruischt
tegen alle hare beginfelen en begrippen. Zij beweert,
dat , wat zij niet wist, wat zij niet weten kon, en wat
dus voor haar verborgen was , eer het geopenbaard werd,
heeft opgehouden verborgen te zijn, nadat het is geopenbaard geworden , en dat het eeniglijk in dien zin is ,
waarin de heilige Schrift van eenige Christelijke leerflellingen , als verborgenheden , fpreckt. Zij houdt , einde
onwrikbaar ftaande, dat hetgeen, volgens erkente--lijk,
nis van elk onbevooroordeeld verstand, in zichzelf onwelvoegelijk, ongerijmd, onregtvaardig, onbeftaanbaar,,
tegenftrijdig is , nooit te regt verborgenheid genoemd , of
als een voorwerp van geloof voorgedragen kan worden,
en dat men de Openbaring onteert , wanneer men haar te
last legt, dat zij dat doet. Zij verklaart al het zoodanige
voor GEOPENBAARDE misvatting era dwaling, en ver
als , uit zijnen aard zelf, ongeloofbaar. -werpth,
Om deze redenen , dan, kan zij den vermoorden j Ez u s, in eigenlijken en letterlijken *zin, als zoenoer voor
de zonden der wereld, niet aannemen. En hoc zou zij
dit kunnen , daar het nog andere onoplosbare bedenkingen tegen zich heeft l' — Kan men begrijpen , dat de Va
e lle barmhartigheid , wien de Openbaring zel--dervan
ve, of de heilige Schrift, ons afmaalt als de eeuwige en
volmaakte liefde zelve, geen misdrijf vergeven wil, om
niet? dat Hij daarvoor verzoening eischt, door bloed?
Is IIij dan zoo volflrekt ongelijk aan, -- Plaat dan Zijn
karakter zoo volflrekt in Ilrijd met het afbeeldfel , hetwelk
onze Zaligmaker zelf zoo heerlijk fchoon van Hem heeft
afgemaald, in zijne onnavolgbare Gelijkenis van den Vader des zoogenoemden verlorenen Zoons , ( in L U K A S'
Evangelie, H. XV) welke vader dien zoon, daar hij
boetvaardig tot hem kwam, zonder Benig ofer, zonder
eenige verzoening, alles vergeeft? Is dan de Vader van
alle men/dien meer, dan eenig , door j E z u s geprezen ,
aardsch vader, onverzoenlijk , zoodat Ilij niets vergeven
wil , zonder voldoening ? — Men heeft beweerd , dat de
etriwige regtvaardigheid , zonder zulke voldoening , gee.
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ne fchuld vergeven kan. Maar wie zijt gij, vermetel fier.
veling ! die bepalen durft, wat DE EFuwtor_ doen of niet
doen kan'? Wie zijt gij, wiens bekrompen verfland de
vol/lrekte volmaaktheid hier nimmer bevatten kan, die
beflisfen durft, wat voor die volmaaktheid, welke alle
mogelijke volkomenheden in zich, vereenigt , en vooral
iiolynaakte liefcle zoo wel, als regtvaardigheid, influit,
mogelijk of onmogelijk is? Wie zijt gij vooral , die [heeds
zoo zeer het vermogen en gezag der Rede betwist, en
hare bedorvenheid beweert, en die eeniglijk met deze,
naar uwe eigene erkentenis , bedorvene (ja , zeggen wij,
door vooroordeelen waarachtig wel bedorvene , althans
jammerlijk verblinde) Rede uitfpraak durft doen, wegens hetgeen de hoog/le en volfreks onfeilbare Rede ver
niet vermag ? — Ziet eens , waartoe uwe verme--magof
telheid u vervoert! Ten zelfden tijde, dat gij beweert,
dat regtvaardigheid geen misdrijf vergeven kan, zonder
verzoening, befchuldigt gij zelf haar van het hoogfle onregt. Gij laat haar het misdrijf van fchuldïgen op den
onfchuldigen (alsof dit mogelijk ware) overdragen, en
doet haar den onnoozelen boeten en flrafen voor hetgeen
misdadigen bedreven ! Wat is er buitenfporiger, dan dit ,
te denken ? Is er immer Benig grooter misbruik van woorden , dan dit, mogelijk? — Hoe kan ooit het misdrijf,
(dat altijd eigene werkzaamheid onderfielt) hetgeen door
anderen gepleegd is , het mijne worden? Iloe kan ik immer geílraft worden voor hetgeen door anderen misdreven werd? Ik kan er ongelukkig door worden , ,-- men
kan er mij om mishandelen ; maar nooit , zoo lang de
woorden hunne natuurlijke beteckenis behouden , kan regtvaardigheid er mij, zonder eigene fchuld, om STRAF.
FEN. --. Zegt mij, wat houdt gij voor lofwaardiger ,
voor zedelijk voortreffelijker, dat ik mijnen vijand een
mij aangedaan ongelijk , om niet , vergeef , dan dat ik
hem daarvoor, naar geílrengen eisch der wetten, doe
boeten? — Gij kunt , indien gij niet , door de ganfche
redelijke wereld, veroordeeld wilt worden , niet weigeren
liet Berne boven het laatfte te prijzen. En zult gij dan
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deze voortreffelijkheid ontzeggen aan den Almagtigen, die
door niemands ongelijk gekrenkt kan worden ? -- o ! Maakt
het niet te 'eel, dat gij hoog, hoog tegen Hem zoudt
(preken, dat iets hards uit uwen mond zots gaan!
Bedient u niet van uwe ellendige uitvlugt , dat regtvaardigheld b ij God iets anders zou zijn, dan bij de menfchen ; dat hetgeen hij hen regt is, bij Hem onregt zou
kunnen zijn! — Waar heeft u Rede , of Schrift , deze
gedrogtelijke ftelling geleerd volgens welke, zoo zij
waar was, wij volllrekt niet meer zouden weten , wat
wij door regtvaardigheid verflaan moesten; volgens welt
ke het geen woord meer zou zijn, hetwelk Benen bepaal
zin had; volgens welke deze deugd zelve niet meer-den
baren grond zou hebben in de eeuwige en eeuwig -onveranderlijke beginfelen van regt en billijkheid, en niet meer
slechts ééne en eeuwig dezelfde zou zijn ; volgens welke
God zelf naar een' anderen regel zou handelen , dan Hij
voorfchrijft aan de menfchen ; volgens welke hetgeen j nz u s wil , dat wij volmaakt zullen zijn , gelijk de IIemelfche Vader, flrijden zou met hetgeen God zelf wil;
volgens welke..... Doch het verdriet mij , zulke ongerijmdlreden, (om geen harder woord te gebruiken) wel
dat men ze bij Christenere bcflrijden-kehtfcandis,
moet , verder te wederfpreken. — Wij herhalen dan , nimmer was de gemartelde Heiland , in eigenlijken en letterlijken zin , een zoenofer voor de zonden der wereld:
en, of zich dan ook de heilige Schrift zelve van zulke
uitdrukkingen moge bedienen, welke liet zoo doen voor
komt aan de Rede toe , en liet is haar pligt ,-komen,ht
te
verklaren,
als zij het alleen kan en mag toedit zoo
Zij
der
hoogst
volmaakte Godheid niets onmag
flemmen.
ger mds , haar onbetamendr , haar verongelájkends en
beleedigends toefchrijvcn. Zij kan , hetgeen van dien aard
gefchreven is , niet anders opvatten , dan als gefchrcven
aan zulken, wier begrippen, wegens de verzoening der
Godheid door zoernojfers , van het kindfche menschdom
ontleend, hoogst zinnelijk en verkeerd waren, doch niet
welken men op hunne gronden moest redekavelen, dewijl
;
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enen he op geene andere wijze van denutteloosheid hun
noodzakelijkheid, dat die ophiel--nerofs,vad
den, nadat het offer van j E z u s had plaats gehad , overtuigen kon.
Maar in welken zin kan en moet men zich dan den
Heiland, als voor de zonden der wereld gefiorven , en
als een ofer daarvoor geweest zijnde, voorílellen? -Alleen in eeneu oneigeniken , overdragtelijken en geleenden zin; — in dien zin, waarin men gemeenzaam
gewoon is te zeggen , dat iets wordt opgeofferd , wanneer
het tot Benig nuttig einde — tot verkrijging van iets anders — wordt afgeflaan of overgegeven; -- in dien zin ,
waarin wij, affland doende van ons geld, ons goed enz.,
om ons leven te behouden , of waarin wij, het leven
zelf, tot behoud van dat van anderen, of ten dieníle van
het algemeen , verzakende, gezegd worden hetzelve op te
off eren. In dien zin heeft God j a z u s, en heeft j Ez u s zichzelven opgeofferd aan het heil des menschdoms.
Tot dat heil zond God hem in de wereld. I Iij wist, dat
hij , zonder zijn lijden en dood , hetzelve niet kon uit
Hij zond hem echter. Hij oferde hem daaraan-werkn.
op. En j E z u s, fchoon hiervan mede bewust , was gereed , om aan de bevordering van dit heil het ofer van
zichzelven te brengen. God wilde liever, dan zijne kinderen in onkunde en zedeloosheid te laten en daar
ongelukkig worden, zijnen Geliefden, tot hunne-dor
verlosfing , in lijden en dood overgeven; en J E z u s
wilde, om dezelfde reden , zich beiden getroosten. Hunne behoudenis was dus de beweegreden van j E z u s' dood.
Zij verwierven, ten koste van denzelven , de kennis,
hoe zij bij God vergeving van zonden erlangen , Heni
voortaan welbehagelijk wandelen, en het eeuwig zalig leven verkrijgen konden. Zonder dat zouden zij die kennis
niet bekomen hebben. Aan j a z u s' dood , derhalve,
hadden zij dezelve eeniglijk te danken. Ware het niet
geweest , om hun die kennis te fchenken, j n z u s zou
piet hebben behoeven te lijden , en zou niet geleden heb ben. --- Het was dan , gelijk de Profeten het uitdrukten ,
-
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om Hunne overtredingen , dat hij verwond, — om Iiunne
ongeregtigheden, dat hij verbrjzeld werd. Zij, die lij=
den verdiend hadden , werden er, door hem , voor behoed; en hij, die het niet verdiend had, onderging het
om hunnen wil. Iiij leed dus in de plaats van hen, die,
zoo hi niet geleden had , zouden hebben moeten lijden.
Door .zijne firiemen bekwamen zij genezing. hunner
aller ongeregtigheid liep aan op hem, en, om de overtreding des volks, is de plaag op hem geweest. En, der-halve, hij Helde zone ziel tot een fchuldofer, en droeg
de zonden van velen.
En ziet nu, hoe volmaakt deze bedeeling en toelating
over J E z u s gcfchikt was , om de oogmerken der Goddelijke wijsheid , tot bevordering van der menfchen deugd
en godzaligheid, te dienen, en hoe volmaakt overeen
zij derhalve was met de eifchen van Gods heilig--komig
Het Evangelie moest den menfchen Gods gebeid!
nadigen wil verklaren , om hun vergeving van zonden te
fchenken-, op voorwaarde van geloof, boetvaardigheid
en heiligmaking. Om alle misbruik van deze leer, zoo
veel mogelijk , voor te komen , -- om lien te leeren ,
dat zij zich niet hadden te verbeelden, dat de vergeving
der zonden eerre geringe zaak , en God altoos gereed en
.genegen was , om hun die te verleenen , — om hun een
allerlevendigst denkbeeld van Gods haat en afkeer tegen
.de zonden in te boezeroen, en hen zelf met afgrijzen tegen dezelven -te vervullen, laat God J n z v s jlerven. Zijn
dood moet hen overtuigen, dat onderworpenheid aan zon
een zeer rampzalige Raat moet zijn , daar God , om-den
er de menfchen van te verlosfen, zoo veel heeft willen
doen. Hij leert hen, dat de ongeregtigheid alleraffchuwelijkst in Zijne heilige oogen moet wezen, daar Hij,
om er hen van af te trekken, liet leven van den .Eeniggeborenen, in welken Hij zin welbehagen had, niet te
dierbaar geacht heeft. Hij leert hen, zich , met fiddering , voor te (lellen , hoe gadeloos ondankbaar, kwaad
hemeltergend het zij , zich , na alles , wat God-wilgen
vcrrigt heeft, echter nog aan zonden over te geven ; er ,
—
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derhalve, hoe ftrafbaar het moet zijn , aldus de liefde
van God en van den geflorven' Heiland te beantwoorden, — hoe liet niet kan misfcn Hun hoogst ongenoegen te verwekken, en hoe onmogelijk het zijn moet ,om,
wanneer men zich, met vertreding van den Zoon van
God, en ver fmading van den geest der genade , aan zulken moedwil overgeeft , en er zich in verhardt, daarvan vergeving te erlangen. En welken invloed kan dit
nu anders bij hen hebben , dan dien , dat liet hen met alien mogelijken ijver vervult, om voortaan, alle godde-

loosheid en wereld/die begeerlijkheden verzakende, nzcztiglijk , regtvaardigl k en godzaliglijk te leven in de
tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en
de verfc•hzj ning der heerlijkheid Gods en des Zaligma
E z us C I-I R I S T U S, die zichzelven voor hen ge--kersj
geven heeft , opdat hij hen verlosten zou van alle ongeregtigheid, en zichzelven een eigen volk zou reinigen,
ijverig in goede werken?
ADR. STOLKER.

REDEVOERING, OVER ZIET NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP
TOT ZEDELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN.

Door
Mr.

B. WIC HERS (*).

Le meesten mijner geëerde Hoorders weten voorzeker, dat
er, vóór omltreeks drie jaren, op onzen vaderlandfchen bodem , een nieuw Genootfchap is opgerigt , ten doel hebbende, om zich het lot der gevangenen aan te trekken en hunne
zedelijke verbetering te bevorderen, door zoo aan hen, die
nog werkelijk zich in de gevangenisfen bevinden , en waar de
plaatfelijke omflandiglleden zulks niet ten cenemale onmogelijk
maken, de gelegenheid te bezorgen , om het een of ander
handwerk aan te Zeeren, in de eerfle en noodwendiglie wem
tenfchappen te worden onderwezen , als wel , voornamelijk,
(*) Gehouden, Dec. 1826, in eene. openlijke Vergadering
van de Afdeeling van het Nederlandsch Genootfchap tot zede
verbetering der Gevangenen, gevestigd te Winfchoten. -lijke

2Só

REDEVOERING,

om diegenen, die uit de gevangenis ontflageln worden, behulpzaam te zijn tot het bekomen van de gelegenheid , om
door arbeid in hunne behoeften te kunnen voorzien, en hun
daartoe op alle mogelijke wijzen, zelfs, is het noodig, door
het uitreiken van geldelijke bijdragen, in tlaat te flellen.
Van deze Maatfchappij nu , waardoor ons Vaderland zijnen
van oudsher verkregen roem van menfchenliefde op nieuw
heeft verhoogd, en waarin de onbekrompen Brit ons reeds is
nagevolgd, beflaat er ook eene afdeeling te dezer plaatfe; en
terwijl deze zich heden had voorgefteld, om bijzonder aan
hen, die daarvan leden zijn, een openlijk verflag te geven
van den algeheelen toeítand der Maatfchappij, zoo vond zij
het niet ongepast, om tevens aan anderen de gelegenheid te
verfchaffen , zich met het edele en groote dezer inflelling bekend te kunnen maken.
Wanneer men her groote en edele eener inulelling wil doen
kennen, is het inderdaad bedroevend voor ieder menfchenvriend, dat men maar al te dikwijls beginnen moet met ver
begrippen tegen te gaan en vooroordeelen te beftrijden;-kerd
en ook dit is hier het geval.
Velen toch meenen, dat de werkzaamheden van ons Genootfchap die der Hooge Regering zouden behooren te zijn,
en verwarren het doel onzer inflelling met de verzorging en
pleging der gevangenen, — met dat, wat betrekking heeft
tot hunnen phyIeken toefland als gevangenent deze meening,
echter, rangfchikken wij onder de verkeerde opvattingen.
Het doel onzer vereeniging is alleen, wat de gedetineerden
betreft, hunne zedelijke verbetering te bevorderen, waartoe
als in een naauw verband flaat het aanleeren der eerfte wetenfchappen en het aankweeken van lust tot werkzaamheid;
terwijl hoofdzakelijk hare bemoeijingen daarhenen firekken,
om, wanneer de gevangenen ontflagen zijn, hen in flaat te
ítellen en te helpen, om datgene , wat zij door het verloren
vertrouwen hij hunne wederintreding in de maatfchappij te kort
komen, in onzen boezem, en door ons in het hart hunner me.
deburgeren , weder te vinden.
Dat dit nu niet het werk van het Staatsbetluur kan zijn , valt
bij het minfie nadenken, al dadelijk in het oog. Vooreerst toch
zal het wel altijd onmogelijk voor dusdanig algemeen befluur zijn,
om in de bijzondere belangen van elk lid der maatfchappij te
kunnen voorzien; daartoe behoort eene al te zeer tot kleinigheden afdalende bemoeijing, onuitvoerlijk, daar liet weder
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door aan te ftcllene ambtenaren zonde moeten gefchieden , en
van waar de daartoe benoodiigde gelden te verkrijgen vooral
bij de vele behoeften, die leder Staat, bij de thans befteande
orde over geheel Eccropra, heeft. Doch al koude de Hooge
Regering dit ook ,of had zij daartoe ook al de geldelijke midcieica, dan zoude zij het doel nog nimmer bereiken kunnen.
Zoo behoort toch , bij voorbeeld , gelijk ftrala is aangemerkt,
tot onze zorg, om een' gevangene , die na zijn ontfiag werken wil, daarin behulpzaam te zijn , niet alleen door hem
daartoe door geldelijke middelen in staat te lIellen, maar ok
door hem bij (lezen of genen aan te bevelets. Deze aanbeveling nu kan eerst dàn met eenig gewenscht gevolg plaats
hebben, wanneer men zich overtuigd heeft, dat de in vrijheid
geftelde zich heeft gebeterd; en al konde nu de Hooge Regering ieder dezer losgelatenen doen gadeflaan en , ten gevolge van afgelegde blijken van beterfchap, aanbevelen, wat
zonde dan nog zulk cone aanbeveling baten ? Zonde de bur-.
gcr, aan wies de gevangene in diervoege van wege liet Be(tuur werd aanbevolen , zulks niet veeleer als een bevel
jan een verzoek aanzien, en het daarvoor houden , dat men
Op de vrije keuze zijner werklieden invloed zoude willen
uitoefenen? De burger valt, zelfs ten opzigte van de beste
Regering, achterdochtig, zoodra het zijne vrijheid geldt; en
waarlijk niet zonder reden , wanneer men in andere Rijken
zoo vele vernieuwde aam alLn op dat kleine overfehot van
vrijheid ziet doen, dat den niensch na zijne intreding in de
maatfchappij Hechts konde overblijven ; en deze achterdocht
en ijverzucht moeten als 't ware de vooruitgezette wachters
of voorposten zijti , om over onze vrijheid te waken.
Geheel anders is het , wanneer ons Genootfchap , eersen
losgelaten gevangene geholpen en , van nabij , in alle zijne
handelingen hebbende gadegeflagen, niet volle overtuiging
denzelven aanbeveelt, en des noods zijn geheel karakter,
voor zoo veel wij elkander kunnen leeren beoordeelen, aan
hein, bij wier hij gaarne zoude willen in dienst treden,
blootlegt: daarin herkent men de voorfchrijving van den broeder aan den broeder, belangelooze menfchenmin , zonder de
minfte poging of ftrekkiug , om op de vrijheid van keuze
Invloed te willen hebben, als gefclliedende integendeel van
,

gelijken aan gelijken.
Menschkundig dus befchouwd , zoude de Hooge Regering
nimmer, al konde zij het ook doen, die goede gevolgen van
ATENGELW.
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hare opzettelijke bemocijingen kunnen hopen , die Bene vrij
grond kan verwachten en zich voor -wilgeMatfchpjm
toch (vergunt mij de herhaling van dit belang -fieln.E
gedeelte onzer inftelling) dit punt ligt wel bijzonder-rijkfte
in de bedoeling onzer Maatfchappij : een vrijgeftelde gevangene wordt door eene harer afdeelingen , of een' correspondent derzelve, waargenomen, zijne handelingen gadegeflagen; en wanneer hij , nit hoofde van zijne verbeterde leef
kan maken op de medewerking en hulp zij--wijze,anfprk
n er medemenfchen , dan wil voornamelijk onze Maatfchappij
toetreden, om hem behulpzaam te zijn in het weder bekomen van het vertrouwen zijner medeburgeren, dat hij verloren had, en zoo lang hieraan iets ontbreekt , dat het Genootfchap zoude kunnen verhelpen of verbeteren, acht het
deszelfs doel niet te hebben bereikt. — Wie kan dit nu nog
van het Gouvernement blijven verwachten? — liet is dus
een verkeerd begrip, waarin men te dien opzigte verkeert,
en wij achten op dit punt genoeg te hebben gezegd.
Een ander vooroordeel is er echter, waarop wij hier voren
het oog hadden, dat geen wortel behoort te fchieten, en
hetgeen , zoo iets ter wereld , den gang der zedelijke verbetering der gevangenen , en alzoo liet doel onzer inftelling en
de uitbreiding van onze vereeniging, zoude kunnen hinderlijk
zijn; — het is de ongelukkige twijfeling, of de gevangenen,
dat is zij , die zich tegen den . Burgerftaat zoodanig vergrepen hebben, dat zij, onder anderen, met verbeurte hunner
vrijheid hebben moeten geftraft worden, wei de waardige
voorwerpen van Gene bijzondere zorge behooren te zijn, en
of wij ons hunner te regt laten gelegen liggen ?
Daar ik niet voorheb, opzettelijk uw gevoel gaande te
maken en uwe Ineêwariglieid op te wekken, maar alleen betoogen wil, dat zij uwe toegenegenheid wel verdienen en die
inderdaad niet hebben verbeurd, zoo heb ik opzettelijk tot
onderwerp zulk eene ftelling gekozen , welke uitfluitend tot
uw verftand gerigt is; al het overige aan uzelven overla
-tend.
Om te bewijzen, dat de gevangenen de waardige voorwerpen onzer bemoeijenis zijn, heb ik uit het groote rijk der
waarheden flechts ééne te kiezen , waaraan nimmer getwijfeld is; dat, namelijk, onze menfchelijke waarde gelegen is
in onze verftandelijke en zedelijke vermogens, of, korter, in
hoofd en hart. Indien ik dus zal hebben aangewezen, dat
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de gevangenen van den kant der zedelijkheid wezenlijk in
het algemeen niet zoo zeer gedaald zijn , als men gewoonlijk
waant , dan ligt daar van zelf, om mij zoo eens uit te druk
fluitreden in , die ons tot de waar--ken,ftilzwjgd
heid der ftelling leidt , dat zij de waardige voorwerpen onzer
bemoeijenis zijn , omdat zij van de zijde van het verftand
natuurlijk met ons gelijk ftnan.
Dat er dus meer zedelijkheid bij hen is overgebleven, dan
men wel meent, behoeft Hechts Benige meer bepaalde aan
terwijl Bene in algemeene en korte trekken vervatte-wijzng;
herinnering, wat wij allen , en dus zij met ons , ten opzigte
van onze verftandelijke vermogens zijn , voldoende is, om,
ook van die zijde, hunne waarde te doen blijven gelden. -Deze beide punten zullen alzoo de verdeeling van onze rede
uitmaken.
Dikwijls is met ware en froute trekken des menfchen voor
zijde zijner verftandelijke vermogens ge -trelFijkhdvan
maar nooit zal die voldongen worden. — Schoon-fchets,
het hem niet gegeven is, twee denkbeelden te gelijk te kunnen vatten , maar in alles , wat hij zich voorftelt , Gene trapswij ze opvolging en volgorde moet plaats hebben, hoe fchie•
lijk en naauwelijks merkbaar die dan ook zij; hoewel meermalen een randtel voor zichzelf, gevoelt hij toch , dat hij
de eerfte fchakel uitmaakt van die oneindige keten van.
tllwat eenmaal gewrocht is,— Bene keten, die men zich zonde kunnen voorftellen, als waarvan het Bene einde aan den
hemel en het andere op den laatften bodem in de aarde is
vastgehecht. Ilij gevoelt, dat hij het eenigfte fchepfel is,
dat tot den hemel weet op te klimmen, de ftarren bij name
noemt, derzelver op- en ondergang weet te berekenen; dan
weder in het hart der aarde indringt, dáár de ruwfte en hardfte metalen zoekt en vindt, dezelve als was kneedt en in
duizende vormen tot zijn oogmerk dienstbaar maakt. Is hij
liet niet, die den gang van dat natuurverfehijnfel weet te lei.
den, dat Griek en Romein den opperften hunner Goden, telt
teeken der hoogfte en onbepaaldite magt, in handen geven?
Ilij is het, die, wanneer hein rivieren op zijnen weg ontmoeten en hein den voortgang betwisten , hare bedding onder
zich eenen weg banende, derzelver baren boven-graften,
zijn hoofd laat rollen. Mijn getuige is Engelenels hoofdrivier.
Ook hij is het , die het eene element wegwerpt, en een te.
genovergefteld neemt, om het laatfee tot hetzelfde oogmerk
Sn
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te doen d enen , waartoe hij van het eerfte gebruik naakte.
Is dit niet letterlijk waar in de laatfee uitvinding van onze
dagen? Hij vangt den verfiielden Inchtftroom, dien wij wind
noemen, in liet dock op , en het (chip drijft daarhenen ; maar
verkiest hij dit niet , dan n e emt hij liet vuur in de plaats , en
hetzelfde. oogmerk wordt bereikt. — Of wilt gij hem bewonderen in zachtere kunllen en wetenfchalpen , hij fchept met
beitel en penfeel een denkbeeldig íchoon , en, door het fchoone
van onderfcheidene voorwerpen op een enkel over te brengen ,
overtreft hij , als 't ware , de werken der natuur, ja fchiidert u,
zonder peufeel ,alleen door de kracht der taal, eene gebeurtenis ,
alsof gij die zaagt en er bij tegenwoordig waart. — Of wil
men zijne vermogens nagaan in een voorwerp, dat ieder onzer dagelijks en elk oogenblik onder het oog komt, men denke dan aan dc inrigtiug der Burgermaatfchappijen , waartoe
zoo vele onderfeheidene veren werken en een talloos tal van
raderen in elkander moeten fluites en vatten, dat wij dezelve bij het kutrttigtle uurwerk zouden kunnen vergelijken; eene
inrigting, waarin zoo vele onderfcheidene denkbeelden, zoo
vele wijzen, waarop ieder zich hetzelfde denkbeeld voorfielt,
moeten worden overeengebragt, zoo oneindig vele driften,
nu eens ter nedergezet, dan weder aangewakkerd moeten worden , zonder dat ooit het evenwigt voor een oogenblik verloren mag gaan , dat het inderdaad een gewrocht is , kunflig als
de bouw van ons eigen ligchaam.
Neen, het was geene verhitte verbeeldingskracht, men noeme het geene overdrevene grootfpraak, wanneer men den
Oosterfchen Dichter hem hoort befchrijven als een weinig minder dan den Engel. — 01' kent gij een denkbeeld, dat neer
zegt, kunt gij u een meer beteekenend woord voorflellen, date
toen het Wezen aller wezens, in de flilte van 's werelds
uchtenditond , de uitfpraak deed : de mensch zij gefchapen
naar Onze gelijkenis ! Waarlijk, men behoeft geen ingewijde
te zijn van eene bijzondere wetenfchap, om al het krachtige,
al het omvattende dezer uitfpraak te gevoelen ; zij beflist op
eens, wat wij zijn en geen fchepfel nevens ons is.
Geen wijsgeer, hoe fcherpzinnig , geen redenaar , hoe wèl
ter tale, geen dichter, hoe vurig, konde ons op eens op die
hoogte plaatfen.
Of waant gij , dat met het eerlle zedelijk kwaad , omtrent
welks eenmaal genomen begin , zelfs volgens het getuigenis
van den Fiat fchen wijsgeer v o LT Al RE, bijna alle volken
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Celle zekere Overlevering hebben , en , volgens onzen gr Loten
regtsgeleerde , maar meer dan regtsgeleerde, ii u G o ;)
G R 0 0 r, de Grip ° en Indiaan dezelfde overlevering bezit ,
als die wij volgen; of waant bij , zeg ik , dat met het eenre
zedelijk kwaad die uitfpraak als 't ware is teruggenomen , of
van hare kracht heeft verloren ? — Neen, waarlijk niet , althans
niet wat liet verfland betreft ; wij lezen dit in de oudiie oor
niet alleen niet, maar ook de werken van onzen geest,-konde
waarvan ik zoo even Hechts Benige als niet den vinger aanflipte , bewijzen dit op nieuw.
Laat er zijn, die willen, dat, federt die groote nat.:r,gebcurtenis voorviel, die bij de oudere volken, fchoon in fabelen gehuld , niet onbekend, en bij ons den naalp van algemeenee water- of zondvloed draagt , de aarde zoo veel minder fchoon, en liet geheele vegeterende of plantenrijk zoodanig is ontaard geworden em in deugdzaamheid is afgenomen
dat voor den mensch , uit dien hoofde , federt dat tijdpunt ,
het dierlijk voedfel noodzakelijk is geworden; — laat daarvan
waar zijn wat er wil , de mensch bleef ongefchonden en is
die hij altijd was.
En zijn dan nu zij , die door de hand der regtvaardigheid
geteekend zijn , op eens van al die grootheid vervallen? bchooren zij , als 't ware , niet meer in de rij dier hooge wezens,
door liet oordeel des onderfcheids zoo zeer verheven ? — dit
behoeft geenc aanwijzing ; — die gaaf, welke wij in onszelven bewonderen, bleef ook hun onvervreemdbaar eigendons.
En , wat meer is , het zijn nog niet eens altijd de minst begaafden; want , hoe bedroevend ook , is het toch niettemin
waar, dat tot groote ondeugden zoo wel eene groote mate
van doorzigt, vastheid van geest en ontwikkeling van wils
wordt , als tot buitengewone en uitltekende-krachtveis
deugden.
Zullen dus de gevangenen onze zorg min waardig zijn, dan
eiokt zulks wezen ter zake van het al te groot gebrek aan
zedelijkheid; het tegendeel hiervan aan te toonen , zult gij ti
wel willen te binnen brengen, dat ons tweede en voornaamfte
punt was.
Treden wij de bewaarplaatfen dier ongelukkigen eens binnen. Allen , ja, (treurige waarheid !) zijn zij gevallen, door
hung gelijken van hunne vrijheid beroofd, naar openbare
fchandplaatfen henengefleurd , dáár niet zelden met het dier
gelijk gesteld en op dezelfde wijze geftraft. Een fraai fchittcrt
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echter uit het fomber oog, die zijne hoogere afkomst verraadt,
en toont, dat hij desniettemin niet den Engel vermaagfchapt
blijft : en ook het gevoel daarvan is bij hem nog levendig.
Ik zie een' vader , zijnen zoon aan de hand leidende , (en
met deze of foortgelijke gevoelens en geene andere diende
men dat te doen) deze verblijfplaats der ellende binnentreden, om op hen ter leering te wijzen : zij hoores de ftilte ,
die om hen heerscht , op een' ongewonen tijd afbreken ; da
drukt de een zijn hoofddekfel dieper over het voor--delijk
hoofd, een ander trekt zich in het donker van zijn hol terug ,
of, waar hij zulks niet vermag, dringt hij zijne leden te zamen,
en fchuilt, zoo veel hij kan, achter de dikke traliën zijner
venllcrramen; en die traliën, die hem zoo menigwerf hinderlijk
waren , om het vrolijk gezigt van de zon te genieten , of op
wier verbreede, op den vloer geteekende fchaduwen hij ,bij 't
vallen van den avond of eene fchuinfche rigting van het maanlicht, dikwijls zoo weemoedig flaarde ,worden hein thans wel
zij bedekken zijne fchaamte, en alleen eene uit--daig,wnt
gereikt wordende aalmoes , waardoor het denkbeeld, om hierm ede zijn lot te kunnen verzachten, plotfelijk voor zijnen
geest komt, kan hem u meer voor het oog en nader brengen.
Wie eerbiedigt nu in deze fchaamte geenen overgeblevenen trek der deugd , en wie onzer zoude nog durven zeggen:
dezulken verdienen onze zorge niet?
Men fpot wel eens , na het bezoeken eener gevangenis ,
daarmede, dat ieder zich voordoet alsof hij onfclniklig ware,
zoodat het wel eene vergaderplaats van brave menfchen zoude
fchijnen te zijn, daar men toch maar al te wel weet, wie zij
zijn. Maar deze zucht tot verontfchuldiging gaat bij den bedachtzamen bezoeker niet verloren, en ook hierin herkent hij,
dat zij nog niet boos genoeg zijn, om het bedrog boven de
eerlijkheid , de ondeugd boven dc deugd te flellen. Verbeeldt
u eens het tegenovergeflelde ; fielt u voor, dat, bij het intreden eener openbare gevangenis , ieder zich vooruitdrong, en
op de eerfte vraag uwer nieuwsgierigheid , of zelfs ongevraagd ,
niet onbefchaamde kaken _ alle zijne misdrijven en de geheele
lijst zijner euveldaden u voorhield , welk Bene gewaarwording
zoude dit veroorzaken ! Men make zich toch niet diets , dat
zij gelooven zouden, ons daardoor de overtuiging te hebben
aangebragt, dat zij waarlijk onfchuldig zijn; zij weten het
zoo wei als wij zelve , dat zij niet geloofd worden ; nooit
bedriegt men zich nicer, dan als then bij zichzelven doorzigt
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en bij anderen onnoozelheid meent te zien: in deze poging
tot verontfchuldiging kan men dan niets anders zoeken, dan
eene flille en ingewikkelde huldiging der deugd.
Dat ik hierbij nog iets van mijne eigene ondervinding voege, (*) hetgeen dit bevestigen kan. Wanneer ecn reeds
veroordeelde , die de ftraf van tentoonfielling of geefeling ondergaan heeft, andermaal misdoet en gegrepen wordt, zal hij
niet alleen, zoo mogelijk, ontkennen, reeds te zijn gefiraft
geweest ; dit kan men natuurlijk toefchrijven aan vrees van
daarom nu zwaarder geflraft te zullen worden; maar vanwaar
komt het, hetgeen ik meermalen heb opgemerkt, dat hij u liever zal erkennen , meer dan eens gevangen te hebben gezeten , dan eenmaal ten toon gefield te zijn geweest, en dat hij
wederom liever zal belijden , de firaf van tentoonftelling te heb
ondergaan , dan gegeefeld te zijn; zelden komt de eerfte,-ben
en bijna nooit dan aarzelende en met zigtbare ontroering komt
de verklaring, deze laatfte firaf ondergaan te hebben, over
zijne lippen; het komt alleen daar van daan, omdat hij op
eens het vernederende , vooral van de laatfte ftraf, zich voor
den geest ftelt, zich te binnen brengt , hoe dezelve hem
met het dier heeft gelijk gefield, waartegen her gevoel van
de voortreffelijkheid en den adel als mensch zich op nieuw
aankant. Een ander verdedige of beflrijde de toepasfing dier
firaf, wij zien thans alleen op de uitwerking, die de herinnering daarvan bij den genen, die dezelve ondergaan heeft, te
weeg brengt: en zoo lang hij dat gevoel niet heeft verloren,
is hij ook nog niet geheel gezonken. Die fchaamte over zijne
vernedering, hoezeer niet regtflrecks tot de bedrijvende en
werkzame deugden kunnende gebragt worden, (laat toch met
dezelve in het allernaauwst verband , en behoeft fours tlechts
oenigen prikkel, om op nieuw dezelve in al haar' luister te
doen pralen.
Dusverre hebben wij nu, in eenige algemeene trekken, de
veroordeelden en gevangenen befchouwd; treden wij nu nog,
te onzer overtuiging, in oenige bijzonderheden te hunnen opzigte.
Dat wij ons niet laten bedriegen door den fchijn, en hen
allen gelijk flellen , wanneer wij ze in hetzelfde verblijf aan
zonder onderfcheid, op den eigenften voet zien-trefn,h
behandeld en bewaakt; een merkelijk verfchil is er evenwel
(*) Tot het opdoen van deze ondervinding fielden mij mijne
ambtsbetrekkingen , als Officier van Justitie, in flaat.
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in liet onzedelijke van hetgeen zij bedreven hebben; zelfs dissi.
nog , al hadden allen eene en dezelfde misdaad begaan , zou
ons oordeel ongelijk moeten zijn.
-de
Velen zijn er toch , die wij alleen dáilr zien en aantreffen,
omdat zij in hunne jeugd verwaarloosd zijn , en iets gedaan
hebben, dat zij bij eene betere opvoeding zouden hebben nagelaten; — velen , die alleen door de omflandigheden, nijpende armoede bij voorbeeld, er toe gebragt zijn; Gene armoede , niet altijd het gevolg van luiheid, (deze alleen is ver
maar omdat ramp op ramp hen trof; terwijl ande- -achtelijk)
ren , van de gelegenheid gebruik makende , zich te hunnen
koste verrijkten, en hun niets overlieten, om in de behoef
levens te kunnen voorzien; — velen zijn er daaren.--tends
boven , die , niet door zelfzucht gedreven , alleen misdadig
werden, omdat zij vrouw en kind om brood hoorden vragen,
hetgeen zij niet konden geven. Tot wien zal zulk een ongelukkige zich wenden ? Te vergeefs wendt hij zich tot de
deelgenoote van zijn lijden. De moeder, vertwijfeld over het
lot harer kinderen , te meer als zij dit vergelijkt met dat van
hen, die aan dc tafel hunner rijke ouderen reeds den voor
weelde en ovcrvlod genieten, (en allen zijn het-tivakn
toch menfchenkiuderen !) kan zich niet altijd onthouden , om
ld zelfs nu en dan en van ter zijde zijne ongenoegzaam hem
he , om in hun beftaan te voorzien , te doen gevoelen ; en
zie daar rijst ook in zijnen boezem plotfelijk de mannelijke
eerzucht ot,, om er, tevens met de liefde voor vrouw en
kind , eenen hevigen firijd te flrijden tegen den eerbied, dien
men voor de eigendommen van anderen behoort te hebben,
en dc rampzalige, gezweept, gefchokt en afgemarteld, bezwijkt ten laatfte en wordt geftraft.
Wij willen, bij liet befchrijveu der menfchelijke driften,
met Beene onftuimige hand den fluijer wegfchuiven, die do
zedigheid behoort te dekken: gaan wij dus gerustelijk ver
daar zien wij een' mensch , nog nanuwelijks tot den-der;
l;cza Bigden leeftijd gekomen, en reeds heeft hij vele jaren in
de gevangenis doorgebragt; — wat was zijne misdaad? —
inet een getlel vol vuur geboren, ftroomde het bloed hem op
zijne jongelingsjaren met verdubbelde aandrift door de aderen; een voorwerp van het andere gedacht, doch niet meer
het fieraad daarvan, weet zijne driften te doen ontwaken en
op te winden , doch die opgewonden en tot ecue hoogte gebragt hebbende , waarop zeiden de rede verwinnarcs blijft ,
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wil zij hem, en zulk alleen uit grilligheid, plotfeling verlaten ; hij doet eerre inbreuk op de zedelijkheid , die niet beftaanbaar is met hare algeheele vrijheid , en daarom , volgens
de wet , misdaad wordt, en van zijne verleiditer wordt zij zijne aanklaagfter. Denk nu zoo naauwgezet als gij wilt; maar
zeg mij, of deze gevangene almede uwe toegenegenheid heeft
verbeurd ?
Een ander, bij wien het gevoel van eer fteeds levendig is,
en die elke aanranding van dezelve erger befchouwt, dan eene
dadelijke vermindering van zijn geldelijk vermogen, is diep
belasterd en in die eer aangetast; de lasteraar (gewoonlijk
bloodaards, die niet eens moeds genoeg hebben om de ftraffende wet te braveren) weet zijnen laster zoo in te rigten en te
vermommen, dat het hein telkens gelukt, zich voor de geregtelijke gevolgen daarvan vrij te waren : wat doet de beleedigde
eerlijke man? hij offert de gehoorzaamheid en onderwerping
aan de wet, die hem, ongelukkig genoeg! niet te befchutteaa
weet, op, en verfchaft zich eene bloedige wraak; doch
neen, geene wraak; hij verdedigt flechts zichzelf; maar de
wet is overfchreden, en de wet vindt hare toepasfing: doch
wie is hier eigenlijk het misdadigst ? het antwoord kan niet
twijfelachtig zijn, ja de eerfte zoude zelfs bij meerdere omzigtigheid , volgens de eerfte 4thecnfche wetten , zwaarder dan
een dief geftraft zijn geworden; n R n c o had op laster de
doodftraf bepaald.
Ik heb tot dusverre flecbts eenige hoofddriften opgenoemd,
als de noodlottige oorzaken van onzen burgerlijken val (om
mij zoo uit te drukken) ; maar waar zoude men beginnen,
waar eindigen , indien men eens alle andere hevig werkende
hartstogten wilde nagaan , en liet wezenlijk verf'choonende
dat in dezelve eigenaardig kan gelegen zijn, wilde opfommen
en zamentrekken; en wat zoude het zijn, wanneer men de
gelijktijdige en te zamen werkende omftandigheden daarmede
eens in verbinding wilde brengen , om dan den meerderen of
minderen trap van vooronderftelde bedorvenlieid bij ieder' gevangene te beoordeelen? — Ik acht Bene juiste waardering
van ieder' gevangene even zoo moeijelijk voor den menfchenkenner, of liever voor hein, die zich daarop toelegt, als liet
voor den geneeskundige is , om dezelfde ziekte bij onder
te kunnen beoordeelen , omdat bij ge--fcheidnpro
nen, even als bij dezen, duizeude bijzonderheden kunnen
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En zouden wij dan nu maar zoo voetfÍoots den gevangenen
onze achting weigeren , en hen zoo diep beneden onszely'
durven plaatfen , alsof dit geene gelijkenis duldde ? Meerma
hebben ze mij, ik beken dit gaarne, achting afgedwon--len
gen , en niet zelden heb ik een' beklaagde hooger geacht dan
zijnen aanklager. Als men ziet , (lat de man de vrouw en de
vrouw den man ontfchuldigt , hoezeer ook de misdaad op aan
alleen de op--fporingvasechd,énfomtijs
brengst heeft genoten, en de ander zich echter uitfluitend zelf
als alleen fchuldig noemt; — als men ziet, dat kinderen hun
-ne
ouders ontfchuldigen, al zijn deze ook door hun ouderlijk
gezag de aanleggers van het feit; — wanneer men, eindelijk ,
in hen , die vreemd en door geene banden des bloeds aan elkander verbonden zijn, eene onbezwekene trouw opmerkt,
zoo dat zij zelfs door hoop op verligting van ftrafzich niet laten
wegflepen om elkander te befchuldigen , omdat zij het gegeven woord niet willen fchenden , — dan wordt men gedwongen, zijne achting aan hen te fchenken, en daalt waarlijk
hij , die fomtijds voor eene niet noemenswaardige kleinigheid
in zijne bezittingen is beleedigd , doch met een gezigt, waarop
de vervolgzucht te lezen (laar, om ftrijd den een' en ander'
ongevraagd befchuldigt, daarbij niet weinig.
Ik beken volgaarne , dat, bij eene meer wijsgeerige befchonwing, men te regt kan vragen , of zulk een woordhonden onder medefclnildigen, en die ontfcliuldigingen van kinderen
met opzigt tot hunne fchuldige ouders, of omgekeerd, wel
eene deugd kan heeten, en of niet hij , die de maatfchappij
beleedigd heeft , verpligt zoude zijn , op elke wijze die belecdiging te herftellen, en te dien einde dezelve in flaat zoude
behooren te Eiellen , om de geregte ftraf aan alle medefcliuldigen te kunnen opleggen ? — en dat men vooral die vraag zonde
kunnen opperen met betrekking tot die inedefchuldigen , die
niet onderling door de banden der natuur verbonden zijn; doch
wij kunnen deze en dergelijke vragen thans gerustelijk ach
laten, omdat wij hier het oog hebben op en fpreken-terwg
van de misdadigers, zoo als zij in het gemeen zijn, en dan
zal men mij gereedelijk toef'emmen , dat zij in het algemeen
zulk een verhelderd doorzigt in hunne verpligtingen jegens de
maatfchappij niet hebben , en dat , als medemisdadigers elkander befchuldigen, ouders hunne kinderen en kinders hunne ouders als fchuldig noemen, dit niet gefchiedt uit dat hooger ,
zuiver en gelouterd wijsgcerig beginfel , opdat zij daardoor
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den Burgerliaat in de gelegenheid zouden ftcllen, het geleden
nadeel volkomen te kunnen herftellen , maar alleen uit het
beginfel, of omdat zij niet kunnen dulden , dat zij alleen zouden geftraft worden en een ander vrijblijven, of op hoop van,
door anderen te noemen , eene ligtere ftraf te zullen erlangen.
Dit nu zal niemand edelmoedig noemen; niemand zal zulke
gezindheden onder deugd rangfchikken, maar veeleer hierin
zelfbelang, nijd en afgunst herkennen : liet tegenovergeftelde
is dus bij hen waarlijk deugd, omdat zij meenen de waarheid
niet , dan voor zoo veel henzely' betreft , te behoeven te zeggen, dat zij hun gegeven woord gelooven te moeten houden,
en dat liefde jegens hunne naaste betrekkingen ook door geen
eigenbelang kan verdoofd worden.
Waarlijk, er is te veel bij de gevangenen op te merken en
gade te fiaan , dan dat men hen, als onze opmerking niet ver
aan zichzelv' zoude overlaten; en vindt men niet-dien,
,zelden dáár fporen van zedelijkheid en grootheid van ziel,
waar men dit , door oppervlakkigheid, en de gewoonte , om
dezulken, die openlijk geftraft zijn , als wezens van Hechts
weinig beteekenis te befchouwen , voorbijziet: hoe meer men
inderdaad de gevangenen onbevooroordeeld befchouwt, hoe
meer men gedrongen wordt zulks te erkennen.
Flet is er ver af, dat wij de vermindering van eer, of de
eerloosheid, die de wet in vele gevallen als een gevolg van
onderfeheidene ftrafien, of ook in fommige gevallen als eene
ftraf zelve op vele misdaden ftelt, zouden willen verminderen ; neen , zeker niet ; zelfs zijn , in het algemeen, die genen , welke van wege den regter geftraft zijn , minder in ons
oog dan anderen , en het zonde eene der maatfchappije fchadelijke onderneming zijn , de hieromtrent beftaande denkbeelden
geheel te willen wegredeneren; doch wij willen bloot voor de
uiterften waarfchuwen ; wij willen alleen betoogen , dat men
verkeerd handelt , niet de ondergane ftraf tot den vasten en
onbedriegelijkcn maatftaf te nemen van meerdere of mindere
zedelijkheid, en dat het eene veel ergere dwaling zoude zijn,
om d{tu, wanneer het op onze liefdezorgen aankomt , hen te
befchouwen als die niet meer waardig te zijn, uit hoofde van
die ondergane ftraf. Eigenlijk toch is het waar, wat een
Fransc,h wijsgeerig Dichter zegt : liet is niet het fchavot ,
maar de misdaad, dat is de onzedelijkheid der misdaad, die
onteert. Deze moet dus op zichzelf worden befchouwd , en
reeds hebben wij gezegd , hoe moeijelijk de beoordeeling daarvan
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was , wegens de individualiteit of datgene, wat bijzonder cíá
uitfluitend aan ieder misdadiger eigen is , en den toeftand ,
waarin hij geplaatst is geweest; want zonden wij toch de ondergane ftraf als den maatftaf kunnen aannemen, om de zede
andere woorden , liet bedorven karakter der-lijkhed,ofmt
genen, die dezelve ondergaan hebben, daarnaar af te meten,
dan moest ook de Burgerftaat altijd dezelfde daad geftraft hebben , en dan moesten niet de wetten nu eens deze of gene
daad ftralfen, en dan weder ongeftraft laten. Ik zonde, om
aan te wonen, dat dit toch werkelijk het geval is geweest,
Benige onderfcheidene ftelfels van wetgevingen, bij verfchillende volken of ook bij dezelfde natie hebbende plaats gehad, met u kunnen nagaan; doch dit zoude ons te ver afleiden; wij willen flechts uit het oudere en nieuwere een enkel
voorbeeld nemen. Zoo ftraften de Lacedemoniërs den diefftat
niet , maar, wanneer daarbij eene zekere behendigheid had
plaats gehad , werden de bedrijvers veeleer geprezen. Hun
Wetgever L Y CU R G us meende, dat hij daardoor hunne vlug en fchranderheid zoude bevorderen , en dat deze aan zijnen
krijgszuchtigen ftaat dienftig konde zijn. hier zien wij alzoo
het beginfel der zedelijkheid , dat ons leert, ons niet te ver
aan hetgeen een ander het zijne noemt , geheel mis -grijpen
tijden ftrafte men, zoo als-kend.—IMiluwfche
bekend is , toovenaars met den brandftapel ; ja niet alleen in
de Middeleeuwen , maar nog in het jaar 174$ gebeurde zulks
in het Bisdom van LYus•temberg. hoc verachtelijk zullen deze
zoogenaamde misdadigers in het oog van hunne medemenfchen geweest zijn ! En tegenwoordig beklagen wij te
regt die flagtoffers , fchenken hun onze volle achting, en
fpotten met de dwaasheid der Wetgevers. — L O DE w g x
r) E XIV beval in het jaar 1666, dat, wie den naam van
het Opperwezen gelasterd zonde hebben , telkens tot Bene
geldboete, en voor de vijfde maal tot de draaikooi zonde worden verwezen; dat hem bij Bene zesde herhaling de
bovenlip , en bij eene zevende de geheele tong zoude worden
afgefneden. Nu echter (of althans zeker nog vóór eenige ja
kent de F•anfc se natie zoo min , als wij nog heden ten-ren)
dage , deze misdaad , noch derzelver barbaarfche Itraf, en zij
zijn uit dc rij derzelven uitgewischt. Maar zoude uit dien
hoofde een opzettelijke lasteraar van het Hooglle Wezen minder verachtelijk zijn? Zeer zeker niet! — In tijden , die onze
ouden van dagen nog heugen kunnen, bragten dc wetten
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mede, dat zekere misdaad zoo gruwelijk werd geacht , dat
de dader niet alleen dezelve niet den dood moest boeten,
maar dat ook zijn ligchaam aan de winden werd overgelaten;
en daarop is thans flechts , en dan nog onder bijkomende bij
geringe flraf gefield. Maar-zondermilagh,n
wie, die gevoelt, waarop ik het oog heb, zoude die gruweldaad daarom minder achten?
Doch van waar, vraagt men misfchien, dat onderfebeid in
de wetten , wanneer toch eene zedelijke overtreding ten grondflag lag , zoo als in her laatfle en Benige andere bereids gezegde gevallen?
IIet is bij den Regtsgeleerde niet alleen , maar ook bij hen
bekend , die zich op de gefchiedenis der mensehheid toeleg
waartoe de kennis der wetten eens zoo rijke hulpbron-gen,
uitmaakt, dat dit alleen daaraan is toe te fchrijven', dat men
te voren , bij mindere gefchiedkundige kennis , of liever ver
opvatting, meende , dat de Mozaïfche wetten, als van-kerd
het 11oogfte Wezen gegeven , ook voor volken , die naderhand
ontdaan waren, ten grondlag moesten verftrekken, zonder te
bedenken, dat die voor een bijzonder volk gegeven waren en
wel voor een volk, bij hetwelk Godsdienst en Zedekunde
met het Burgerlijke een geheel uitmaakten en als 't ware in
elkander ffaolten. Zoodra men echter tot gezondere denkbeelden kwam, moest er natuurlijk veel vervallen, en aiwat als
een gevolg van het genoemde denkbeeld , of ook zelfs een
uiitvloeifel was van een tweede en meer algemeen denkbeeld,
te weten , dat de Burgermaatfchappij ten doel moest hebben
de onderlinge en zedelijke volmaking, — dat alles, zeg ik,
moest van dat oogenblik af wegvallen, toen men in de Burgermaatfchappijen niets anders zag, zoo als men tegenwoordig doet, dan eene vereeniging, waarvan liet hoofddoel geen
ander is , dan om flechts ieders natuurlijke regten te verzekeren. En hoe veel zal er misfchien na ons nog wegvallen ,
hetgeen thans als misdrijf bij de wetten wordt verboden?
De vorige wetgevers meenden toch ook reeds , niets te hebben bepaald, dat niet noodwendig in hand zonde hebben
moeten blijven. Of omgekeerd , hoe veel wordt en is er mis
weder in de wetboeken der natiën opgenomen en-fchienal
wordt tot misdaad gemaakt , hetgeen het niet is of wordt,
althans van een' oneindig zwaarderen aard befchouwd , dan
het wezenlijk is ? Want waarlijk de veranderlijkheid der wetgevers gaat al zeer verre.

27 O

REDEVOERING,

Heb ik u 1lraks eenige voorbeelden opgegeven, waaruit
bleek, dat er te voren daden als misdrijven geliraft werden,
die naderhand als geheel onverfchillig zijn aangemerkt, of
ook andere , die van eene zwaardere klxsfe tot eerie ligtere
zijn teruggebragt; in onze dagen hebben wij ook weder
voorbeelden van het tegenovergeflelde gezien. Kerkroof, zon=
der verzwarende omftandighcden van braak als anderzins, is
bij ons, volgens de nog van kracht zijnde Fran/eke wet, een
eenvoudige diefftal, waarop Hechts eene boet- of correctionele ftraf ftaat; bij dc Fran/lien zelve echter is dit zelfde feit
thans wederom een der zwaarfle misdrijven. — In ons land
wordt eene overtreding op het íluk der Jagt met eene geldboete geftraft; in het naburig I-Iannover is , van nieuws aan , daarop
Bene veeljarige vestingdraf bepaald, die misfchien uit haren
aard nog wel eerloosheid ten gevolge heeft.
Zeggen wij op eens Gene historifche waarheid: de woelingen van deze of gene partij, de heerschzucht van een' enkelen Rand, de gunst van een' hoveling, of de liefde voor
Bene minnares, hebben dikwijls wetten doen ontslaan. En hoezeer dit in ons land zelden heeft plaats gehad, en in den tegenwoordigen Haat van zaken zelfs niet gefchieden kan, zoodat wij fteeds voor onze wetten den verfchuldigden eerbied
kunnen blijven koesteren, zoo is het toch waar, dat nooit de
ftraf, hij de wetten bepaald, de onbedriegelijke maatftaf kan
zijn , om den meerderen of minderen graad van zedelijkheid
bij hem, die dezelve overtreden heeft, te beoordeelen, en
blijft het al verder ook waar, dat, al ware het ook, dat men
de zedelijkheid der overtreders daaraan konde toetfen, wij dit
dan nog niet zouden kunnen, omdat bij ieder voorwerp de
verfchillende toeftanden , de meerdere of mindere inwendige
overredingsgronden ons geheel en al onbekend zijn, en wij
zelfs niet kunnen beoordeelen, in hoeverre zijn ligchamelijk
of phyfek geftel daartoe hebbe medegewerkt.
Een vooroordeel is het dus, om de gevangenen , alleen om
zij gevangenen zijn, te befehouwen als altijd zoo bijzon--dat
der in zedelijkheid gedaald, en alsof zij daarom onze geheele
toegenegenheid niet zouden verdienen.
Neen, hier vindt zijne toepasfng, hetgeen de Duitfcke
dichter niet alleen , maar wijsgeer tevens, s cut L LEK, in
zijne wi,;sgeerige brieven zegt: „ Laat ons klaar en helder
denken , dan zullen wij met geestdrift liefhebben. Zijt vol„ maakt , gelijk uw Vader in den hemel volmaakt is, zeide
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de Stichter van onzen Godsdienst, en de zwakke menscll„ heid verbleekte bij het ontvangen van dit gebod; daarom
„ kwam hij nader en verklaarde zich duidelijker: hebt elkan„ der lief."
Welk een denkbeeld, mijne Hoorders! Kan dit eerfte voor
zijt volmaakt , gelijk uw Vader in den hemel, waarop-fchrit:
misfchien alle wijsgeerige ftclfels van zedekunde, en die geweest zijn, en Cie nog zullen worden uitgedacht, ten Ilotte
zullen nederkomen, en waarin zij zich eeniglijk oplosfen; kan,
zeg ik, dat gebod met het laatfte : hebt elkander onderling
lief, vercvisfeld en omgezet worden, hoe na ligt dan de vol
bij ons ; en een n o W n R v , die, vóór zoo vele-maktheid
jaren reeds, zich het lot dier ongelukkige gevangenen aan
landen doorreisde om hunnen toeftand te verbeteren,-trok,
zelfs door eene vrijmoedige toefpraak bij Koningen en Vorfcen, bij welke hij geen' anderen aanbevelingsbrief dan alleen zijn hart had, die geene moeite, geene zorgen ontzag,
geene opofferingen te lief had; een H o w A R Ii, zeg ik, heeft
dan die duizelende hoogte van zedelijkheid bereikt , waarvoor
het niet te verwonderen was , dat de menschheid verbleekte,
toen haar die niet andere woorden werd voorgefteld; hij heeft
dan in uitvoering gebragt, hetgeen onuitvoerlijk fcheen. Ik
erken het, wij allen kunnen geen H OW A R D s allen zijn ; maar
hem volgen , dit kan geen onzer niet. Eene geringe opolFering , niet van nooddruft, maar van een enkel genot, (en
wat zegt bij den vollen beker een enkel teugje minder?) kan
van dat willen volgen bewijs opleveren ; en dat kan ik u verzekeren, op grond der algemeene ervarenis, onzer aller leermeesteres , en ik behoef geen ander gezag, dat het denkbeeld,
het zoo diep ter nedergeflagene weder opgeregt, het anders
voor altijd verlorene behouden , het hopeloos vermiste weder
te hebben, zoo wel in dit opzigt, als met betrek -gevond
voorvallen van liet dagelijksch leven , eene dub--kingtode
bele biijdfchap geeft. Zijn wij daarenboven , als wij de gevangenen aan zichzelven overlaten, fteeds achterdochtig ons
toonen, alle hulp, alle bijftand weigeren , en hun zelfs de
gelegenheid affinijden, om door arbeidzaamheid in hunne behoeften te voorzien , — zijn wij dan niet zelve oorzaak, dat
zij op nieuw misdadig moeten worden, en genoodzaakt zijn,
eerre vijandige houding tegen de maatfchappij aan te nemen? —
Ja maar , vraagt misfchien iemand , zonden mijne pogingen
wel oenig gevolg kunnen hebben ? zoude er wel een enkel
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voorbeeld zijn, dat een gevangene na zijne loslating zich ge
beterd heeft? — Indien deze vraag uit het harte komt, en
niet een voorwendfcl is , waarachter zich uwe eigene bekrompenheicl, waarachter gij u zelf voer u zelf zoekt te verber
gen, dan veroorloof ik mij Bene vraag met eerie vraag te beantwoorden, en dan vraag ik : Is er wei ooit de proef van
;

genomen ? en, om met dc inftellers van ons Genootfchap te
fprcken , indien op duizend flechts ééne proef gelukte , wat
dan? zoudt gij dan de uitfpraak durven doen : dit is te weigig
voor een handvol goud of zilver? Leg deze uwe metalen eens
in de weegfchaal tegen liet heil van een' mensch, van een'
natuurgenoot, van uwen broeder, en zie dan eens , naar wel -

ke zijde de evenaar overfiaat! Ik ben gerust , dat uw goud en
zilver te ligt zal worden bevonden.

EENE ZOMERREIS IN NOORD - AYIEitIi^A.

IL
Albany.

W

aar de Noord - of flud/on - rivie, niet verder bevaarbaar
is, 146 mijlen van New -2órck, is , in her begin der i7de
Eeuw, door de Hollanders, Albany gebouwd. Deze had
wordt thans nog voor het bijzonder verblijf der Hollanders
(Dutchmen) gehouden, omdat derzelver bewoners meestal,
gelijk die der dorpen aan de Noordrivier en in Neus- Jerfc'y,
afftammelingen der hollanders zijn, en hunne voorvaderlijke
taal , gewoonten, bouworde enz. nog niet geheel verlaten
willen. De belangrijke punten , de belangrijkíte der Vereenigde Staten , waarop Neu'-2"or ck en Albany gebouwd zijn , toolien reeds terflond aan , dat die oude hollanders, welke zich
twee Eeuwen vroeger in de Staten New -Torck en New-.Ter fey
nedergezet hebben, die domme, befpottelijke fchepfels niet
geweest zijn , waar men ze in Noord-/Imer ika voor wil doen
doorgaan. Zoo fommige der thans in Noord-Amerika levende
afflammelingen der hol/anders minder achting verdienen, omdat
zij , door op zichzclven afgezonderd te blijven en hunne andere Amerikaanfche medeburgers vreemdelingen te noemen
niet met den tijd vooruitgegaan zijn, maar hunne huishouding,
boerderijen enz. naar de wijze inrigten, zoo als hunne voor -

-

vaders dat deden , ja zelfs van foiiiluige goede hoedanighe-
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den, welke deze bezaten, eenigzins afgeweken zijn, — zoo
blijft het echter fchandelijk voor de Amerikanen, dat zij de
Hollanders van twee Eeuwen vroeger befpotten, en op het
hooren van den naam van Dutchman glimlagchen. Wil men
zien, hoe gunflig fommige Amerikanen (*), die in alle vak
om huizen-kenvauflwtehpn(dfiak,
en vaartuigen te bouwen, misf'chien alleen uitgezonderd) zoo
ontzettend ver bij ons ten achtere zijn , over ons denken , dan
leze men , voor de grap , den in Amerika hooggefehatten en
keurig bewerkten Atlas van LA V 01 S N E. Daar komen de
tegenwoordige Nederlanders in voor, als , in het algemeen ,
want haper (generally ill-fhaped); zij hebben dezelfde kleederdragt als in Spanje; beide de fekf'en rooken tabak; heeren
en knechts, meesteresfen en meiden verkeeren zoo gemeen
onder elkander, dat een vreemdeling ze niet kan onder--zam
fcheiden ; hunne taal is een bedorven dialect van de Hoog
daarom fpreken de fatfoenlijke lieden Enge/wis en-duitfche;
Franse /s ; zij zijn ontaard van den geest van vrijheid , welke
onder hunne voorvaders geheerseht heeft, enz. enz. — Neemt
gij uwen hoed niet af, Vaderlanders ! voor de hulde, ons
toegezwaaid door de, voor vroegere weldaden zoo dankbare,
Amerikanen?? (t)

Om de eerfie Kolonisten in Nooi d-Amerikej, de Ifollantiers, in een belagchelijk licht te fleilen,heeft vooral gediend
-

het bekende werkje van KNIC KERB 0 C 11 E R, (W A su ING(*) Ik moet hier echter aanmerken, dat een groot gedeelte
van den aanzienlijken ilatid, welke meer kennis en doorzigt
bezit, hierop eene uitzondering fchijnt te maken, zoo als
zulks ook bleek in het allergtinftigst onthaal, hetwelk Z. M.
Korvet de Pallas; in 1825, in de havens van Noord -Arne;- ka
genoot, en de groote eerbewijzingen, welke men overal den
Overlto RIJKE en zijnen Staf aandeed.
(t) Deze Atlas beflaat uit twee declen in folio, is te Phtladelp'iia in 1821 en 22 gedrukt, en kost 4o daalders, dus
ioo guldens Ned. Om zich van deszelfs ongemeene naauwkeurigheid te overtuigen , behoeft men Hechts de kaart van
Nederland voor zich te nemen , waar de namen verkeerd ge
provinciën verdeeld zijn als honderd jaren te-fpeldn17
voren; waar de Rhrjn, die door holland gaat, veel breeder
is dan te Manheirn en Coblentz, en nog breeder wordt, als
dezelve te Katwijk in zee (kort!
T
IIENGELW. 1827. NO. 6.
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m o N i R v I N Gl History of New - Torck ,from the beginning of
the world to the end of the Dutch Dynasty; waarin deze,
om zijne geestigheid aan den man te brengen en Bene goede
beurs te maken , ten einde Europa rond te reizen (*) , allerlei grappen en vertelfeltjes , zoo als men die in Holland van
de Kampenaurs en Osnabruggers verhaalt, bij elkander verzameld heeft, en deze onder de Ilollandfche Kolonisten laat gebeuren , waartusfchen hij dan fomtijds waarheid voegt, om
het overige te doen geloovcn. Dit werk is herhaalde malen
herdrukt, en heeft bij degenen, die het niet weten te beoordeelen, veel bijgedragen, om ong nilige gedachten op te vatten van den Hollander, en om het grootst gedeelte der Amerikanen , dat zelden meer leest dan de dagbladen, te doen
gelooven, dat in Nederland dezelfde foort van menfchen
woont als in Albany en aan de Iludfon - rivier.
Dat echter de afflammelingeti der Hollanders, welke aan de
Noordrivier en in Ne v-JerThy wonen, niet zoo zonderling
zijn, noch op zulk eene wonderlijke wijze huishouden, als
men mij verteld had, hiervan heb ik mij overtuigd, door ver
dorpen aan de Noordrivier en in New - .Ter fey te be--fcliden
zoeken. In eenige van dezelve vond ik volfirekt geen onder
andere, waar de afilammelingen van Engelfchen-fcheidmt
woonden. Alleen de Hollandfclzc namen aan de deuren, en,
bij nadere kennismaking, de Hollandfche taal, overtuigden mij,
dat ik onder de nakomelingen mijner voorvaders was. In fommige dorpen, echter, was het onderfcheid zeer blijkbaar; de
huizen misten dien fmaak en netheid en de landerijen die bearbeiding, welke zich in andere fireken van Noord -flmerila
vertoonen. In zeker Radje nabij de Noordrivier had ik een
kennis, zijnde een Twitter, die , niet mij wandelende , mij
verfchillende boerderijen van zoogenaamde Dutchmen (Ilollanders) en van. Amerikanen (7ankees) aanwees ; en ik moet
bekennen, dat er een zigtbaar onderfcheid tusfchen beiden
beftond , en wel ten nadeele der eerften. I-Iij fchreef dit
toe aan een voldaan zijn 'net hetgeen zij van hunne ouders
(*) Deze
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komt in zijn werk:

Sc hetfen en Portretten in Engeland en Amerika, weder onder een' vreemden naam voor, namelijk G EOFFREY CRAwelk werk, met Gene aanbeveling van den Nederland(then Vertaler, in 1823 bij STEENBERGEN VAN G 0 0 11 is
uitgegeven.
Y o N;
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verkregen hebben, hetwelk zij op dezelfde wijze -laten ais zij
liet ontvangen hebben; en dit niet vooruitgaan is hier werkelijk een achteruitgaan, want huis en tuin vervallen, en er
komt ongemerkt bij derzelver eigenaars een geest van traagheid.
Dit laatfle is zeker eene volkomene afwijking van het karakter der Nederlanders, die altijd voor werkzaam bekend Ronden, en van wie men (zoo als j. v 0 N ai u L LE R in zijne
Alg. Gefch. zegt) kon leeren , wat volksvlijt is.
Opmerkelijk is het, dat de Nederduitfche taal zoo lang in
Noord - Amerika is in Rand gebleven. Ik kan bijna zeggen,
dat ik op de reis van New- 7orck naar de 1Viagara in geen
fchuit of wagen geweest ben, zonder dat menfchen op het
hooren van ceh flollandsch gefprek zich er bij voegden ; eens
zelfs werd ik in eerre kanaalboot zeer aangenaam verrast,
door van alle zijden Ilollandfche klanken te hooren. De IIeriog van Saxe,; l 7einsar , Generaal in Nederlindfchen dienst,
met Wien ik het bijzonder gendegen gehad heb de reis naar de
Niagara te doen wiens bezoek in Amerika zulk eene alge
vreugde veroorzaakt beeft, en wiens goede hoedanig-men
daar in waarheid gefeliat worden, benevens deszelfs-hedn
reisgenoot, waren met mij in een Ilollandsch gefprek; daarbij
voegde zich de Kapitein der boot, daarna twee Predikanten
van de Noordrivier, (hunne nateen waren wit e it n o F en
s LUI TER) vervolgens iiog een Dutc,inran , zoodat liet lieer=
fbhende ge,fprék, voor eenigen td, gevoerd werd in het Neder==
duitse/t. Te fllbdny heb ik ve rfcheidene malen op de 1Iraat
onder geringe menfchen Hollandsch hooren fpreken , eens ook
op de brug te Scenectady, i8 mijlen boven Albany, tot waar
zich , blijkens de h olandfc4e namen van derzelver bewoners ,
de Kolonie der 1/al/anders in den Staat New -7orck heeft uit
Nederduitfche taal is echter in cie otnftreken-geftrk.D
van Albany zeer Plecht lomp en plat, en met vele verkeerde
uitdrukkingen befinet, b. v. kerel is het fatfoenlijke woord
voor man, ellendig is iets, dat mooi is, enz.
liet best heb ik onze taal hooren fpreken, waar ik dezelve
liet minst verwachtte, — in de nabijheid van New -2o; ck;
Van New -Jerfey komende, wilde ik in de floomboot (*)
-

(*) De floombooten zijn in Noord - Amerika thans zoo algemeen , dat dezelve gebruikt worden , om van de eerre zijden der rivier naar de andere te varen , waar ten minfte de
pasfage 11erk is, als van New - Torck naar Hoboken , van New2°orck naar Broekland , op Long - Island, enz.; waar de over
An

-
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gaan , om de Noordrivier over te varen naar Nev - Torck, toen
ik toevallig te Hoboken eenige oogenblikken in de herberg vertoeven moest. Juist als ik de nieuwspapieren wilde lezen,
werd ik opmerkzaam op een Ilollandsch gefprek, dat door een
gezelfchap gehouden werd, rondom het vuur zittende (het
was in de maand October) ; ik trad nader, en hoorde onze
taal zoo zacht en goed fpreken, als het in Benig dorp in liet
Vaderland gedaan wordt. ik ben nog veertien dagen te Hoboken gebleven, en hoorde dagelijks I-Iollarndsch fpreken, fomtijds zoo goed als de eerfle maal, dikwijls ook Hechter; eens
ontmoette ik daar zelfs een' boer van het naburige dorp
Ilackenfack , die in het geheel geen Engelsch verftond. Toen
ik in New -Torck mijne verwondering over de algemeenheid
der Nederduitfc,'ze taal te kennen gaf, ried men mij aan,
eens op de markt (welke in deze flad uitmuntend is) te
wandelen, en, inderdaad, ik hoorde verfcheidene malen onze
vaderlandfche taal; het waren landlieden van de Noordrivier,
die dezelve fpraken. Men geloofde echter, op gronden , dat ,
eer de helft van deze Eeuw voorbij is, ook de llollandfclre
taal hier niet meer zal gefproken worden. Nu , onze taal
zal er, over het algemeen, niet veel bij verliezen.
Sedert anderhalve eeuw (van 1665) is de Nederduitfche
Kolonie in Noord -flmerika onder vreemd befluur geweest,
zonder dat er nieuwe Kolonisten zijn bijgekomen. Boeken
worden er in die taal niet gevonden; fcholen heugt het thars
levende geflacht niet meer, dat er geweest zijn; zelfs is het
Hollandsch prediken, dat in het begin dezer Eeuw nog op 3
of q. plaatfen gedaan werd , thans geheel afgefchaft; daarenboven is de taal in minachting geraakt , en het Engelsci: gebruikt in fcholen , in kerken en bij regtzaken ; talrijke
nieuwspapieren worden er in gedrukt, ook op dorpen; de regering zoekt die taal op alle wijze te bevorderen , en nogtans
blijft tot heden het Nederduitsch de taal, die op zoo vele
dorpen in de huisgezinnen gefproken wordt.
In belangflelling voor den Godsdienst gelijken nog de Nevaart minder is , gebruikt men paardenbooten , waarop vier
of meer paarden meenen zeer hard te loopen, maar ondertusfchen op dezelfde plaats flaan blijven , en flechts een' losfen
bodem onder zich wegtrappen , welke Bene eenvoudige Machinerij aan den gang helpt, die door twee fchepraden de met
vele wagens en paarden beladene boot voortftuwen.
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derlaxstdfche afammelingcn op hunne Vaders , en behoeven
in godsdienftigheid voor de andere Protcstantfche Kerkgenootfchappen in de Vereenigde Staten niet onder te doen.
Hoewel de Engel/the taal gebruikende, noemen zij hunne
kerk nog altijd de Reformed Dutch Church (Nederduitfche
Hervormde Kerk), blijven getrouw aan de Dordfche Synode,
prediken des middags uit den IIeidelbergfchen Catechismus,
en houden zich aan onze, woordelijk in het Engelsch overgezette, Formulieren. Bij het invoeren der Engel/the taal
hebben zij ook de Pfalmen afgefchaft en gezangen in gebruik gebragt, en maken door hun fclloon en aangenaam gezang de moederkerk in Nederland befchaaincl, waar zoo dik
rede en gebeden van den-wijlsdePchtng,morde
welbefpraakten Leeraar verkrijgt, verdwijnt door het woest
en fiddering verwekkend gefchreeuw, aan den gang gebragt
door een' Voorzanger, niet zelden vuurrood opzwellende,
om het orgel en de ganfehe gemeente te over- of liever te
ontfcemmen
De Reformed Dutch Church in Noord- flmerika heeft te
New - l?runswick , in New - .Te; fey,, eene Akademie , (hier ('olledge genoemd ; 4kadem e Raat boven de fchool , waar de
jongens lezen en fchrijven leeren) waar te voren door twee
en met 1825 door vier Profesforen in de Engel/che taal de
jonge lieden voor den predikdienst gevormd worden. Jaarlijks is er eene algemeene Synode, nu eens te llibany, dan
in New-Brunswick, waar Predikanten en Ouderlingen verga
om over de belangen hunner Akademie en Kerk te-dern,
(preken, welke ook uitwendig in Benen voordeeligen toefiend zijn: in de flad New - 7orck alleen zijn zeven kerkgebouwen van genoemde gemeente, welke voor zeer rijk gehouden worden.
Vóórdat ik tot de Zomerreis terugkeere, moet ik hier nog
ten Potte aanmerken, dat de leer en predikwijze in de Nederduitfche Hervormde Kerk zeer kontrasteren met het fchoon
en muzikaal gezang en de finaakvolle kerkgebouwen; de
eerfle zijn geheelenal in den geest dier tijden , toen Remonfiranten en Contraremonliranten op het hevigst met elkander
twisteden ; en nogtans hadden zich onlangs vijf dorpen aan
de Noordrivier van de moederkerk afgefcheurd, voorgevende,
dat deze niet getrouw aan de oorfpronkelijke leer bleef. Toen
ik in New - Torck aan een zeer geacht Leeraar onzer kerk enn
Doctor in de Theologie de vragen mededeelde, welke de
algemeens Synode in Nederland had voorgefteld bij he doen
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der belijdenis en bij de voorbereiding tot het Avondmaal,
keurde hij dezelve ganfchel jk af, omdat er niet in kwam
van de Verkiezing en Verwerping. — Opmerkelijk vond ik
het ondertusfehen , dat men mij zoo dikwijls vroeg, hoe er
in Nederland gedacht werd over de leer der Triniteit en over
1 J OH. V: 7b. Les extrêmes fe touchent. Te midden van de
groote gehechtheid der Amerikanen aan de leer, die de eer ;te Kolonisten mede uit Europa gebragt hebben, befpeurt
men niet onduidelijk in hen de vatbaarheid, om tot de in
Amerika veel opgangs makende gemeenten der Univerfalisten
en Unitarisfen over te gaan.
In Albany is weinig van wanbelang te zien. Hoewel het
de hoofdplaats der provincie New - Torck is, en de Senaat en
alle hooge Collegiën hier vergaderen, is het Raadhuis niet
bij dat van New- Torck te vergelijken; alleen trekt hier de
aardacht het uitgeflrekte dok (basfrn) , dat hier aan de Noord
als een gevolg van het maken van het Erie - kanaal -rive,,
aangelegd is, en geeft al dadelijk de grootfie gedachte van
het wanbelang van het genoemde kanaal. Het dok is 4000,
zegge vierduizend voet lang , en dient om de talrijk aankomende kar:aalbooren op te nemen, en de goederen te losfen
en te laden in groote barken , welke met zeilen , en menig
getale van 3o en 4o, de Noordrivier afvaren naar-malten
1Vew - Thick. De reizigers blijven hier zelden langer dan een
of twee dagen , en vertrekken dan naar verfchillende rigtingen. Ik heb nooit zoo vele reiskoetfen gezien als hier; iederen morgen wemelden de ítraten er van.
Omdat het zoo tot den fashionable toer behoorde, ging ik
liet eerst naar Libanon. Libanon ligt niet ver van Kanaän ,
25 mijlen ten oosten van 41bany. Iret fpeet mij niet , dat ik
er heenging; want ik zag hier weder een dier prachtige landfchapsgezigten , aan welke Noord - Amerika zoo rijk is. Van
de vijf verdiepingen hooge en 22o voet lange herberg, welke
tegen het gebergte gebouwd is , dat de provincie New - Thick
van Naslachufetts fcheidt, heeft men een uitzigt op een
uitgcflrekt dal, dat een gedeelte van Arcadia fcheen te
zijn, en de reizigers uitlokt, het vertrek nog wat te vertragen. Voor de herberg is eerie warme bron, waaraan dezelve
hare grootheid te danken heeft ; want liet moet heeten , dat
de aanzienlijke reizigers daar komen om zich te baden.
liet water heeft Bene warmte van 72 gr. Fahr.; het fnaakt
als gewoon laauw water; doch de Chemisten beweren, dat
eX ve•rielicidcne fcorten van vreemde beftanddeelen in zijn.
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Het bezoek te Libranon is te merkwaardiger , omdat een
groot half uur verder in hetzelfde dal bet dorp der bevende
Kwakers ligt. Geen reiziger komt te Libanon, die niet deze
zonderlinge menfchen bezoekt , welke de vermaardheid hebben, den Christelijken Godsdienst op de allervreemdfle wijze
uit te oefenen. Ik ging hen met eenige reisgenooten bezoeken, en vond in hunne huizen, waar _o à 3o bij elkander
woonden, eene zindelijkheid en netheid, gelijkflaande met
die, om welke Noorde olland beroemd is. In hun uitwendig
voorkonen , kleeding en leefwijze hadden zij wel eenige overeenkomst met de Hernhutters te Zeist , en verkochten ook
eenige manufacturen, welke zij zelve gemaakt hadden. Maar
zij trouwen in het geheel niet, en hebben dc wereld en derzelver begeerten en vermaken vaarwel gezegd. Wij bezochten het ganfche dorp, en het lijdt geen twijfel, of de be.
wende Kwakers bewonen een der fchoonfte en vruchtbaarfte
-plekjes op den gebeden aardbol. Hunne tuinen , akkers en
weilanden verwierven, wegens derzclver vruchtbaarheid, wel
orde, van de bezoekers niet dan lof-bewrkthidnfco
en verwondering. Koeijen, varkens , alle lootten van pluim
niemand ooit zóó gezien. Zij leven geheel af--gedirt,ha
gezonderd en onafhankelijk ; het dorp is hun eigendom; zij
maken gemeene zaak in alles , en genieten gezamenlijk de
overvloedige voortbrengfels van hunnen vruchtbaren grond.
Zul Ir een anderzins denkbeeldig republiekje kan ook alleen
maar in Noord flsnerika beflaan. — Den naastvolgenden Zon 'dag gingen wij in hunne kerk. Naar de befchrijving, welke
van hunne Godsdienstoefeningen wordt gegeven, zou men
denken, dat men zeer op zijne lachfpieren pasten moest; maar
ik befpeurde hiervan bij de talrijke aanfchouwers niet het miníte; ik zelf gevoelde medelijden. Toen de Godsdienst begon,
fchaarden zich de mannen en vrouwen, van allerlei ouderdom ,
te zamen e6o à 8o, in twee hoopen, en plaatften zich tegen
elkander. Uit de mannen trad er van tijd tot tijd een op,-over
en fprak over Godsdienstwaarheden ; maar, toen er niemand
meer eene ingeving kreeg, trokken de mannen hunne rokken
uit , en de beide kolommen zetteden zich in beweging. Onder het aanheffen van een eentoonig en vervelend gezang,
dannen de beide kolommen, op de maat van het gezang, ach
ruit tegen elkander. Daarna fchaarden zij zich vier-ternvo
aan vier, danften dus de kerk rond, in hunne handen klappende en zingende, en bewogen daarbij hunne hoofden en lig;-

-
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chamen op eene onbevallige wijze. Dit alles duurde meer dan
twee uren. De danfenden hadden roode kleuren gekregen ,
en hunne oogen fonkelden. Zij gingen troepswijze naar huis,
gelijk zij gekomen waren (*). — Daar de bevende Kwakers
te Libanon niet trouwen, zou de gemeente fpoedig uitllerven;
doch dezelve wordt van tijd tot tijd weder aangevuld, fomtijcas door ganfche huisgezinnen, daartoe fomtijds bewogen
door godsdienftige beginfelen, maar dikwijls ook alleen om
een gerust en gemakkelijk leven te leiden.
Minder beviel mij het andere uithapje van Albany, maar
waarvan in Noord- Amerika een verbazende ophef wordt gemaakt , en dat door niemand mag overgeflagen worden , die
den fatfoenlijkcn zomertoer maakt; namelijk naar Ballston en
Saratoga, het eerfte 26, hei andere 33 mijlen ten noorden
van Albany, waar minerale bronnen gevonden worden. 't Is
het eiken en Spa der Vereenigde Staten, waar verfcheidene
duizende menfchen bij elkander komen , niet zoo zeer om inen uitwendig het mineraalwater te gebruiken , (want de voor
worden onder de vermaken vergeten)-fchritendDos
maar uit nieuwsgierigheid , en om te zeggen, dat men daar
geweest is. Gedobbeld wordt hier ondertusfchen niet. De
grootfte vermaken beftaan, om, in navolging der Europefche
groote wereld, tot laat in den nacht wakker te blijven en
een groot gedeelte van den dag te flapen, danspartijen en
asfcmblées te houden , en aan de venflers naar de ver
aankomende reizigers te zien ; welk laatfte-trekndof
met
hier eene groote opPehudding maakt, door de talrijke
gegroot
met
wagens,
welke
befpannene
vier paarden
druisch verfcheidene malen van de eerre herberg naar de andere rijden, om hier en daar een' pasfagier te zoeken;
terwijl weder andere reiskoetfen aankomen, die op dezelfde wijze de medegebra gte gasten ontladen. Naar SaraAmerztoga gaande, trof ik in de reiskoets aan Benige
laaalafc.rie Heeren, welke zoo Ilijf naar de mode gekleed waren, ciat ze voltrekt naar poppen geleken: Zij riepen den
voen..a:1 orderweg verfcheidene malen toe , om hen aan de
groottle herberg af te zetten; maar dc grootfie was opgepropt
vol , die daarop volgde insgelijks, eene derde ook, tot dat wij
(*) Ik hoop in dit Tijdfchrift een breedvoeriger verflag
van deze Sekte te geven, welke zelfs in Noord- Amerika
niet algemeen gekend is en verfchillcud beoordeeld wordt.
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in de vierde of vijfde bij geluk een' intrek kregen in No. i3o.
Buiten een aantal groote herbergen, was er niet één gebouw,
wandelweg of uitzigt, dat Benige opmerking verdiende ; de
grond van den omtrek was zandig en bar, en , hoewel Sara
toga Hechts 5 of 6 graden boven New -7'orck ligt, zag er
alles zoo winterachtig, dor en noordelijk uit, dat men bijna
zou gelooven, dat men hier van een' hoogen boom de Nbordpool zou moeten zien. Het mineraalwater op beide plaat fen heeft, in fmaak en beftanddeelen, veel overeenkomst met
het Scltner- ei Spa - water ; de bronnen, die er gegraven
zijn, zijn zeer talrijk; bij fommige vindt men verfcheidene
badplaatfen; andere zijn voor elk om uit to fcheppen, en
ftaan dikwijls aan den weg. De eerie bron, welke ik, te
Ballston komende, aan den weg vond, heette, blijkens het
opfchrift, Lafayette's bron, omdat deze beroemde man uit
dezelve gedronken had.
Het was reeds een jaar geleden, dat de Generaal L A F AY E T TE eene reis door dit gedeelte van Noord-Amerika gedaan had ; maar overal was men nog vol van dat bezoek. In,
de herbergen bleven de ophef makende annonces van de:
aankomst van den nations guest (de gast van het volk) als
reliquien hangen; men wees overal de plaatf n aan , waar hij
gezeten had ; zijn naam was te gelijk in de harten der 4merikanen
en op alle' uithangborden, deuren, glazen enz. gefchreven.
Inzonderheid in de (eden was alles nog a la Lafayette_
Toen men in New - 7'orck den waardigen Grijsaard alles had
laten zien, wat er maar te kijken was, moest men de brandfpuiten voor den dag halen, om hem te doen zien, hoe
krachtig die in het dankbare Noord - Amerika werkten. Ilet
is intusfchen in de Gefchiedenis een opmerkelijk en zeldzaam verfchijnfel, eenen Veldheer, die in den aanvang der
Amerikaan/die Omwenteling zulke gewigtige dienalen bewezen heeft, eene halve Eeuw later, nadat hij in Europa in
dien tusfchentijd eene opmerkelijke rol gefpeeld had en tot'
den hoogflen rang geklommen was , in hetzelfde land weder
te zien verfchijnen, om de wonderen te aanfchouwen ,. welke
een werkzaam , vrij en krachtvol volk gedurende dien tijd in
deze wildernisfen tot fland bragt, en om de graven te bezoeken dier Veldheeren en Staatsmannen, welke, met hem,
Noord - 1lrnerika aan de forfche hand van liet Iuagtige en
trotfche Engeland ontwrongen.
-
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oen de Wijsbegeerte van F I C H TE en SCHELLING in
Duitsc,'zland aller hoofden deed duizelen , dacht men, dat deze koorts llecbts voorbijgaande zou zijn , en fpoedig weder
door eend andere Modefilozofie zou worden verdrongen ; dat
er weder een andere hoedenmaker (naar G Er. L ER T's bekende fabel) zou komen, die den filozofifchen hoed anders zou
optoomen, tot ook deze op zijne beurt uit de Mode zou ra
een' anderen worden vervangen. Doch neen! er-keri,ndo
is eerre Regeringloosheid gevolgd ; en , hoewel S C 11 E L LI N G
nog zeer vele aanhangers telt, wordt echter zijn gezag thans
ook door velen niet meer erkend; ja men mag zeggen,
dat het als 't ware in vele kleinere flelfels gefmaldeeld is.
Maar dit is geheel niet ten voordeele der Wijsbegeerte, gelijk men toch , bij de befchouwing van dit troostelooze mystiek - pantheïstisch -phantastifche ilelfel, zou denken. Zeer

yele Duitfchers zijn tot de fchoolfche Wijsbegeerte der twaalfde
en dertiende Eeuw teruggekeerd, met dit onderfcheid , dat de
Scholastieken in barbaarsch Latin hunnen onzin uitkraamden,
gelijk de nieuwere Wijsgeeren in barbaarsch , onverftaanbaar
Hoogduitsch, met de oude fchoolfche termen daarin gevlochten. — Wij hebben hiervan het bewijs gevonden in een Leerhoek der befpir;gelende »' sbegeerte , (Lehrbuch der theoretiJèhen Philofophle) door Dr. j0SEPH t1ILLEBRANii,
iioogleeraar der "Wijsbegeerte te Giesfen , en eerfte Befluurder
van het Onderwijs (Pedagogias-ch) aldaar. Wij vinden in dit
leerboek, ten gcbruike bij akademifelie lesfen ingerigt ,de vol
wij zoo getrouw mogelijk zullen vertalen..-gendplatf,i
hij fpreekt van een bewijs voor liet beflaan der Godheid, als
een noodzakelijk (abfolut) Wezen. „ liet bellaanlijke heeft
„ zich aan de befcllouwing voorgefteld met het noodzakelijke
„ karakter der tegenftelling tusfchen het onderwerpelijke en
„ voorwerpel.ijke , tusfchen verfland en Natuur. Dit Dualis„ mus nu i; iets onzelfjandig betrekkel ks. Om te kunnen
zijn, moert het van iets zuiver zeifflandigs, iets tlbfoluts,
,, worden gedragen. Met het be/laanlijke dus is het onbcfaanijjk jz:ijnde, met het aan deze zijde het aan gene zijde
„ noodzakelijk gefield. De Rede eischt eerre verheffing boven het bafaan; terwijl de tegenftelling van onderwerpelijk
„ en voorwerpelijk , reeds als tegenftelling, eerre eenheid voor„

„
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onderfielt. Deze wezenlijke en oorfpronkelijke ftelling en
opheffing der genoemde tegenftelling kan zij echter niet irr
„ zichzelve vinden , maar zij moet dezelve llechts als wezenlijk
„ denken. Want in liet eerfte geval moest zij uit het beftaan
„ treden , en toch is zij wezenlijk flechts in het beftaan.
„ Eene Rede , welke die tegenftelling niet in haar wezenlijk
beftaan tot voorwaarde had , zou geene menfchelijke Rede
„ zijn , die volfcrekt in het element van zelfbewustheid ligt.
„ Maar van eene andere Rede kan de menfchelijke weten
niet uitgaan. Die verheffing boven het beftaan is-,fchap
„ daarom geene reéle der menfehelijke Rede zelve, maar
„ flechts een noodzakelijk aanhechten van het denken en het
„ beftaan in 't algemeen aan een zijn, hetwelk reëel verhe„ ven is boven het beffaan." En op dezen gronddag dan gaar,
de Schrijver voort met opi zijne manier te bewijzen , dat God
(of het Ybfoluté) eigenlijk geen béf1aan (Dafeyn) heeft, vol
bepalingen, geene eigenfehappen, noch natuur--ftrekgn
lijke noch geestelijke, heeft, en dat Ilij, in vergelijking met
hetgeen beftaat, een wezenlijk Niets is , dar noch Rede noch
Natuur is of heeft. De grondlegging der wereld in hét Goddelijke mag men de wvereldfcheppitag noemen ; maar de wereld
Is voljrekt eeuwig, even als liet Goddelijke; er is geen begin, geen oorfprong der wereld denkbaar. ja , ook Almagt
;

Wijsheid, Goedheid, Alortitegenu'oordigheid,Ileiligheid enRegtvaardigheid, naar de gewone beteekenis, kan de u'ereáafchap
aan het Goddelijke niet toekennen, omdat zij he Goddel ke
volfirekt niet als bieflaaa Hang bepalen !
Ziedaar hedendaagfehe Duitfche Filozofie !
De Duitfchers verwonderen zich dikwijls , dat ivy flechts
weinig Wijsgeeren hebben. Zaslké Wijsgeeren, als wij bier
befchouwd hebben, bezitten wij God dank! zoo ver ik
weet, niet een' enkelen. Maar één flu L S II o P F, één F ic A N 9
fl EM
in s TE R u ui s weegt ook honderden zulke hedendaagfche
duisterlingen op! llet is , althans wat den ftijI betreft, in
Duitschland reeds zoo ver gekomen, dat de geleerde Schrijvers der Göttinger ddazeigen van deze barbaarfche voordragt
(waarvan wij boven een enkel (taaltje hebben gegeven) zeg
dat zij zich onderfeheidt door klaarheid en kalmte! Wat-gen,
echter de zaken betreft, wenfchen die Schrijvers, niet zen
reden, naar Genen nieuweren S o K RATE s, die de-dergot
Wijsbegeerte weder uit den Hemel (of liever uit de wolken)
op Aarde doe nederdalen . Ook hij zou gewis eerie fcliaar
;
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van Yophisten te beftrijden, fpinnewebben van drogredenen te
verfcheuren , en eerie menigte herfenfchimmen te verdrijven
hebben!
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nmogelijk is het, de uitdrukking van zijn gelaat daargelaten, leelijker te zijn, dan P E S T A L 0 Z Z I was. Verbeeldt u
een grijsaard van vijf voet twee duim, met een' hoogen rug,
naar het uitwendige allerflordigst uitgedost, met grijs, fluik
haar, zeer pokdalig en vol fproeten, vertoonende niet éénetj
regelmatigen gelaatstrek. Maar onder het edelst voorhoofd
straalden twee dogen, niet van een vuur, dat blikfems uit
maar van het innerlijk licht eener ziel , te eenemaal.-fehit,
verzwolgen in één groot denkbeeld. Zoo was P E S T A L o z z I.
Kindermin was zoo nadrukkelijk op zijn gelaat geprent, en
verhelderde hetzelve met een' zoo zachten glans, dat de lieve
kleinen zich onwederltaanbaar voelden aangetrokken naar
Lenen man, wiens uiterlijk men zeggen zou , dat hen moest
vffchrikken ; waarvan ik zelf , bij een mijner kinderen , nog
geen drie jaar oud , een zeldzaam en aandoenlijk bewijs heb
ondervonden. Zijn gefprek intusfchelx, ten minfle in zijnen
ouderdom, was bijkans onverifaanbaar voorhen , die niet gewoon
waren hem te hooren fpreken, en het Iloogduitsch - Zwitfersch
niet kenden. Hij miste nagenoeg alle zijne tanden; zijne uit
verward ; zijne fleur nu zeer luid, dan fluiste--fprakwsnel
rend ; hij fprak in een metigelmoes vanlloo?dzritsch, Zwitfersclz
en Zurichscir. Vandaar, dat liet volk te 7ï-erdun zeide , dat hij
Pesteslozzisch fprak. Dus was de fpraak van den man , wiens
fchriften, helder en diep tevens, fchitterden van oorfpronkelijke fchoonheden, en, in een' levendigen , zuiveren en krach
ziel en het genie van derzelver maker weèr--tigenfjl,d
kaatfien. P ES T A L o z z i behield in zijne grijsheid eene groote
levendigheid in alle zijne bewegingen. Zijn einde was zijner
loopbane waardig. Sinds Lenigen tijd afgezonderd levende,
wijdde hij zich, met eene buitengewone drift, geheel aan den
arbeid, zich zelfs geene nachtrust meer vergunnende. De
ziekte , welke daarvan het gevolg was , rukte hem op den zevenden dag weg. Te midden van het hevigst lijden bleven
hem zijne kalmte en helderheid beftendig bij. Zijn einde
voelende naderen., verzamelde hij zijn gezin rondom zich,.
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nam affcheid van hetzelve, en fprak, omtrent een uur lang,
met de uitdrukking eens Engels en op den toon als van een'
Profeet. Hij zeide, dat hij nu het ware ging leeren kennen,
en lezen in het boek der waarheid; dat hij gaarne nog eenigen tijd in het midden der zijnen zou vertoefd hebben , maar
dat hij , daar zijn dood bepaald was, met blijdfchap ftierf;
dat zijn tegenwoordig gezin niet geroepen was, om het plan
te volvoeren, waaraan hij zijn ganfche leven had toegewijd,
zonder het zelf te hebben kunnen vervullen; dat de zijnen
op Neuhof (zijn landgoed) moesten blijven , aan de armen
land, om te bebouwen, geven, en hun zoo veel goed doen,
als mogelijk was; en dat hijzelf nob een' verfchrikkelijken
dorm had door te haan, maar dat hij Herven zou, hun toelagchende. In den avond van zijn verfcheiden greep inderdaad eene zoo fruartelijke crifis plaats, dat hij zijne bewust..
beid verloor. Des anderen daags kreeg hij fpraak en kennis
weder, en fchikte zelf met zorg zijne dekens , zijn hoofdkus fen en zijne flaapmuts te regt; weinige oogenblikken daarna
blies hij den laatften adem uit, met Benen glimlach op de
lippen. Hij had begeerd in het dorp Bir begraven te worden ,
ligt bij zijn landgoed, zonder praal, alleen begeleid door landlieden en arme kinderen, en dat zijn graf nabij de fchool zou zijn.

EENIGE B]JZONDERHEDEN, RAKENDE DEN ZOON VAN NAPOLEON.

('Votes and Reflections during a Ramble in Germany
by Capt. s C ii E R E R. Lood. 1826.)
Sc,'zynbrunn is Bene fraaijc en aangenamere
liet paleis van
zalen, de trappen, de vertrekken zijn ruim -fident.D

en
in een' goeden ftiji. De tuinen zijn zeer wèl aangelegd, in
het midden verheft zich een gebouw van eene bevallige zanienflelling, la Gloriette genaamd. 't Is eene trotfche opene
galerij , onderfïeund door kolommen, met eene groote zaal
slaar boven, en een dak met een terras. Men ontdekt tilt
gebouw reeds op verfcheidene mijlen afftands. Maar, hetgeen naij in de tuinen het meeste belang inboezemde, was
eene afgeperkte plek, gekweekt door den jongen NAPOL E0 N, die gemeenlijk , met zijnen Gouverneur , Schónbrunn bewoont, Ik verwachtte in den tuin van een kind bloemen en
Planten te zullen aantreffen ; maar hij vindt behagen , in den-
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zelven niets dan aardappelen te kweeken. De tuinlieden
zeiden mij, dat zijn vermaak beliond in liet regelen zijner beplanting op eerre wijze, dat dezelve een aangenaam gezigt
opleverde. Naar gelattge hij zijne plans verbeterde en de
planten uittrok, zond hij dc aardappelen ten gefehenke voor
's Keizers tafel , zijn' grootvader, die , naar men wil, hem de
teederfle genegenheid toedraagt. Alle perf'onen, die in het paleis
wonen , fchenen zeer aan hein gehecht te zijn, Ik bezigtigde zijne
vertrekken; dezelve zijn zeer eenvoudig gemeubeleerd; zijn
lesfenaar, gelijk die van een kind, dat febrijven leert, was
bedekt niet inktvlekkefa. Ik bezag ook bet kleine gèhe°imE
kabinet , waar NAP o LE o rI zelf, gedurende zijn verblijf te
Schiinbrtrnn t verfcheidene uren doorbragt met lezen en fchrijve n , en waar hij , voor de eerfte maal , het portret van MARI A L 0 UT Z A aanfchouwde. Toen , even als thans , hing
in dit kabinet eerie menigte teekeningen , vervaardigd door
verfcl:eidene Prinfesien der Keizerlijk familie' van Uos ei rJjl ;
getuigen van derzclver fmaak en geruste oefeningen. Telkenmale, dat de overweldiger- daarop zijne oogen vestigde,
moest hem het ftille zelfverwijt treffen van eerre gelukkige
familie uit derzelver geliefd verblijf te hebben verdreven.
Men ontving de mare van het plotfeling overlijden des Konings van Beijeren , en terftond werden er fcliikkingen gemaakt,
vm de lijkplegtigheden in de kapel van het paleis te doen
plaats grijpen. De jonge NA r OL E ON nevens een broeder
des Keizers , de eenige leden der Keizerlijke familie , toen te
ZVeenen aanwezig, woonden den avonddienst bij; des anderen
daags was er groote mis en requiem, waarbij het IIo.f niet
verfcheen. In het midden der kapel fchitterden de Koninklijke kroon en Hertoglijke muts op een zwart laken , dat
eene doodkist bedekte , eenige voeten boven den grond verbeven. Ontelbare waskaarfen, -rondom de baar geplaatst,
wierpen een flaauw en bleek licht op dezelve. Ter zijde ftond
eene rij priesters in den gebede, en daar tegenover eerre rij
der lijfgarde in derzelver roode uniform, leunende op hunne
hellebaarden. Aan liet hoofdeinde der kist was een twintigtal Hongaarfche granadiersoflicieren i efchaard, en twee of
drie huzarenoflicieren, die den Kommandant van het garnizoen verzelden. Verfcheidene perfonen van aanzien bevonden zich in eerre glazen galerij , rondom de kapel loopende.
Onder dezelven , maar alleen in zijne bank, en ligt bij die
van 's Keizers broeder, was de jonge N A P OLE ON. De yen-
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,Iers der galerij waren open; hij boog zich van tijd tot tijd
over dezelve , gedurende den dienst , en blikte in de kapel
neder. Zijne tint is zeer frisch ; zijn gelaat en oog hebben
eene ongemeen zachte uitdrukking; het benedenfee gedeelte
van zijn aangezigt is rond; zijn neus is weinig vooruitfte_
kend, maar welgevormd. De kleur zijner oogen kondeik
niet onderfcheiden, daar ik hem alleen van ter zijde zag;
maar zijn gefchikt voorkomen, iets edels , en , eene houding ,
naar het mij toefcheen boven zijne jaren , — ziedaar wat mij
bijzonder trof. Zijne handen waren gevouwen , en hij fcheen_
in dit tooneel dat treurig deel te nemen, zoo natuurlijk en zo q
welflandig,bij dusdanige gelegenheid., in Benen jongeling van
vijftien jaren. De plegtigheid van den dienst en het aandoenlijke van den zang waren veelligt liet eenige, dat zijne
jeugdige ziel bewoog en bezig hield ; want ik weer , dat hij
wordt opgevoed in zachte, vreedzame gewoonten, en dat men
zijn best doet, om in hem elke onfluimige aandrift te doen
(luimeren en te onderdrukken. Zeer zelden rijdt hij te paard;
nooit ziet tien hein te midden der troepen ; zorgvuldig verwijdere uien van hem alles, wat in hein krijgshaftige geneigd
zou kunnen opwekken. Maar, in weerwil van alle-hedn
vieze voorzorgen, kunnen de omftandigheden foantijds groote
veranderingen te weeg brengen in de ontwikkeling des icarakters, en de trompet kan te ecnigcn tijde geloken worden, die
in de ziel des jongelings al de geestdrift en eerzucht des vaders
doet ontwaken!....
De zoon van N A P0 LEON heeft zijn zestiende jaar be
reikt, en is thans, volgens de wetten voor de Prinfen 'uit liet
Oos:e;riyksth Keizerlijk IIuis , meerderjarig. De nieiiwspapieren vermelden , dat dc Ilceren n E M ON T it 0 L ON CO MA sC }r A N v zich weldra bij hem moeten vervoegen , om hein de
navolgende meubilaire goederen te overhandigen, hem door
zijnen vader vermaakt.
Drie uniformen. — Een oud zwart kleed , gemaakt van
een' overrok, dien de Keizer nu en dan aandeed, wanneer
hij incognito de Trsile.+•iëns verliet. N A P 0 L E o N, van de Eu gelfehen geene Hoffee tot inflandhouding zijner garderobe wilkende ontvangen, deed zijne oude kleederen versle ll en , en
droeg ze, tot dat er de lappen bijhingen.— Eene groenlaken
rijen knoopen. Dit is liet laatfie kleed,-dcheapot,mw
afat de Keizer heeft gedragen. — Een oude, ronde, zeer lage
hoed, -- Een ble.auwe mantel , aan den kraag met goud ge-
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borduurd ; dezelfde , die hein bij zijne veldmagen diende. —
Een driekante hoed, met groen taf gevoerd en gewatteerd.
Deze is in zeer Hechten (laat. — Eene grijze capot, welker
flof zoodanig verfieten is, dat men dezelve naauwelijks durft
aanraken. 't Is dezelfde , waarin hij Elba verliet en Frankrijk
doortrok , die hij te Waterloo droeg, enz. — Een paar zilveren
fporen. — Twee zilveren f esfchen , beflemd ter vulling met
water, wanneer hij ging jagen. — Een zilveren verrekijker ,
een lamsba , en een veldétui van hetzelfde metaal. — Alle
zijne verfchillende ordesteekenen. — Twee kistjes , gevuld met
tabaksdoozen met portretten der familie van N A P0 LE ON en
het huis van a OUR B o N. Verfclleidene zijn vereerd met antieke medaljes; een kop van A L E Y A N D E R DEN G R 00T E N bekleedt die , welke hij meest ;ebrnikte. --Eene fchildpadden bonbondoos niet drop. — De wekker van F REDERI it DEN G R 0 oTE N, door hem uit Berlijn Inedegenomen,
en die hij altijd bij zich had in zijne tent , wanneer hij ten
ftrijde zoog. — Eene vierkante pendule , verguld brons , dc
enige , te Longwood voorhanden. — Voorwerpen, tot he
toilet betrekkelijk , fchuijers enz. — Verfletene laarzen. N rP 0 LE ON wilde geen fclloeifel uit Engeland hebben; de medgezellen zijner ballingfehap hadden gepoogd, zelve het te
vervaardigen, omdat hun meester er te eenemaal van verfloken was. — Een bebloed flak van liet hemd , dat hij aan
toen de lijkopening gefchiedde. — Een medaljon niet-had,
donker kastanjebruin haar, dat begint grijs te worden. — Eind
delijk , de baard en knevels , die , gedurende 's Keizers ziekte,
een duim lengte hadden verkregen, en die dc fleer am A RCII AN D heeft bewaard.

BRIEF VAN DEN HEER P. R. FEITE.

Aan den Heer Redacteur van de Vader•land/clre Letteroefe-

nrngen
Mijnheer!

I

k heb met leedwezen vernomen, dat men, federt eenigen
tijd , bij alle vrienden en kennisfan mijns overledenen Vaderrondgaat , teil einde, waar het mogelijk is , brieven , die door
hem gefchreven werden , te bekomen , om daarvan cone ver
licht te geven. Wie toch kan niet be--zamelinght
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vroeden , dat daardoor aan liet Publiek een werk zal gefchonken worden, dat, zoo het al aan de nagedachtenis des Overledenen niet hinderlijk is, echter te zeer het kenmerk draagt
van gekrenkt vertrouwen en onkiefche boekverkoopers - gewinzucht, dan dat het ooit door weldenkenden met welgevallen
zoude kunnen ontvangen worden. Wie zich het regt aanmatigt, om gemeenzame en aan goede vrienden gerigte brieven
van mannen , die door hunne gedrukte werken eenigen naam
verkregen , na hunnen dood openbaar te maken , betwist hun ,
op eene ongeoorloofde wijze , het onfchatbaar genoegen,
van zich ooit eens vrij uit te laten, zonder vrees van door
een ieder beoordeeld en dikwerf miskend te worden. L AV A TE It beklaagde zich in het tweede deel van zijn Dagboek , bi. a 16 , en wie zal het hem misduiden? dat men
niet zijne brieven rondliep, en befchuldigde zichzelven, dat
hij nog te veel op de regtfchapenheid, flilzwijgendheid en
liet oordeel van fommigen rekende. T'anneer ik brieven
fchr f, zegt hij vergeet ik de wereld, en (preek tot het ver fiand
en hart des genen, wiens brief ik voor mij heb. Hij, en niet
het Publiek, houdt mijnen geest bezig. II heeft mij gevraagd;
ik antwoorde. Hij heeft mij uitgenoodigd, om hem iets te zeg
dat hem nuttig, en niemand fchadelfjk is, wanneer /lechtr-gen,
hij en ik den brief zien. Maakt h ij dien openbaar, dan kan
ik voor niets in/laan. Het Publiek heeft niet de ooggin des getien, aan wien ik fchrijf. Het meest gepaste kan aan hetzelve
ongepast, het treffendje fanakeloos voorkomen. En het Publiek
hoort fechts den eenen, en de ander krijgt geen verhoor meer.
Op de karakterfchets mijns Vaders , uit zijne gemeenzame
brieven door zijnen Kunst- en hartvriend w. I1. W A RN 5 I N C K,
ontleend, zoude men zich in dezen, zeer ten onregte,
ter verfchóoning beroepen. Dit ftuk is, als karakterfchets,
het eigen werk van eereen Schrijver , die met den Overlededenen door de naauwfte banden van vriendfchap was ver
moet dus als de poging van Benen Zoon, om de-enigd,
geaardheid zijns Vaders , die aan hem meer, dan aan anderen,
blijken korde , regt te doen kennen , befchouwd , en geenszins
met de uitgave van een verward mengelmoes gelijk geftelc1
worden. Zoodanige uitgave van eene hier en daarbijeengezochtc
verzameling brieven ook alleenlijk zoekende te verhinderen,
en er verre af zijnde, om op de handelwijze van den IIcer
EL n it R T S, wiens goede oogmerken blijkbaar zijn , of op uw
Tijdfchrift, hetwelk zoo veel toebragt, om mijnen Vader in
h1ENGEL`kr. 1827. NO. 6.
V
,

u z.
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zijne laatfte levensjaren, en ook na zijnen dood, te vereeren , eenige aanmerkingen te maken, verzoeke ik U vriendelijk, een klein plaatsje in hetzelve aan dit mijn gefchrijf
te willen verleenen, 't geen ik befluite met de innigfte dankbetuiging aan alI'èn, die de nagedachtenis des Overledenen,
het zij in druk, het zij mondeling, Benige hulde toebragten,
onder welken ik niet voorbij kan , den IIeer r o R T u IN, Predikant te Zwolle, onder uw welnemen, Mijnheer! met name
te noemen.
Ik heb de eer mij niet alle achting te noemen
Uwen D. W. Dienaar

Zwolle,
den 7 April 18a7.

P. It. F E I T H.

IETS , OVER lIET HUISSELIJIC LEVEN VAN TALMA.

(Volgens

I

G. L. P. S I E V E R S.)

n TAL M A'S huisfelijke betrekkingen heerschte eene fpanning, welke verwondering en medelijden tevens verwekte.
Reeds gedurende verfcheidene jaren van zijne vrouw verwijderd (niet gefcheiden), leefde hij in Bene verbindtenis , welke
hem, offchoon uit dezelve alreede eenige kinderen waren
voortgefproten, even weinig gelukkig maakte als zijn vroegere echt. De hoofdoorzaak was gelegen in de opwachting,
welke hem niet alleen de Treurfpeleresfen van het Théatre
Franfais, maar ook alle vreemde en aankomende Actrices,
die hetzelve wenschten te betreden , niet zoo veel ijver
maakten , van wege zijnen invloed zoo wel , als zijne talenten.
T A LM A , hoewel hij zich in dezen dramatifchen Harem als
een aesthetisch Sultan gedroeg , geraakte echter , daar deze
Dames niet zelden met geweldige onderlinge jaloezij om den
zakdoek zijner gunfte Eireden , meermalen met zijne huisfelijke
rust , te midden dier Odalisken in de kunst , in het gedrang.
Dir. was inzonderheid liet geval , toen hij in 1816 tusfchen
DUCHESNoV en GEORGES moest kiezen, en , door bei
geperst, niet wist , aan wie harer hij zijne gunst-den
zou fchenken. Daarenboven was hij aan zijnen roem ver
zich op zijne reizen door de eene of andere door-pligt,
hemzelven gevormde Actrice te doen vergezellen ; welk een
en ander natuurlijk weinig gefchikt was, om hem binnenshuis
zoo, wel , als achter de fchermen, rust te verfchaf en. En
zoo, daar hij met zijne naijverige kameraden, LAF On nit-
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gezonderd , Heeds in vijandfchap leefde , fcheen TAL MA
door het Noodlot beftemd te zijn, om nergens regt gelukkig,
dan op de tooneelplanken , te wezen ; en leidde de man ,
die fchier eiken avond kroon en fchepter voerde , met gif en
dolk fpeelde, en zijne handen in menfchenbloed bàadde, inderdaad een ellendig leven ! Zijn ganfche doen en laten was bepaald tot het bijwonen der Repetitiën, het uitvoeren zijner
rollen , en, naar zijne eigene woorden, „ geld te maken"
(faire recette); waaromtrent hij, ook voor zichzelven, alles
behalve onverfchillig zich betoonde.

GETUIGENIS VAN TALMA WEGENS ONZE TAAL EN ONZE WATTIER,

D

ikwijls (dus fpreekt een Franschinan) heb ik hooren vragen, of de Hollandfche Poëzij iets bekoorlijks , en of het
Hollaudsch Tooneel Treurfpelen bezat. Ik vermeen deze beide
vragen niet beter te kunnen beantwoorden, dan met aan te halen , wat mij deswege is gezegd door onzen TAL M A, die de
hoogfte kunstverdienfle met een ongemeen fcherpzinnig oor
paarde. Op eene reis naar dniflerdam zag hij Mevrouw-del
iV A T TI E a, Eerlle Actrice van den grooten Schouwburg aldaar, in de rol van ELF R 1 DE. „ Ik had ," zeide hij mij,
„ de Hollandfche Taal voor hard, zelfs voor barbaarsch ge„ houden. Hoezeer heb ik mij daarin bedrogen! Ik verfla er
„ Hechts weinige woorden van; maar, naar W A T T I E .
,, luisterende, meende ik CL AIR ON of DUMÉNIL te
„ hooren, een der verhevenfte Rukken van R A CI NE recité„ rende. Wanneer zij zich aan dé voeten van E D G A a, Ko„ ving van Engeland, werpt, om genade fineekende voor
„ haren echtgenoot , is het fpel dezer Actrice boven allen
lof. Mij is niets bekend , treffender dan de rol, of liever
„ het Treurfpel, van ELFR1DE."

SIR WALTER SCOTT, NAAR ZIJNE EIGENE GETUIGENIS , ERI{END
ALS DEN SCIIRUVER VAN WAVERLEY, ROB ROY EN ANDERE
ROMANS.

_

(Revue Britannique , Févr. 1827.)
onlangs bij een jaarlijksch middag
tegenwoordig zijnde, gegeven te Edimburg, ter zake-mal
Vz
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SIR

WALTBR SCOTT.

van een fonds voor behoeftige tooneelfpelers, werd, in ze
zin ,_ uitgedaagd door Lord M E A D OW B A N K, een' der-kern
gasten, die na hem her woord nam, en her gezelfchap uit
drinken der gezondheid van den grooten On--nodigeth
bekende. Sir WALTER SCOTT, aller oogen op zich gevestigd, en den toast met geestdrift ontvangen ziende, kon zich
niet wederhonden, de bekentenis af te leggen, welke hem van
alle kanten fcheen gevraagd te worden, en deed zulks in de
navolgende bewoordingen : „ Inderdaad, Mijne Heeren, toen
„ ik heden dit onthaal kwam bijwonen, dacht ik weinig, dat
„ ik mij genoopt zou vinden , in tegenwoordigheid van drie
honderd perfonen, een, geheim te ontfluijeren, mij betref-,
dat , noodwendig bekend zijnde aan ten minfle-„fend,
„ twintig perfonen, tot dusverre zoo w@l is bewaard geble„ ven. Ik vind mij, in zeker opzigt, gedagvaard voor de
regtban.k van Lorden E AD 0 w B A rt K en eene .T?ry mijner land„ genooten, en befchuldigd van de fchrijver te zijn der romans
Waverley,, Rob Roy en zoo vele andere; ik beken vrijwil„ lig, dat ik de fchuldige ben. Deze belijdenis doende, acht
ik mij evenwel niet gehouden, mij te verklaren omtrent de
beweegredenen van mijn langdurig flilzwijgen. Misfchien
loopt er, van mijne zijde , wel een weinig grilligheid onder; maar hetgeen ik, te dezer gelegenheid, vermeen te
moeten verklaren, is, dat, welke ook de verdienfle dier
„ romans moge wezen, zoo dezelve in 't geheel Benige
„ verdienfle hebben, deze zoo wel, als de gebreken ,' welke
zij bevatten , mij uitfluitend toebehooren. Ik wil dus , dat
„ men weze , dat ik alleen de eenige fchrijver ben dezer
„ werken; want, de aanhalingen uitgezonderd, behelzen zij
„ geen woord , dat ik niet uit mij zelven heb geput , of, althans,
dat mijne letteroefeningen mij niet hebben ingegeven.' (*)
(*) Wij laten den Lezer, of liever SCOTT zelven, de
oplosfing der volflrekte oubeflaanbaarheid over van deze verklaring met die, welke wij opnamen hierboven, No. I, bl.
42, (zoo beide echt zijn) en zullen eerlang nog iets te dezer zake in ons Mengelwerk mededeelen. — Redact.
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ij achten het niet ondienflig, het navolgend, letterlijk
nagedrukt, alhier verfpreid berigt mede te deden. Wie walgt
niet van eenei kwakzalverstoon, wiens aankondiging alleen , zoo wij hopen , voldoende zijn zal , om elk terug te
houden , en door zijnen invloed anderen te waarfchuwen ,
van, met voorbijgang van zoo vele deskundigen onder onze
flad- en landgenooten , het dierbaarfle zijner zintuigen aan
Benen vreemdeling toe te vertrouwen , herwaarts gelokt door
de hoop van zijn voordeel te doen met de onkunde of ligt
onzer lijdende medeburgers? Wij hebben ge--gelovihd
zegd!
„Den doktour L U S A R 1)!, Geneesmeester voor de oogen , Lid
der Akademien van Madrid, Barcelona, en van verfche de
Gerootfchappen van Genees- en Heel - kunde , Oog - Geneesheer
van Hare Majesteit de Keizerlijke Aarts - Hertogin MariaLouifa , Hertogin van Parma , etc. etc.
„ Is te Amilerdam aangekomen, en logeert in het Wapen
van Amflerdam. De blinde perfoonen , of die met oogkwaalen gekweld zijn ,en welke hem zullen willen te raade gaan,
moeten zich aankondigen in het bovengemeld hotel.
„Te Brusfel en te Antwerpen heeft hij onlangs het gezigc
wederbezorgd aan een groot getal menfchen van welke de
nieuwsbladeren de namen en woonplaatfen gemeld hebben ;
Den genoemden Van Buyten oud 76 jaren , van Antwerpen,
Martin oud 93 jaren, van Luyk, de kleine Battice, oud 6
jaren , blind van de kinderpokken ; Antonius Regner, oud 27
jaren; De Vaels, gewezene militair, en veele andere mill.
tairen, bijzonderlijk binnen de flad Luyk en Brussel, hebben
met eene gelukkige uitkomst de operatie van den konftigen
oog - appel ondergaan ; zij waren allen blind van de oogkwaal
welke in het leger heerscht. Hij komt ook van zeer geluk
te genezen den zoon Vandenouten oud zo jaren, Van-kiglj
Halle , De Jongh oud ii jaren, van Antwerpen blind geboren met een oogvlies.
„Mijnheeren de Borgemeesters en Pastoors worden verzogt
om hem aan hunne beflierders en parochianen aan te kondigen.
jo April 1827."
,
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DE AARDA ➢ PEL -LEER VAN CAPADOSE.

DE AARDAPPEL - LEER VAN CAPADOSE.

E
van

en ondeugende aankomende jongen werd op het plegen
een nieuw guitenlluk door zijn' vader betrapt, en gevraagd, waarom hij zulks deed , en zich op den duur zoo
slecht gedroeg. De knaap bedacht zich geen oogenblik , maar
riep dadelijk uit : Och, vadertje lief! dat komt, dat wij zoo

veel aardappels eten ! Doctor
mers zelf gezegd!

KAPPEDOOS

(*) heeft het imPL.

(*) Van ni L D E R D IJ K is ons dit flelliger bekend. Om het
even: men ziet uit deze, ons als waar medegedeelde, Anekdote , welk Bene partij kinderlijke ondeugd zelve weet te
trekken van Bene even ongerijmde als befpottelijke bewering, welke, in ons gezegend Vaderland, Armbede en Eer
moet maken! — Redact.
-lijkhedonvrgba

DE VROEGE GRAVEN.

(Naar

K L O P S T O C It'S

rijmlooze Ode, die fridhen Gruber.)

len Nacht !
einslust - kweekfter ! fchoone en kalme fpeelnoot van den flilP
Zilvren Maan , mijn
zij

welkomstgroete
u hartlijk toegebragt!
Hoe,ge ontvliedt mij? -O,vertoef toch!Blijfeen poosje nog bij mij!
blijft! Een donker wolkje gleed maar aan heur' rand voorbij.-Zie,z
fchoon !

Ach , de zomernacht, van't maanlicht mat doorfchemerd, is zoo
'sMei's ontwaken fpreidt alleen nogmeerbekoorlijkhein ten toon,
Wen de dauw , als licht zoo helder, uit zijn blonde lokken vloeit ,
En hij , zacht en jeugdig blozend, naar den top des heuvels fpoeit.

O gij Ed'len , om wier Eierven nog mijn oog zoo dikwerf weent,
Ernflig mos dekt reeds de rustplaats van uw fluimerend gebeent'!
0 hoe zalig was ik, Dierbren! toen 'k niet u ,met u den Dag
Blozend komen , en van maanlicht nog den Nacht doorfchemerd
zag!
B. H. LULOFS.

DE NACHT.
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lieff e Rond der deugd, afzigtlijk uur voor fchuld,
0
Die dierbre tranen vraagt, en vreesfelijk doet beven,
Die de aard' getrouw bezoekt, in ftraalloos zwart gehuld,
En nieuwe veerkracht fchenkt aan 't rustbehoevend leven!
Nacht! kind der Godheid , als de dageraad zoo fcboon,
Voor 't minst zoo Godlijk grootsch , door majesteit en luister;
Het gloeijend flarrenvuur,, fleeds tintiend aan uw kroon,
Befprankelt uw gewaad , die Plof van tastbaar duister.
Wanneer de God des lichts de poort in 't West ontfluit,
En 't halfrond overziet, en lacht, bij 't jongfte groeten,
Dan rolt gij "t vaal gewaad , vol heldre vonken , uit ,
En fluimrend ligt 't lIeelal aan uwe omwolkte voeten;
De dankbaar knielende aard' drinkt heldre firoomen licht,
Meer dierbaar, als uw zwart haar' bodem wil omvatten;
Zij ziet u kwijnend aan, maar fluit weér de oogen digt ,
Als duizlend voor den gloed, dien ze uit uw oog ziet fpatten.
De Dag verfchrikt haar niet, offchoon een eeuwig vuur
Haar zengend tegenflraalt en borst en fchoot doet gruizlen;
Maar, als gij 't boek ontrolt der fcheppendc Natuur,
Dan bidt zij , de aarde , u aan ; wij knielen neér en duizlen,
Want majesteit en magt flaan in dat boek gegrift,
Als dochters van den wil des eeuwig Onbegonnen'.
Voorwaar! dat heet te regt een eeuwig gloeijend fchrift;
De lettren van dat boek zijn mgriaden zonnen.
ja, heerlijk zijt ge , o Nacht ! — Wie fluipt daar angflig rond?
De boosheid zoekt hier rust voor 't wroegende geweten;
Alsof de Alwetendheid haar minder fclhuldig vond,
Als de aard' haar fchuld niet ziet en de aard' haar wil vergeten.
Verdwaalde! wroet niet in den fchoot der duisternis;
De zilvren dauw des nachts wischt nooit uw zwarte vlekken;
De Schepper van den Nacht, die God der lichten is ,
Voor diens geheiligd oog zal dag noch nacht u dekken.
ijl niet dien nacht in d' arm, befiraald door gloed noch licht,
Waar ongeboete fchuld op hulp noch troost doet hopen.
0 toekomst , aaklig zwart , o toekomst , fluit u digt ! ....
Maar gij , geliefde Nacht! fluit mij uw' tempel open.
O zeg mij , dierbre Geest van een' ontflaapne ! zeg
Waar thans uw woning is , waar Plof noch lust u kluistien,
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Wat fleile vaart gij naamt, langs welk een' heldren weg....
O zeg liet , dierbre Geest ! ik zal eerbiedig luistren.
Gij zwijgt? Of daalt gij niet van ítarrendaken af
Naar d' u bekenden bol, die u weleer volmaakte?
Omzweeft gij dan niet nog het eenzaam zodengraf,
Waarop ge, in't ftof gehuld, zoo vaak een' nacht doorwaakte ?
O kom en fluister zacht, gij zaalge Geest!..... maar neen!
Ontvlugt uw fpheren niet, daal in geen lager kringen;
Bier fpreidt de Nacht, hoe fchoon, zijn duister om ons heen,
Dá^ir zetelt zich het licht bij reine Hervellingen.
0 Gij, algoede Geest, wiens onbepaalde magt
De duisternis ttoffeerde, o Geest van al 't gefchapen'
Die waakt, knielt biddend neer, aanfchouwt U in den Nacht;
Uw vaderlijke hand befchaduwt hen , die flapen.
Hoe dikwerf voer mijn geest, nooit fluimerend of loom,
Of aan het ftof geboeid, op uitgebreide vleuglen,
Verrukt klapwiekend op de pennen van een' droom,
De wijde fchepping door, ontdaan van alle teuglen!
Dan vloog hij vrolijk op, met aangefpoorde vaart,
En werelden voorbij, die fleeds haar' kring befchrijven;
Dan zag hij uit dien kring ook de altijd wentlende aard',
Gelijk een kleine flip, in dikke neevlen drijven;
Dan, duizlend van den glans, die fchittrend hem omfcheen,
Verbijsterd op den weg, vermetel ingeflagen,
Sloeg hij de fchachten zaam, en daalde naar benen,
Dn zag weer, als weleer, ook nachten bij de dagen.
0 diergeliefde flond ! o Nacht, wat zijt gij grootsch!
Gij fchenkt een zoet genot, alleen door u te geven.
Wie toch noemt u het beeld des onverbidbren doods?
Gij wekt in onze ziel de fchoonfte kiem van leven.
Wel zien wij in het graf en in zijn' fombren fchoot
Den' glans, gelijk we in u met tulle vreugd ontdekken;
Wel zien wij d' ochtend aan de grenzen van den dood;
ja ! zoo draagt gij zijn beeld in al uw duistre trekken;
O ja! zoo ken ik u; de vonken, die gij fpreidt,
Verlichten heel mijn ziel ; 'k zie onverdoofbren luister;
De fchoonfle dag breekt aan; ik baad me in zaligheid....
O fchoone morgenflond! .... maar —'t is nog, nacht en duister.

Rotterdam, Jan . 1827.

L. VAN DEN BROEK.

MENGELWERK.
VERHANDELING , OVER DE ONBEIïENDHIEID VAN DE
NEDERLANDSCHE TAAL, LETTERKUNDE EN
VOLKSGEAARDHEID, BIJ DEN VREEMDELING.

Door
N. G. VAN KAMPEN.

IJ

et is eerie waarheid, die geen betoog behoeft, en wier
herhaling al het bekoorlijke der nieuwheid mist , hoewel
zij niet genoeg kan herhaald worden , dat het Nederlandfche Volk, naar evenredigheid zijner grootte, meer voor
de welvaart , bevrijding, befchaving en verlichting vaal
Europa gedaan heeft , dan Benige andere Natie van ons
werelddeel. Om nu niet eens van de aloude tijden te fpreken , toen Belgen, Friezen, Batavieren en Kaninefaten Romes Adelaar durfden trotferen , - doch ook maar
al te dikwerf, wi' erkennen zulks ; &itaaffche lijftra
Keizers befcllermden , - waar verre -wantedfilo
aai! cle overzijde der Alpen vroeger, dan in Neder -zen
welvaart , ja de burgerfánd zelf,-land,bsgerhk
, fabrijken en koophandel ? Vesnijverheid
volksregten,
op
dat
thans
zoo eenzame .Brugge, waar in
tigt uw oog
vijftiende
Eeuwen het middelpunt is de's
veertiende
en
de
liet
Noorden en Zuiden , waar
wereldhandels tusfchen
Koningin
van Frankrijk in rijkdom
burgervrouwen eerie
van gewaad, de vrucht van den handel, befchamen ,
en, hetgeen meer zegt , eenvoudige burgers , wevers, de
keur van Fran/er jks Ridders onder een' Franfchen Ko ningszoon niet onverwelkelijken luister flit hun Vaderland
drijven. Ziet Gent , ziet Leuven met hunne tallooze bei
volicing en onbegrijpelijke nijverheid. Ziet -Mechelen,
waar één burger kantoren héeft te Daraskus en Kairó,
en, in die dagen , waarin elders barbaarschlieid, adeltrots, gebrek , roof en vuistregt heerschten , eene fom,
X
iVIENGLtw. i827. NO. 7.

29S

OVER DE ONBEKENDHEID

van zes millioenen, door vrijen handel verworven, aan
zijne kinderen nalaat. Ziet , eene Eeuw later, Antwerpen, waar genoegzaam dagelijks Soo fchepen de haven
binnenliepen, gelijk 2000 karren met goederen in ééne week
zijne poorten inreden, terwijl liet twee millioenen fchats
iaarlijks aan de Regering voldeed; Antwerpen, 't welk
Ilenetiës luister deed tanen , en vanwaar zich , als uit
Gene milde bron , welvaart en overvloed door geheel Neêra
land verfpreidden. Ziet dat geheele bloeijende land, in het
midden der zestiende Eeuw, fier op zijne fchatten, zijne
vrijheid , ja op zijnen grond, aan de golven ontwoekerd.
Ziet , later , AmJlerdam , en andere fleden van Ho/lam!,
waarheen al de rijkdom der zuidelijke gewesten niet hui.ne vrijhcidlievendc ingezetenen verplaatst was; 1lnzflery
dam , meer dan tweemaal Venetië, de Koningin der Steden, die handelsbetrekkingen aanknoopte en zeevaart dreef.
met het uiterf'e Noorden , gelijk niet de keerkringsgewes^
ten, alwaar alle Natiën der wereld Bene vrije en veilige
markt vonden. — Doch wat prijs ik 1lechts handel en
rijkdom en weelde! Het was de grond vans dit alles , de
flaatkundige voorregten der burgers , die Europa nog
niet bezat en benijdde ; het was de burgerlijke vr hf id,
welke Nederlafid reeds federt de dertiende Eeuw bezat,
die moeders naar liet gelukkige Braband deed reizen, om
aan haar aldaar geboren kroost de regten van Burgers te
doen genieten; die naderhand, met bovenmenfchelijke
krachten , in een' tachtigjarigen Oorlog , oir zuidelijk Despotismus en priestergezag bevochten, ook in Holland de
wet op den troon zette, voor welke zich ieder moest buigen , terwijl hij voor 't overige alle regten des burgers in
de benijdenswaardigfte ruimte genoot. Ook de godsdienflige vrijheid werd, na de eerife uo;men der zestiende en
de ongelukkige verdeeldheden van het begin der zeventiende Eeuw, aan een ieder in volle ruimte toegekend.
Nederland, vooral Amflerdam , was de algemeene fehuilplaats, werwaarts de vervolgden uit alle oorden, PuriYeinen uit Engeland, Flervormden en Jarfenisten uit
Frankr jk , Joden uit Portugal, heenf'roomden en met
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opene armen werden ontvangen. Doch deze vrijheid , deze
toen in Europa nog zoo ten uitcrfle zeldzame verdraag
bepaalde zich niet tot het geven van een groot-zamheid,
voorbeeld , dat ook liet kleinfile Volk , door eendragt en
,eerkracht, beffand is tegen ziels- en ligchaamsdwang,
wanneer het liever wil flerven dan kruipen. Nederland
hield het evenwigt van Europa in (land. In drie oorlcgen weerhield het Engeland van het overweldigen dier
oppermagt ter zee , welke het kort vóór onze dagen ver
heeft. K A R E L G ti S a A A r van Zweden, de-kregn
Veroveraar van het Noorden , werd door den arm onzer
WASSENAARS en DE RUITBRS gefhiit; door DE
P, U i T E R, dat Ideaal van een' held , die nooit dan verWerende oorlogen voerde. Dc trotfche L 0 D £ WIJ It XIV ,
die de Wereldmonarchij dreigde te winnen, werd door onze legers , onze vloten , onze Plaatslieden , na veertig jarcn , tot zulk eenti laagte gebragt, dat hij , de trotschaard , bij onzen Ii it I NS I u c om vrede moest fineèken , die
hem geweigerd werd , omdat men zijn woord niet vertrouwde. Ncêrlaud onderhield, gedurende den oorlog in
het begin der achttiende Eeuw , honderddertigduizend
man , tot handhaving der onafllankelijkhe ti van Europa.
Engeland werd door Genen bijgeloovigen en dweepzieken
Koeling met het gevaar bedreigd, ecnc kolonie der Jezuiten en een wingewest van Rome te worden: met Gene
Hollandfche vloot en een Holla,idsch leger begeeft zich
w I L LE IM III derwaarts, en vestigt door zijne komst de
Engelfche Conflitutie ; haar , thans de Benige hoop voor
de vrienden des lichts en der onbekrompene denkbeelden
in Europa. Deze is dus een gewrocht van Nea'rlands
zorg voor de onafhankelijkheid der Volken en de godsdienflige vrijheid. — Maar ook in een ander opzigt heeft
Nederland aan Europa de gewigtigfle dienf'en betoond.
Niet tevreden met door den koophandel den algemeenen
band der Natiën vast te ftrengelen, niet voldaan met voor
zwakke of verdrukte Staten in de bresfe te fpringen , en
Piet fe/did van Europa's vrijheid te zijn , heeft Neder
ook den roem , van , na Itallé , het eerst de her-land,
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fielling der letteren te hebben begonnen, en, langer dal
Italië, aan dc f'ichting van Benen waardigen tempel der
Nazen te hebben gearbeid. — Wanneer men de uitgebreidheid van ons Vaderland , vooral onzer Noordelijke
Provinciën , niet de menigt , , niet enkel van verdienfelijke Geleerden , maar van fclieppers , van ijsbrekers in
hun vak , vergelijkt , zoo (laat men waarlijk verileld over
Nederlands grootheid. Of wie was , in het begin der zestiende Eeuw , als Letterkundige , Zedelceraar,, Godgeleerde en fraai Vernuft , niet _ ERA S MUS , — in liet
begin der zeventiende , als Staatkundige , Taal- , Gefcliicdkenner , Godgeleerde , Regtsgeleerde en Dichter, met II u t G
v E G R o o T te vergelijken ? Werd hier niet de Drukkunst, dit onwaardeerbaar middel tot fnelle verfpreiding
der denkbeelden , — het Teleskoop , dit middel tot ontdekking van de grootheid der Hemelen, oneindig beter
dan de Ouden die kenden, — liet i17ikroskoop , waardoor
het oneindig kleine zich aan 'smenfchcu oogen ontfluijerde ; werden deze alle niet in Nederland uitgevonden?
Heeft niet (om nu niet eens vair w i E K, H E E M sK E R K, C A T S en andere tegenflanders van lkektènproeesfen te fpreken) B A r_ T H A ZA K B E K K E r het licht
ontf'token , 't welk die ziekte van den menfchelijken geest_,
door de ontdekking van cie dwaasheid der vrees , op welke ^ zij fleunde , in den grond wist te heden ? Wat is er
niet al in Nederland voor de wetenfchappen gedaan !
%Vat heeft niet de Wiskunde, vooral de toegepaste, aan
STEVIN, aan SNELLIUS, aan HUDDE, aan
HUYGENS , aan 'SGR AVESANDE, — de Natuurkunde aan dienzelfden HUYGENS , aan HAR TSOEKER, SWAMMERDAM, LEEUWENHOEK,

danken , waarv an de eerfte den ring van
S A T U R N U S , de vier laattien eene wereld van te voren
onbekende diertjes ontdekten! Was niet , in de Geneeskunde , B 0 E R H A A V E voor het hedendaagsch Europa,
wat HIP r o K RATES voor de Grieken geweest was?
Wie evenaarde Al, B I N U S als Ontleedkundige ? In de
Regtsgeleerdheid zijn Nederlands verdientlen niet minder

T R E M B L E Y te
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groot. Behalve n E G R 0 o T den Wetgever in het Regt
van Vrede en Oorlog , door Koningen , Hel_ien en Wijzen als zoodanig geëerbiedig 1, was hier liet Orakel
voor de verklaring van Ronaes wetboek gevestigd, waar
NOODT, VOET, SC HUT. T ING en zoo vele an--van
deren waardige tolken waren. Heeft Europa vele Staats
te vertoonen als O L D E N B A R N E V E L D, D L-liedn
WITT, BEVERNINCK, VAN BEUNINGEN, de
FAGELS, ANTONI HEINSIUS, SLINGELAND
en VAN D E S P IE G EL ? — En gaan wij nu tot de Let-

teren over , zoo wordt het veld zoo ruim , dat ik mij ,
Igoe ongaarne ook, Hechts tot de allervoornaamflen bepalen moet. J U N I LI S, L I P S I U S, v o S s I U s (van

wien v 0 N D E L zeide, dat alwat in boeken flak in zin
hoofdgevaren was)

,

D A N I ë L Cn NICOLAAS HEIN
-SIU,J.FGRONVIUS,PERZONIUS,WE-

S E L I N G, D U K E R, en dat groote viertal der acht

Eeuw, IIEMSTERIIUIS, RUIINIiENIUS,-tiend

, waren alle fierren van de eerfis grootte in de kennis der oude klacfieke
Letterkunde. Het is waar ,deze mannen waren niet allen
geboren op Nederlands grond ; maar het waren aangen
^nene kinderen , door vrijwillige keuze, opkweeking en
koestering in Nederlands huisgezin overgegaan. Waar lead.
ons Werelddeel in de zeventiende en achttiende Eeuw
kenners van de Oosterfclie talen en letteren , die de E n r i -VALCKENAER en wIJTTENBACH

,

NIUSSE N, GOLIUSSEN, S C H UL TEN

SEN even-

aarde, althans die hen overtroffen? In de Godgeleerdheid, Uitlegkunde en gewijde Oudheden mogen wij , behalve D E G R o o T, op den gematigden D R U S I U s,
Op C O C C I: J U S, E P I S C O P I U S, L I M B O E C II , op
dc V I 'I' R I N G A 'S en

VENEMA'S roemen. En zij, diu

Nederland befcliuldigen van Beene Vdijsgeeren te hebben
gehad, moeten (indien men al den merkwaardigen s P :N o Z A uitzonderen wilde) nimmer den fchranderen H U L sH OFF en den platonifchen F RAN S HEM STE R II UI S

hebben gelezen , die aan onze oostelijke naburen een te
weinig bcllartigd Model der ver'eeniging van iraa;,hcids^
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liefde, fchrander onderzoek , kiefchen fnaak en bevalli
heeft gegeven. Voor het vermenigvuldigen der-genpijl
íl:elfelbouwers , wier gewrochten lieden verrijzen en mor
verdwijnen , heeft ons het gezond verftand onzer-gen
Natie gewaarborgd. En, wanneer men, door eene hardnekkige loochening van tastbare bewijzen , aan ons Vaderland al de ontdekking der Drukkunst wilde betwisten ,
men kan toch niet ontkennen , dat , in de beide hoofddeden van ons Vaderland, een P LAN TIJ N van Int
de E L Z EVIE i„ s van Leyden en de B L A E U's-irepn,
van Anflerdan die kunst tot eene zeldzame hoogte heb
opgevoerd , en waardige navolgers der A L D U S S E N-ben
en S T E P II A N U S s E N geweest zijn. Waar heeft , na
Italiïï , de Schilderkunst grooter Geniën gehad , dan in
Nederland? Ilier• wedijverden twee Scholen met elkander; de hlaamfche , die I: U B B E N s als haren Vorst hul
Ilollandfehe , die, meer republikeinsch , gelijk-digc;e
haar Vaderland, Bene menigte groote mannen als verte
eerde , die de onderfcheidene vakken on--genwordis
der zich verdeeld hadden , en waarvan wij flechts eenen
REMBRANDT, DOUW, VAN MISRIS, VAN
DE VELDE, VAN DER HELST, B A K H U Y Z E N,

Cn SCHALKEN zullen opnoemen. En nu no- de Graveer- en Etskunst , met den
oenigen, oorfpronkelijken L U I x E N ; de Beeldhouwkunst ,
niet Q t' EL LI N en DE KB i z ER; de Bouwkunst, met
JA COB VA N KAM PEN. Waarlijk , M. H., ik vrees
uwe aandacht reeds te hebben Venn acid ; en wat heb ik
nog gedaan dan namen genoemd , dan een dor geraamte ,
ilog minder dan een geraamte , geleverd ?
Laar , misfchien heeft dit land , bij zoo veel kennis aan
de Natuur en aan de Letteren van andere Volken, geene
eigene Taal , geent eigene Letterkunde , die ecnigzins de
Landacht verdient ? — hoc, M. H. ! erne taal, die een
vreemdeling , een R; gelschnzan , de zuiver fle an alle
Gothifcho tongvallen noemt ; eene taal, wier oorfprong
zich in den nacht der Eeuwen verliest, die de tweede
nrofdtalc is van den grooteis Duitfchen taalflam, waarvan
WEENINX, POTTER
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de Engelfci2e fcchts een verbasterde zijtak mag heeten;
erne taal, die in eigen rijkdom en vermogen van zamcnflelling , waarin zij hare Hoogdititfciie zuster evenaart,
de zuidelijke talen , dochters van het Latijn, verre ach
zich laat; eerre taal, die cie tecderíle en hevigfte ge--ter
cvaarwoïdingen der ziel , de afgetrokkenfte denkbeelden,
alle voorwerpen der Natuur vermag uit te drakken ; en
wier rijkdom aan eigene bewoordingen zelfs een Duitfc1.•err vol genie zijnen landgenooten ter navolging voor
letserkunde, die, ouder dan de beroemde-ftel?Eri
Eeuw van i, 0 D n wij K XIV , niet minder uitmunt door
echte waardij dan door rijkdom van voortbreng(elen, die
in ƒlaat was , de groote daden der Nederlanders in de
zestiende en zeventiende Eeuwen te vermelden en te bezin
t L T 0 N wedijverde in de befchrijving-gen,dimta
der hovcnaardfche gewesten , van het vroegfile verblijf onzes gefachts, en van het eerfle menfchenpaar; eene letterkunde, die hare Treur/pel- en Lierdichters ,hare Redc-;raars, hare Gefchiedfchrijvers heeft?
\Vel nu , M. Ii. , dit Nederland , waar zoo veel groots
is gefchied , dit gewest , waar zoo vele Natiën , als tot
de algemeene marktplaats van Europa , of het Orakel
der letteren , dc vertoonplaats der kunflcn , waren zamengevloeid , deze hellere flir aan den flaatkundigen Hemel is bij andere Natiën bijkans onbekend! Onbekend?
zult gij zeggen. Hoe kan een land , in het midden van
Europa gelegen , de doortogt van zoo vele reizigers
in zoo vele handelsbetrekkingen gewikkeld, hoe kan dit
onbekend zijn ? — Doch ik bedoel ook niet de geographifcehe ligging der gewesten , groote ƒleden en oenige
van derzelver voornaamíie bijzonderheden ; maar de geaardheid , de taal, de letterkunde des Volks , en vele
bijzonderheden van ons land, welke hetzelve zeer tot
eere ƒtrekken , en die bij den vreemdeling Of niet, Of toch
zeer gebrekkig bekend zijn. Ik gevoel zeer wel , M. II. ,
dat ik deze fchijnbare wonderfpreuk door bewijzen moet
(laven. Vergunt mij zulks te doen , en in de oogentlikken , die mij nob overig zijn , te (preken over dc czthc
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kern/held der Neder•landfehe taal, letterkunde en volks
ij den vreemdeling, en derzelver oorzaken.-geardhib
Dat Nederland weinig bekend is , blijkt uit de fchceve , valfche oordeelvellingen van vreemdelingen omtrent
hetzelve. Ik fpreek niet van de dagen van deszeifs groottien luister, toen een o r I T z hier bij ir E 1 N SI US lesfen kwam halen, om de Dichtkunst in Duitschland te
doen herbloeijen , en dankbaar betuigde , dat de bewoonf ers van den Ilelikon te Leyden haren zetel hadden ge
dat Phebus met haar die (lad tot Athene en Ro--nome,
me gemaakt had; toen de groote D E s c A R T E s, beur
bewoner van 1dn2Jlerdclm en van .redegeest , aan-telings
zijnen vriend in Frankrijk vroeg , of er wel een land in
de wereld was , waar men vrijer is , waar dc wetten beter tegen dc misdaden waken , de ondeugden minder bel;end zijn, en men nog meer heeft overgehouden van de
voorvaderlijke onfchuld ? Maar die tijden zijn niet meer.
Europa,.fchijnt Nederland vergeten te hebben. Immers ,
naar mate van cie vorderingen der andere Volken in aard
kennis , vindt men , dat zij ons Vaderland te-rijksundge
meer miskennen. Of Wien ergert liet niet , dat een G it A Btv E It , in 1787 , Nederland tegen zijne landgenooten ver
moet, als zijnde meer dan eerie be/pottelijke ver-deign zemelplaats van visfchers , kazen en duieaten; wanneer
de Schrijvers der Eiigelfclie 11gemeene Historie aan de
Nederlanders alle hartstogten hoegenaamd, zelfs de liefde, ontzeggen , en hun van die allen 1lechts de gierig
overlaten ; wanneer , door geheel Europa heen , onze-heid
loomheid en phlegrna , als Gene onomftootelijke , onbetwistbare waarheid , algemeen wordt aangenomen ; wanneer
men ons doorgaans denzelfden rang in Europa , denzelfden naam van logheid , plompheid en oavatbaarheicl geeft,
dien de Beotiers (hoewel ook zeer te onregte) in Griekeailand droegen ? Geen wonder ! men achtte ons bewoners vaan een klimaat, waar de fliiJueht , uit poelen
en moerasten opgerezen, liet gelaat verbleekte, en de ziel
voor alle edele gewaarwordingen , voor alwat groot en
verheven was , onvatbaar maakte ; waar niet één enkele
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nachtegaal zijn goddelijk lied vermogt te kwelent want
men vatte het woord: de holland/the nachtegaal, dat
bij ons boertend voor een geheel ander dier gebezigd
wordt , letterlijk op , gelijk ik zelf in Duitschland geboord heb. In Frankrijk is niets meer algemeen, dan de
uitdrukking: les manais de la Hollande, voor ons Vaderland gebezigd. De misflagen der Reizigers omtrent
ons land zijn ontelbaar, ; en het zou niet onaardig zijn,
daarvan -- zal , ik zeggen, om onze verontwaardiging of
lachlust te wekken,? — eene kleine verzameling te maken. Doch ik wil uwe aandacht daarmede niet te zeer
vermoeijen : de eerlie de beste reisbefchrijving van bui
ons Vaderland, althans de Noordelijke ge--tenladrso
westen , zal u daarvan fporen in overvloed opleveren. Zelfs
de anders voortreWFel jke N 1 E M E rJ r R is hiervan niet geheel vrij, die de Hervormde Diakenen geestelijken van
tenen lageren rang noemt; echter is zijne reis door Hol
een voorbeeld van oplettendheid en waarheidsliefde ,-land
en men zou zich bijkans met de hoop mogen vleijen, van
nu eens eindelijk vreemdelingen , althans onze Duitfche
fiamgenooten , billijk over ons te zien oordeelen, wanneer niet juist in dezen tijd geIchriftcn verfchencn waren,
die deze hoop vernietigden door de buitenfporigitc mis
Zelfs Gezanten van naburige Staten bij onze Re--iagen.
gering zijn hiervan niet uitgezonderd. Zoo verhaalt L o atn A R D DE LANGLES
linbasfade!ir van het Franscla
Uitvoerend Bewind in den Ilage, hoe aten hier in de herbergen en wijnhuizen vermeld vindt , dat men er telkens
als het ílechts verlangd wordt , waren wijn kan maken,
(de vrai vin, vr ij wijn.) Hij plaatst, in Bene foort van
Roman , bij zijne reis gevoegd , een paar jonge Wilden
in het Scheveninger duin, die onder een' vijgeboom zitten, en waarvan er een, bij doodsgevaar van zijn' make
ker, door den Haag heen naar Rijswijk loopt, om een'
Doctor te halen. Een ander , die in onze dagen het Noordhollandfche Kanaal befchreven, en Bene vrij goede reis
door Noordhollaizd gedaan heeft , perfifieert ons land
(wij misgunnen den Franseh;nau zoo min dit woord, als
,
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de zaak) op de boosaardigste wijze; hij (preekt van Bene
zeer weinig belagcheli7ke Zavitferfche Duivelsbrug op
Bene Buitenplaats , en eindigt zijne fpottende loffpraak van
Noordholland met den naam van een prozaïsch Irkadië. Het eerfle en Lénige bewijs-, dat de Nederlanders
Bene Letterkunde bezaten , vond hij bij eene Liedjeszang.
fier te .ilknzaar. Een derde (en dit is de beroemde
CE H L E N S C H L a G E R) laat een' zijner Romanhelden
in het begin der achttiende Eeuw eene reis door holland
doen, en deze ziet in de Groote Kerk te haar/em destijds een gouden kruisbeeld op het altaar. Een vierde rijdt
van den Haag over de zandbanken naar Scheveningen. De
beroemde GE L LE n T zelf doet groots koopvaardi jli hepen
-net goederen en reizigers in de haven van Scheveningen
landen, en Bene Ziveedfche Gravin uit den Maag vindt onder
deze reizigers haren echtgenoot uit Rusland weder, hetwelk de ontknooping van den Roman uitmaakt. Nog een
ander ziet in dat zelfde Scheveningen heerlijk de zon uit
de zee opgaan. Maar bij dezen laatalen Reiziger van een'
waarlijk oorfpronkelijken Rempel moet ik nog voor eenige oogenblikken uwe aandacht bepalen. Deze reis is van
can' Duitfchen Baron, 0E LS N IT z, in 1816 gedaan, en in
de Daitfche Tijdfchriften nog al nunílig beoordeeld. Hoort
en beflist ! „ Het Arrr/lerdam/che Raadhuis, thans Pa„ leis, heeft den bijnaam , cchtfle wonder der wereld,
,, liet eerst van een' hlollandfchen rijmelaar ontvangen , toen
hetzelve het geluk had, N A r o L E 0 N te huisvesten.
Op con' h ollandfcien maaltijd wordt bijna niet gefpro„ ken; alle gedachten zijn Hechts gefpannen op dc ver„ deeling cener pastei , en zoo gaat liet een paar uren
„ voort; eerst na het desfcrt, als de pijp opgefloken
is , bemint men een ;;eipret: te voeren. Te hlaarle;n
zijn in alle 1Praten bloeml;antoren. Op de vaart tus„ fehen Haarlemma en Leyden ziet men niets dan rijke
„ fchaapskiuddcn , overal torens van groote (leden , en
eigenaars van buitenplaatfen aan liet water zitten , die
wolken damp voor zich heen blazen. Leyden ligt op
„ tweeëndertig eilanden in den Rh 'n , door Chine/cue
bruggul verbonden. Langs de vaart naar Delft ziet meta
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„ gebouwen in den finaak van China , Indostan , Tur,, kijë, Italië .en Engeland in ,eerie bonte verwarring,
„ door Bene reeks van parken , korenvelden , maliehanen
en eilanden omgeven ; men ziet phyj ognomiën van Kreo„ len en Il-luhaiten, en flruisvogels , papegaaijen en apen
,, in de volkomenfle cendragt met hoenders en ganzen wandelen." Scheveningen is een allerliefst jladje aan de
oevers der Noordzee; en het was hier, waar de Heer
Baron, die het Eirand aldaar, in weerwil van het ge
een weinig treurig vond, reit de-sreinldf27pvat,
venflers der herberg de zon heerlijk uit zee zag opgaan. — Nog één trek (hij zal de laatPce zijn) : de Fleer
Baron woonde op 's Konings verjaardag de Schevening>
fche kermis hij.
Zouden er wel ooit, M. H. , zoo vele onwaarheden
in een kort beffiek bij elkander, omtrent eenig land der
Aarde, de binnenlanden van Afrika niet uitgezonderd,
zijn te voorfcliijn gebragt? En dit land ligt toch op den
grootgin weg tusfchen Duitschland, Engeland, Frankrijk en het Noorden !
Omtrent onze taal en 1zt erkunde zijn de berigten niet
minder befpottelijk. Dat onze taal eene verbastering, een
jargon van het IIoogduiisch is, wordt bijkans algemeen
in Europa gedacht , en de Duitfchers zijn niet de laat,
alen , die dit vooroordeel voedfel geven. Bij hen worden
bijkans alle talen van Europa , zelfs niet ijver het Ziveedsch
en het Deensch, ja het Ausfisch , Poolsch en Ilongaarsch
beoefend, en uittrekfels van de daarin uitkomende werken in hupne tijdfchrifteul medegedeeld ; alleen de zuster
° IVederduitfche taal en letterkunde fchijnt voor hen-lijke
niet te be//can. Het is , alsof de Muxen die haren invloed tot alle landen der wereld , tot alle befèhaafde lan•
den uitílrekken , alleen Nederland met afkeer en tegenzin
voorbijfiiellen , en hetzelve harer blikken niet waardig ach
Vraagt alle geletterde vreemdelingen • vooral Duit -ten.
die hier de fchatten of verzamelingen onzer let--fchers,
terheldlen in openbare boekerijen komen bezoeken; zij flaan
verteld op het .hoosen , dat Nederland ook eerie eigene
,
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letterkunde bezit , waarvan zij nooit iets gehoord hadden. — En die weinigen , die dan nog van ons fpreken ,
hoc doen zij zulks ? Volgens hen verdient onze letterkunde niet de geringfc vermelding. De Franfchen doen ons
de eer van ons éénen Dichter te laten , W o 0 N D k I. , die
eene foort van tooneelftukken moet hebben gefchreven,
welke niet veel vooruit hadden bij de oude Fran/eke Mystères ! De Duit/chers weten ook , dat wij eersen V o ND EL hebben ; maar die , volgens hen , der pasgeborene
Hoogduitfche letterkunde ten verderve gefirekt heeft. Ongelukkig, namelijk , kwam de Diiitlehe Dichter o h I T Z
hier Modellen zoeken ; en wat was het geval ? De Ncderduitfche letteren reeds naar de Franfche gevormd,
dienden hem ten voorbeeld , en vandaar , dat hij Duitschland met berijrnd proza in fllexandr(fnfeke verzen overfroomd heeft. Dit zegt n o u T n lz w E C It , een der
grootíie kenners der uitheemfche letteren in Duitschland.
Hij bekent op eene andere plaats echter rondborí}ig , dat
zijne kennis der Holland/eke letterkunde zeer onvolkomen is ; en toch ontzegt hij aan v 0 ND it L alle fcliilderingen van het menfchelijke hart, die zich boven het g emeene verhef en ! Bij het Holland/eke tooneel vonden de
Duitfchers , zegt hij , juist het minst , wat hun dienen
kon ; zij konden dahír niet lecren , zich voor liet gemeene
te wachten ! — Len andere Duit/her, die ons niet oneindig meer billijkheids behandelt, die vooral aan onze Gelèhiedfchrijvel:s refit doet , en zelfs door D it c R o o T in
geestdrift wordt wc geficept , — deze kent de voortreffelijke Gefchiedenis der 1V'ederlandfèhe Dichtkunst van nF.
v R l r s aan 11 EL Dl E R s toe.
\Vat Engelarul betreft : dc uitflekende n o w li 1 N c
de ccrfic , die niet dichterlijk talent en geestdrift cenige
onzer beste lettervruchten op Britfchen bodem heeft overgebragt, begint zijn verflag met deze zinfnede: „ Er is
„ een land , bijkans in het gezigt van ons eiland , welks
„ letterkunde ons minder bekend is , dan die van Perzië
of Zndostetn. Het is inderdaad verwonderlijk, dat , ter¢, wijl de Duit/ene Dichters hopderde be vonderaars en
f
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, duizende berispers gevonden hebben , die van een land,
„ nader in ligging , door omgang en Geíchiedenis meer
met onze denkbeelden en herinneringen verwant , de
aandacht niet heeft getrokken. Men zou even zeer
kunnen verwachten , de vogelen van het Oosten onze
bosfèhen en dalen met hunne gezangen te hooren ver,, vullen , als de Pataaj5'2he zangers in onze boekerijen
of in onze gezelíèhapszalen te vinden. V 0 N DE L zelf,
„ zoo vol vernuft , kracht en verhevenheid , heeft nooit
een' vertaler, misfchien nooit een' enkelen lezer, in
, Engela;ld gevonden."— Een Artikel in den Spectaleur
du Nord, te hamburg in i Boo gedrukt, hoogstwaarfchijnlijk van den beroemden V I L L r r. s , bewijst zeer
juist , dat het hfoogdlaiisch onnoemelijke voordeelen boven het Transch bezit, omdat het zamenf gillingen en
wortelwoorden heeft , die het Fransch mist , en zegt bij
die gelegenheid : „ Men begrijpt derhalve , dat de Dcen„ Jche, Zweedfche, Flollandfche en andere jargons
„ even min eigenlijke talen zijn." Hij weet dus niet ,
dat onze taal even goed kan zamenflcllen als het HIoogdc^iisch , en veroordeelt haar louter uit onkunde. — Van
eenen anderen aard , doch evenzeer van jammerlijke onwetendheid en vooroordeel getuigende , is de volgende
plaats uit het bekende Coravesfationslexicon , (Vlde D.
!ide druk , bl. 881) uitgekomen in 182o , zegge achttien
„ Wat den tegenwoordigen tocftand der-hondertwig:
„ wetcnfchappelijke befchaving in de Nederlanden be„ treft, zoo is men in de Godgeleerdheid met dc ver„ lichting der Hervormde Godgeleerden nog zoo ten
„ achtere, dat zij reeds dit woord bijkans als eenera

„ gruwel aanzien; en het is trefend, dat de onver„ draagzaamflen het meeste aanzien genieten. Sedert
eenigen tijd zijn er wel eenige eervolle uitzonderingen;
„ maar zij durven, uit gegronde vrees voor vervol„ ging , niet wagen , hun licht te laten jch Jnen. Ilfet
de Roolnfche Geestelzjfkheid Jlaat het , met uitzonde,, ring van eenige weinigen , over het algemeen niet veel
„ beter." (Niet veel beter!) De meeste befchaving, ver-
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draagzaamheid en kundigheden vindt men bij de Re„ monflrantfche en Doopsgezinde Predikanten , die cch-

„ ter daarvoor van hunne andersdenkende ambtgenooten
, der overige fekten niet haat en verichting befchoulyd
tinorden:" Bijkans zou men vèrmocden , dat dit boek ,
in plaats van i8co , in 1720 ware uitgekomen; doch
neen ! ook in 5720 was liet zóó donker niet, alp deze
Schrijver aan liet Duit/die Publiek wil diets maken.
De beroemde A D E L U N G verklaart liet Iloogduitfche
(preekwoord: IIij loont weg als een Ifollander, aldus
„ Dit zegt men in 't gemeene leven van iemand, die fpoe„ dig liet hazepad kiest , vooral van foldateu , waarfchijn, lijk wegens de ongeneigdheid en oiibeJv'aanalaeid dezer
„ Natie tot den landoorlog." — Schimmen van at A uRITS, FREDERIK IÍENDRIK, COEIIOORN,
W I I. K E at FR I S O en alle de Nasoul/ lie Vorlien , die
voor het Vaderland vielen ! Zijt gij bij de Duitfcliers dan
zoo geheel vergeten ?
Na zulke flaaltjes zal het noodeloos zijn , hier iets
meer bij te veegen. hennen onze naaste naburen , Europa's letterlievendlc Volken, ons niet, hoe veel minder
dan de meer afgelegene , min letterkundige Natiën ! —
Tot de Deenen toe durven ons finaden. De beroemde ,
reeds aangetogene Dichter en Reiziger (E II L E N s c H L iiG E R laat in een' Roman, voorleden jaar uitgekomen ,
een' zijner perfonen zeggen : ,, De hollanders zijn van
de varkens flechts daarin verfchillend , dat zij zich zinddelijk in hunnen modderpoel wentelen. Hiermede wil
,, ik echter de varkens zoo min als de hollanders te na
„ gefproken hebben. Het varken is een zeer nuttig , voedzaam dier, en draagt, in fpijt van dan modder, waarin het leeft, door zijne borflels tot de zindelijkheid
veel bij; dus ook dc hollander. Maar van liet /choone hebben beide geer_ denkbeeld. De Hollanders zeilen
„ voortreffelijk, juist als de ganzen , maar gaan hecht
„ op hunne voeten. Zij fchrapen dukaten en vreten falade. Zekerlijk zijn zij phlegmatiek ; maar dus zijn
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, zij met praten ook niemand tot last, en wanneer men
hen loopen laat, dan bijten zij niemand."
Wij moeten nu de oorzaken dier zonderlinge onkunde
nagaan. En dan vinden wij er voornamelijk vier.
i. Wat de Duitfchers betreft , de naauwe verwantfchap
onzer taal met het Nederfakfisch. — Deze laatfle taaltak , die te voren ook acne fchrijftaal was , is federt drie
Eeuwen door het Iloogduiisch, dc taal van L U T I3 E R 'S
Bijbelvertaling, geheel verdrongen, en tot de lagere í}anden der Maatfchappije bepaald. Het geldt in Duitschland
als een blijk, dat men tot den fatfoenlijken -tand behoort,
wanneer men onderling niet den volkstongvál, maar het
zuivere Hoogduitsch (preekt. Vandaar de verachting, aldaar in 't algemeen voor het zoogenaainde Platduitscís
gekoesterd ; eene verachting, waarvan men zich een denk
kan maken uit den afkeer, dien vele Maningen en-beld

Brabanders voor hunnen bedorvener tongval bezielt, boven
welken zij de voorkeur zelfs geven aan het hul- vreemde
Fransch. Wel nu! zulk een tongval is , naar het denk
Duitfchers , ons Nederlandsch , hetwelk zij niet-beldr
het Phtduitsch , waarmede het zekerlijk veel overeen
heeft , gelijklIellen. Doch zij bedenken niet, dat-komst
deze overeenkomst alleen in dc grondwoorden der taal en
gedecl_clijk in de zziifpraak beflaat ; dat alles , wat be
fcha ving ccncr tail mag heetcr. , afgetrokkene denkbeet
dien , kunstwoorden , rijkdom aan dichterlijke en redekun/lige uitdrukkingen en wendingen, aan wi/sgeeráge'
ontmvikkeling , der Nederlandfche tale te beurt gevallen,
en aan het 1Vederfakfisch of Platduitsch geheel vreemd
is gebleven. Dit laatfle toch is, gelijk een verwaarloosd
kind, in het wild opgegroeid; — het eerffe , opgevoed
door grootti Geniën. Maar dit weten of befeffen onze
naburen niet. Geheel ingenomen met hunne eigene taal,
die zij als het eenige befchaafde en ontwikkelde kind van
den Teutonifchen taalflam befchouwen , zeggen zij: „ Het
„ flollandsch is immers Platduitsch : wie zou dat willen
„ leeren ?" — Duitsclzland verfmaadt eene zuster, waar
zich behoorde te beroemen , verloochent haar in-ophet
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het aangezigt van Europa; en Europa gelooft .buitsc/.
land , en noemt het iVederlandsch een' plompen , verbasterden tongval !
2. De tweede reden is onze , naar evenredigheid tot
andere Natiën , geringe bevolking. — Eene Natie van
naauwelijks twee millioenen zielen heeft eerie eigene taal.
Zoo er nu geene dringende redenen voor anderen zijn ,
om die taal te leeren , bekommert men zich naauwelijks
oni dezelve , en gevoelt althans geene roeping , om ze.
magtig te worden. Duitschlands en Frankrijks dertig millioenen inwoners geven natuurlijk meer raakpunten, die
voor beiden elkanders taal noodzakelijker maken. Daarbij
is de heerfi kappij der Franfche taal van overoude tijden ,
en vooral federt L 0 D F w Ij K XIV ,. zoo algemeen en
zoo wel gevestigd j dat dit alleen , zonder opzigt op han
letterkunde, of reislust, reeds genoegzaam-delsbang,of
zou zijn , om de noodzakelijkheid harer aanleering te doen
befe Won , even als die der Engeljèhe taal door de oneindig menigvuldige betrekkingen aller Natiën van liet vaste
land van Europa met dit Eilandvolk , Gebieder der Zeeën ,
en te fier, om , het zij in mondelingen of fchriftclijkcn only
gang, de heerfchappij van eerai e andere taal te erkennen.
g. En ziet daar juist hetgeen, waarin de Engelfchen
van ons verfchillen, en de derde oorzaak der onbekendheid
van , en minachting voor onze taal. — De fiere Britten , de
ijdele Franfchen , de Italianen , met reden trotsch op hunne groote herinneringen , de Spanjaarden zelfs , opgefioten in hun Schiereiland , met hunne oude inf'ellingen, en
door de Inquiftie en het Monnikenbe(luur meer nog,
dan door de Pyreneën, van Europa gefcheiden, bedienen
zich altijd , of toch doorgaans , en waar volfirekte nood
niet verbiedt, van hunne eigene taal. In-zakelijhdt
Nederland is dit anders. Van onze Zuidelijke gewesten
zal ik niet fpreken. biet is bekend en reeds gezegd , dzt
de Franfche taal aldaar de overhand heeft , en dat onze
wijze en vaderlandlievende Regering door all erlei middelen dit misbruik tracht te verhelpen. Neen ! wij bepalen
ons tot de Noordelijke gewesten , waar de volk staal altijd
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Nederdt. itscli is gebleven ; tot Holland zelfs , het middelpunt van het gefchrevene dialekt dezer taal. Niet alleen leert de .l: ollander gaarne en gemakkelijk vreemde
talen (dit toch . kan hem niet dan tot eere verftrekken) ;
tsaar in den handel , in den omgang is hij altijd de minfte. Alle zijne handelsbrieven fchrijft hij iii, de taal zijner
Correspondenten , zelfs dezulke , waarbij dezen het meeste belang hebben. Geen vreemdeling, die in Holland
komt, geeft zich de moeite , Hollandsch te leerent Waarom zou hij het doen ? Elk komt hem immers in zijne
taal te gemoet ! Niet alleen voor Franfchen , Duitfchers
en Engel/hen zijn wij zoo beleefd ; zelfs Deenen , Zwc
den , Portugezen en andere Volken, althans niet grootes
of be!angrijker dan wij, flaan wij goed of gebrekkig , in
hunne taal volgaarne ten dienfte. Wij erkennen daardoor
tlilzwijgend , dat onze taal of te moeijelijk , 6f te batbaarsch , Of te nietsbeduidend is, om door anderen te
worden geleerd. — Maar dit is het niet alles. Bij velen is de opvoeding geheel Fransch of Engelsch. Reeds
de pasgeborene kinderen mogen gccne I/o/land/eke, zij
moeten vreemde naaien dragen ; geen w I I. L E bi , i3 E T J E ,
RI IE T J E of GE R r. I T, ( foei ,hoc gemeen !) maar w i
LIAM
DI Of G U I L L A- u aI E, It T 8 Y, POLLY Of G it
R A i » heeten. I-Iet vervolg beantwoordt aan dit fchoone begin. Geene Nederlanders zijn, dat fpreekt immers
van zelf, gefchikt tot de opvoeding van Nedcrlandfche kinderen ; men moet daartoe Franfchen , of Franz/che Zwitfers van beide kunne , uit hun land ontbieden , die het
kind zulk cone Fran/eke plooi geven, dat het,. toevallig
eens, door de lakkeijen af dienstmeiden , een Hollandsch
woord opvangende , dit naar de Fran/eke fpreekmanier
toepast , en van liet wandelen in de groote zon fpreekt.
Hoc vele onzer edele , befchaafde , verstandige en fatfoeltlijke meisjes , die het Fransch of Engelsch bijkans in dc
volmaaktheid fpreken en fchrijven , en niet in (raat zouden zijn, een briefje, zonder de grofíte mistlagen tegen
ftijl en taal, in hare moederfpraak op te Rellen 1 Heeft
neen er niet, die over pijn in de keel klagen, wanneer zij
-
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lang Ilollandsch fprekcn ? Heeft men Beene dwazen gehad, die zich een of meer tanden hebben laten uittrekken , em de Engel/die th op de regrte wijze uit te fpreken ? Hoort men niet, in vele onzer aanzienlijkile gezind
nen, dc huisgenooten onderling Fransch , of Engelscli , of
iloogduitsch fpreken ? — Zoo ver is het met Nee/er/anders gekomen ; en , wanneer A N T 0 N I D E S mogt herleven , zou hij de tijden nog vaderlandlievend noemen ,
aan welke hij eens , uit hoofde hunner overhelling tot
Franfclic taal en zeden , de oorzaak van 's lands ongeval in 1672 had toegefchreven.
4. Ik moet echter nog, hoewel met weerzin , van ecne
vierde oorzaak gewagen ; en deze is de overdrevene gehechtheid, die , vroeger althans, in ons Vaderland plaats
had , aan liet Latijn. — Groote mannen , Geleerden vair
den eeralen rang , een r u R MAN, een v r NE at A, fchaamden zich hunner moedertaal , vooral in de achttiende
Eeuw. B U R at A N durfde zelfs openlijk die taal van den
Ley4 jchen katheder verachten , uit bange vrees , dat liet
Latijn daarbij eenige fchade zou lijden. Zou hij ook,
gelijk V A N BA r R L E, bij zichzelven gevraagd hebben ,
waarom wij niet liever , in plaats van een barbaarsch mengelmoes, de taal der Romeinen, meesters der wereld,
die ook in onze gewesten hebben geheerscht , bezigen?
Dergelijke uitdrukkingen zijn dubbel fchadelijk. Zij bederven de Akademifclle jeugd, door haar Gene vreemde
taal (hoe fraai dan ook) boven de eigene te doen ílellen ,
en dus vreemdelingen te maken in hun Vaderland. Zij geVen den vreemdeling, die zoo iets leest en lezen kan ,
(want het is in de algemeene taal der Geleerden gcfchreven)
een denkbeeld, dat Bene taal, waarvan hare eigene Geleerden zóó fpreken , waarlijk ellendig moet zijn; te
meer , daar men haar niet waardig keurt , om tot eertig
vak van hoogcr onderwijs gebruikt te worden.
Ik weet, dat ik hier een moeijelijk punt aanroere. Ik
weet , wat men voor het uitfluitend onderwijs in 't Latijn
zegt en zeggen kan. Maar die gronden ontleenen toch
hunne meeste kracht uit die tijden ,toen een toevloed van
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buitenlanders op onze Hoogefcholen .het bezigen eenvr algemeen verflane taal, die toen nog aan de Geleerden
van geheel Ruro ja gemeen was, noodzakelijk maakte.
Die tijden beflaan niet meer. In elk land geeft men, in
fommige vakken althans, onderwijs in de landstaal, waar
de aard der zaken dit fehijnt te vereifchen. Men kan hierin te ver gaan, ik beken het; men kan zelfs de geleerde
talen in de taal des lands onderwijzen , hetwelk blijkbaar
ongerijmd is : maar dit is toch zeker , dat , federt T H oM A S I U S in Duitschland begonnèn is, fommige valken
in zijne moederfpraak te behandelen , dé Hoogduitfche
taal, te voren door Pedanten miskend of misvormd, niet
alleen. reuzenfcfireden in ontwikkeling gemaakt héeft i. maar
ool: door buitenlanders meer geacht is geworden. -- Erkennen wij met blijdfchap y dat deze behoefte des tijds
ook bij ons begint vervul í te worden. I1ecds heeft men
op alle onze Hoogéféholen leerftoelèn voor de vaderlan_?fchc Taal en Letterkunde, waar natuurlijk het onderwijs
in de landstaal gefcli edt. Dit zelfde is met de Landhuishoiidlundé het geval. Laat ons hopen, dat eerlang ook
in andere vakken ; waar de zuivere taai der Romeinen
geen' gelijken tred kan houden met de nieuwe ontdek
of kunsfwoorden, hetzelfde fpoor lal worden-kinge
gevolgd.
Doch men zal natuurlijk vragen : Kan dan deze minachting voor Nederldndfche taal en letterkunde, die bij
den buitenlander het gevolg is der bovengenoemde potza-.
kan zij dan die onbegrijpelijke miskenning van het
ken
land en de inwoners , die barbaarfchè onkunde omtrent
In het on loopende bijzonderheden van ons Vaderland
voortbrengen , die wij boven gezien hebben ? Gewis ; M.
H. ! . Immers I1 t E R È N zegt Riet alle reden . ,, Door
zijne taal dnderfchéidt zich het Bene Volk tiitwendi
„ van het andere: met haar verdwijnt dus ook onherf{el„ baar zijn volksbefl:aan. Een Volk, dat zijne taal bemint, acht zich ook nag als Volk. Geeft liet deze
, op, zoo is zulks cent ftilzwijgende bekentenis, dat
men wil ophouden Bene Natie te zijn. Aan het behoud
, —
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„ der taal ligt dus ook geheel eigenlijk liet behoud der
„ Natio;2aliteit." Zien nu vreemdelingen , of fchijnt
liet hun ten minfle zoo toe , dat wij onze taal gering
fchatten , dat wij Fransch en Lat J;a , ja Engelsch en
IIoogdtIitscli, verre boven dezelve verkiezen, gebruiken
in den fatfoenlijken en geletterden omgang, in woord en
gefcl:rift, zoo moeten zij, die onze fehoone taal bijkan
niet anders dan uit den mond van het gemeen hooren ,
van onze Vaderlandsliefde , ja van ons geheele L'olksleven (om eens deze Iloogduitfche uitdrukking, te gebruiken) een zeer gebrekkig denkbeeld bekomen, hetwelk hen
tegen ons gehecle Vaderland moet voorinnemen. Daarenboven moet hunne onkunde in onze taal hun dtíár, waar
zij zich niet neet befchaafde lieden onderhouden, veelvuldige misfagen doen begaan, dc zij 1 hoe onrijp dezelve
dan ook zijn, ten papiere brengen , om ook hun aandeel
te leveren aan de befpotting van het verachte Holland.
Doch , gelijk de leugen nimmer op den duur over de
waarheid kan heerfchen , zoo zal de tii.d ook deze wangevoelens ééns doen verdwijnen, en de uitfpraken van
natuur en waarheid geftand doen. Reeds beijveren zich.
Dnitfchers, Franfchen , of verfranschte Nederlanders .^
en Britten om flrijd, om onze lang verwaarloosde taal
en letterkunde uit de verachting en vernedering, waarin
zij buitenslands gedompeld lagen , op te heffen. B o wF I N C, , wien alle de taalfchatten van Europa, van Rusland tot Spanje, ten dicnftc f'aan , — n 0 W ?z I N c beijvert zich niet geestdrift, om de dichterlijke voortbrengfèlen van Nederland dichterlijk in zijne moedertaal over te.
brengen E I e II S T o R F F doet hetzelfde in het h oogryduitsch ; W ii It T x in het Fransch V O N D E L 's Litc1/er wordt te Parijs in het Fransch vertaald, onder
de algemeene verzameling van Treur/pelen der Buiten
Zoo zal, zoo moet eenmaal Neérlands taal en-landers.
letteren door Europa op haren waren prijs gefchat worden. Doen wij , ter bevordering van dit groote doel, dan
^ ok het onze. Trachten wij hoe langs zoo nicer dir
fchoone erfdeel onzer Vaderen ongefchonden te bewaren,
-
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en, zoo mogelijk, in nieuwen luister te doen fchitteren.
Denken , dichten , fpreken en fchrijven wij bij voorkeur
in de Moedertaal. Dan zal men eenmaal kunnen zeggen:
Europa acht hen, die zichzei e achten!
OVER HET BAD BIJ BENTHEIM.
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ffchoon reeds meer dan eens in dit tijdfchrift , namelijk door den Hoogleeraar T H O MA S S E N A T H U E SS I N K en door Dr. P LA G GE, Lijfarts van den Vorst
van Bentheirn en Badiirts aldaar, over de uitmuntende
geneeskracht der zwavelbaden te Bentlieim gefproken is ,
heb ik het desniettemin voor mijnen pligt gehouden , uit
dankbaarheid voor de herflelling van een langdurig rheumatismus , weilie mij ,onder de leiding van laatstgenoemden uitmuntender Geneesheer, door het gebruik der baden te Bentheim te beurt viel, over dit onmiddellijk aan
de grenzen onzer Noordelijke provinciën gelegen bad,
welks geneeskracht tegen rheumatismus , jicht , verlam
en huidziekten nu reeds federt zeven jaren door-imnge
cie ondervinding gefl:aafd is geworden , iets mede te deelen.
Aangaande mijne reis zal ik geene bijzonderheden vermelden , maar alleen aanmerken , dat de ffraatweg van Deventer
naar Bentheim reeds tot Hengelo gevorderd was, en dat
dezelve in dit jaar zeker tot Oldenzaal (4 uren van Bentheiin) zal komen , waardoor dan de voorheen zeer moei.
weg van Deventer naar Bentheim veel zal winnen.-jeli
Het vlek Bentheim doorgereden zijnde , flapte ik in
het Logement aan de Bron af. Dit Logement is zeer
wel ingerigt , en bevat , buiten twee falons en eene kam er voor de fpeelbank, zeven ruime vertrekken en meer
kleinere voor bedienden enz. Het nabijgelegen Barl--der
huis bevat beneden negentien uitmuntend goed ingerigte.
badkamers, en in de bovenverdieping achttien woonka
voor de badgasten en Bene biljartkamer. Het amen--mers
blement , de bedden en de bediening zijn , zoo in het
Logement als in liet Badhuis , van dien aard , dat daarop
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niets aan te merken valt. Het Logement gelijk ook de
Baden worden , voor rekening van den Vorst, door eersen
Administrateur, den Rentmeester N o R» BE E, bef{uurd.
Aangenaam is het voor de badgasten , dat alle prijzen gem
fixeerd zijn , en dat dagelijks afgerekend wordt , waardoor men in (laat is , zijne eigene rekening op te maken..
P.e prijs van een gewoon zwavelbad i5 18 , — van een
zwavelbad met toediening van de douche 27 , en van een
flooinzwavelbad i8 fluivers. Dc prijzen der woonkamers
niet bed verfdrillen naar de grootte der kamers , van 5o
tot 22 [uivers daags ; ook zijn er nog Benige kleinere
vertrekken op de derde vcr lieping, welke voor 12 f}uivers daags verhuurd worden. Het ontbijt kost 8 en het
din é iS ftuivers. Voor Cdn' perfoon thee of koflij betaalt
men 5 , en voor Bene Pesch zeer goeden rooden wijn
(St. EstcpJie) ea fluivers.
Wat de ligging van L'entheim betreft, dezelve is voor
iemand , die van liet vlakke land ko m t, verrasfend , door
liet uitgebreide gezigt, hetwelk de bergen bij Gildehuis
en I entl ceim opleveren ; en wat de gezondheid der lucht
aangaat , zal dezelve wel niet ligt door eene andere,-fnrek
overtroffen werden , daar zij met eene hooge ligging het
voordeel verbindt , niet door tusfchen de bergen ingeflotone. valleijen , of door naburige rivieren , moerasfen en
lage landen, met te veel vochtighcids bezwangerd te zijn.
Weshalve deze luchtflreclt hij uitflek gefchikt is tot herf}clling van zulke lijders , welke , ten gevolge van een
vochtig klimlat , aan koude koortfen , aan verlioppingen
der lever en milt onderhevig zijn.
Doch, al het gemelde wilde ik Hechts voorloopig aan,
tia,erl.en; mijn eigenlijk doel was , dc Geneesheeren en lij
uitmuntende geneeskracht van dit bad opmerk -dersop
te maken , en wel in zon verre ik het geluk had,-zam_
zelf door liet gebruik dezer baden herftcld te worden, als,
ook in zío.o verte ik gedurende mijn verblijf gelegenheid
had , onderfchcidene merkwaardige genezingen door liet
had daar ter plaatcc waar te nemen.
(_)áu in de eedre plaats van mijne eir enc hcrftclling te
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£preken , wil ik alleen in het kort berigten , dat ik, toen
ik naar Bentheim vertrok , federt ruim een jaar, door ge
koude , aan een hevig rheumatismus gelabo--vate(Irk
reerd had, hetwelk voornamelijk de knieën en voeten aangetast , en in dezelve , vooral in de knieën, zwelling en
iramheid achtergelaten had. Bovendien waren mijne ingewanden door de langdurige ziekte , verbonden met Bene
zittende leefwijze, zeer verzwakt, de fpijsvertering in
wanorde, en mijn gelaat bleek en geelachtig. Door het
gebruik der baden, voornamelijk door de toepasfing der
douche, welke , naar het voorfchri£t van Dr. r LA GG n
op de knieën en voeten ge^ippliceerd werd , ondervond ik
reeds zeer fpoedig beterfchap, en binnen den tijd van
ruim drie weken was alle zwelling en ftrammigheid uit de
knieën en voeten verdwenen. Tevens was door, het ge
baden, verbonden met de toediening van gepas--bruikde
te geneesmiddelen , de verzwakking mijner ingewanden
zoo veel verbeterd , dat ik de fpijzen zonder bezwaar ver
wederom eerre gezonde kleur had, en met een-terd,
vrolijk en dankbaar hart het bad verliet.
Verder had ik nog, gedurende mijn verblijf aan de baden te Bentheim , gelegenheid , onderfcheidene merkwaardige genezingen door deze baden te zien. Voornamelijk
viel mij de fpoedige genezing van Genen Heer in het oog,
die reeds federt zes jaren aan de hevigtte pijnen gelaboreerd
had, waardoor hij geheel uitgeteerd , en naauwelijks in praat
was , niet veel moeite en onder vele pijnen , van Bernheinn naar het bad te wandelen. Reeds na verloop van
eenige dagen flond ieder verwonderd en verblijd over de
aanmerkelijke vordering in de genezing van dezen lijder ;
en na verloop van drie weken verhaalde hij mij , dat hij
reeds geheel vrij van pijn was, de lang ontbeerde nachtrust ongeftoord wederom kon genieten , en dagelijks zijne
krachten voelde vermeerderen. Na ruim zeven weken het
bad gebruikt te hebben , heeft deze patiënt , volkomen
herheld , Bentheim verlaten , dankbare hulde brengende
aan de geneeskracht der baden en aan de doelmatige en
zachte behandeling van den uittnuntendeií Arts , c1ei 11,cu
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c c. Niet minder fehielijk werd een Scrjant door
de baden genezen , die , naar Ilesrtheim komende, wegens
hevige pijnen naauwelijl.s gaan kon , en , hoewel hij door
ieder , die hein zag , voor reddeloos gehouden werd , onder de geneeskundige behandeling van Dr. P L A G G E,
door de baden in ruin veertien dagen zoo ver heríleld
werd , dat hij wederom in (laat was gefield te vertrek
zijnen dienst te hervatten. Van eenige andere ,-ken,
minder in het oog vallende , genezingen van rheumatismus en jicht , welke ik gedurende mijn verblijf te Bentheim zag , zal ik hier geene melding maken ; maar kan ik
niet voorbij , een geval van genezing cencr bijna volkomene verlamming der armen en beenen welke, in gevolge van , door wasfchingen met rattenkruid, teruggedrevene c«bies, bij een jong Boerenmeisje plaats had, aan te
flippen, daar de genezing van dit arm en ellendig meisje ,
door het gebruik van 15 baden , al te zeer in het oog
viel , om niet een ieder, die hiervan kennis droeg , niet
verwondering en dankbaarheid te vervullen voor het bad,
dit nuttige gefehenk des Hemels voor tiet lijdende menschdom.
Dc door dc ervaring reeds buiten twijfel geftelde nuttigheid der zwavelbaden te Bentheim in langdurige huid
Bartres en oude wonden aan de beenen enz.-ziektn,
heeft zich ook , gelijk mij Dr. P L A G G r, gezegd heeft ,
voorleden zomer wederom in vele gevallen bevestigd. Ik
zal echter daarvan alleen een geval aanhalen , waarvan ik
gelegenheid had zelf kennis te bekomen. Een Ileer, met
Wien ik het genoegen had aan de baden te 13eitheim kennis te maken, had reeds federt lang tegen cenen drooggin
ringworm , in het aangezigt , ol> de armen en beengin ,
de meest bekende geneesmiddelen vruchteloos, gebruikt,
en werd door liet gebruik van omtrent 39 baden , zon
oenig ander geneesmiddel, volkommen genezen.
-der
Ten flotte zal ik hier nog over eenige nadeelige geruchzen (preken, welke men, deels uit onkunde, deels uit
kwaadwilligheid, wegens het bad te ile atheim heeft, ver
Daar ijlen Uri, dc eerlto inrigting van liet bad fge-,-fpreid.
P LA
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noolzaakt is geweest , de oude bron te zuiveren en niet
een reier'voir te omgeven , heeft men verfpreid , dat door
deze zuivering het mineraalwater zelf verzwakt is geworden , hetwelk echter niet mogelijk is , daar de bron door
de zuivering niet dieper is geworden (5 voet onder de
vlakte der aarde) , en dus geen zoogenaamd wild of zoet
water in de bron kan vloeijen, dewijl men op zulk Gene
geringe diepte nergens welwater aantreft. Verder hebben
kwaadwillige lieden verfpreid , dat de baden te Bentheirn
daardoor verzwakt werden , dat men liet mineraalwater,
hetwelk verwarmd worth , niet uit dezelfde bron neemt,
waaruit het koude zwavelwater genomen wordt. 1\Iaar
deze nieuwe bron verf hilt van de oorfpronkelijke zwavclbron , waaruit het koude water in de baden geleid
wordt, alleen daardoor, dat zij niet zoo vele zwavel
bevat. Daar echter de zwavellucht door liet koken-lucht
geheel en al vervliegt, waarvan ik mij door eene proef
zelf heb overtuigd, zoo is het om liet even, of-nemig
men het warme water uit de oorfpronkclijke of uit de
nieuwe bron neemt. Ook hebben de voorftanders der warme zwavelbaden , b. v. te Eiken , wel verfpreid , dat de
warme baden ílcrkcr van zwavel zijn , dan de koude ba
te Bentheim ; maar dit is niet zoo. Ilet is waar, het-clen
koude zwavelwater moet te I3e;lthci,n niet warm gemaakt
zwavelwater, waaruit het grootfte gedeelte der zwavellucht
verdampt is, vermengd worden. Maar te liken moet niet
minder het kokend heet uit den grond komende zwavel
koud geworden zwavelwater, waaruit op gelijke-waterm
wijze de zwavellucht door liet koud worden vervlogen
is , vermengd worden. Daar nu in een bad van 86° Fah^ en/eit maar i deel kokend heet tegen 4 deelera loud
water vervat is , zoo moet men toeflaan , dat een zwavel
uit koud zwavelwater bereid, meer zwavellucht be--bad,
vat , dat een uit kokend heet zwavelwater bereid had.
Ook ièh.ijncn de koude zwavelbaden , b. v. te Bentheim , liet
voordeel te hebben , minder te verzwakken , dan de warme ,
b. v. te ./Ikon, Immers heb ik drie weken achtereen tweemaal
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daags te Bentheim het bad gebruikt, zonder daardoor
iets te zijn verzwakt geworden (*).

(*) Over de beitanddeelen van bet zwavelwater te Bentheini, en over de geneeskracht van hetzelve , vindt men een
breedvoerig verflag in de Plaattel ke en Geneeskundige Befchrjvin,; van liet Bad te Bentheirn , door M. W. PL A G G E, wel
uit bet Iloogduitsch vertaald, bij dc Gebroeders vArt-ke,
/,RUM, te 4nflerdarrn, het licht gezien heeft.
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TIiEOPHRASTUS BQDIBASTUS VAN HOHENIIEIM ,
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HEOPHRASTUS BOMBA ST US VAN HOHENalgemeen bekend onder den naam van P A It A-

ii á I i r ,
c E I. s u

s , was , gelijk men fpottendcrwijze zeide, van
Goden - bloed : zijn vader, namelijk, was een natuurlijke
zoon van een Duitsch Prins, en , van de zijde zijner moe
hij een Zivitfer.
-der,was
De jonge VAN I-IoxENHEiM deed,vanzijnevrocgfc jeugd af aan , eenen vluggen geest en vooral Gene zeer
levendige verbeeldingskracht bemerken ; welke hoedanigheden, gepaard niet eenen werkzamen of liever rusteloozen aard, waren zij met verfland geleid geworden, hens
tot een waarlijk groot man hadden kunnen maken. 1)e
werken van dezen Zwitfes fchen Geneesheer , drie deden
in folio uitmakende, dragen wel hier en daar de kenmerken van dat een en ander , maar ook tevens het bewijs
van dc verwaarloozing zijner zedelijke opvoeding : behalve cenige feheikundige ontdekkingen , bevatten zij ecne
reeks van wonderfpreuken , die daarbij nog flecht geíclireven zijn, in Benen toon van verwaandheid, welke
zelfs in iemand van de allerhoogfte verdienífen bclagche-
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lijk zijn zou , en ademen Gene geweldige verbittering tegen GALENUS en AVICENNA.

Het gefíadig lezen van DIOGENES LA ë R T a us en
andere Schrijvers van liet leven cn de bedrijven der oude
Wijsgeeren ichijnt veel te hebben toegebragt, om het
hoofd van v A N 11 0 11 It N rl it i m (dien ik voorts niet zij n
nen meer bekenden naam van r A i: A C L L s u s benoemen
zal) verder, clan ei en;vaan dit reeds gedaan had, op

hol te helpen. De voorbeelden van 11 It R MES, S 0 L 0 N,
P Y T 11 A c 0 R A s en anderen ontvlamden zijne , reeds
min of meer fpoorbijstere, verbeelding :. hij (lelde zich
voor, als zij , de verlichter en weldoener van zijne eeuw
te kunnen worden , en ging op reine naar verre landen ,
ten einde , op hun spoor , daartoe dc noodige kundighe>
den op te doen. Toen hij echter vervolgens bemerkte,
dat men van zijne RRaatslesf,n nergens gediend wilde
Zijn, en geen volk; in Europa Ilene (iets , hetgeen hij
zich als onmisbaar had voorgcfleld) voor Wetgever en
Opperhoofd verkoor , deed de fijt wegens zulk eerre te
nemen tot de Alchimie,-ieurlnghmdtov
waar hij zich , uit al zijn vermogen , op toelegde. Zijne
fornuizen evenwel leverden hem evenmin goud, als zijn
reizen hein eerie kroon had mogen doen verkrijgen . dit
eindelijk bemerkende, befoot hij , om de lnenfchen, welke te mogen befturen of te verrijken hein niet gelukt
was, voor 't minst bij hunne ligchaamskwalen te hulp te
komen; en men zag heal de wereld doortrekken , overal ,
tot Genen zeer gematigden prijs , uitventende zijn lati datwin en zijn ezoth , die alle mogelijke kwalen konden ge.
nezen , alsmede zijn elixir , hetwelk een leven van drie,
honderd jaren verzekeren moest. Eene groots menigte
liet zich door hem de kap vullen; doch hij zelf werd er
niet veel rijker bij , en hij fl-ierf,, 48 jaren bereikt hebben.
de , te weten in het jaar 1541.
Evca

als s o K R A T E S , had P A R A C It L s li s Benen

bijzonderen Gelei- of l3eíèhernmgcest , of weldadiger Dncmo;n. Zonder zoodanigen geleider kon niemand, meende

hij , ^vijsgeer worden; ook geloofde hij , dat alle verllan.
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delijke begrippen ons regelregt uit den Zodiac of Dierenriem toekwamen.
Van den kant zijns ligchamelijken toeftands fcheen r AR A C E I. s u s gcenen aanleg te hebben , om een dweeper
te worden ; want , in den ouderdom van drie jaren , had
een zwijn hem op gelijke wijze verminkt, als dit aan
B 0 i L E U door een' kalkoen gebeurd was. Hij was
ook, niet minder dan die Dichter , zijn geheele leven
door , een vrouwenhater. Dit ongeval toch moest , zou
men zeggen, die flerke of levendige gevoeligheid , welke
maar al te dikwijls dc bron is van dweepcn of geestdrijven , uitgedoofd hebben ; maar de levendigheid van zijnen
geest fchijnt zoodanig gemis in overvloedige mate te heb
veegoed, even zoo als dit bij den Griek/dien N n R-ben
,
niet
dat
hij
,
heeft
plaats
gehad.
Ongelukkig
maar
sns
minder dan hij de vrouwen haatte , zijn geheele leven
door zich een vijand der gezonde rede betoonde; want
bij de gewigtige wijsgecrige vraagftukkcn , over welke hij
gelegenheid had te handelen , pleegde hij nooit raad, dan
met den God, door welken hij geloofde in- en aangebiazen te worden ; en hij zeide te Bazel openlijk, dat , zoo
God hem antwoord weigerde, hij, liever dan de Natuur
te vragen , met den Duivel raad zou plegen. IDit zeggen ,
intusfchen , berokkende hem veel haats; waarbij nog iets
anders kwam , hetwelk hem de Geestelijken tot nog bitterder vijanden maakte. In den Elzas , namelijk , als Ge
bij Benen zieke geroepen en daar gekomen zijn--neshr,
van zijn laiidantina , vroeg hij , of de lij
voorzien
de ,
ook reeds Benig middel had gebruikt? En toen men-der
hem daarop antwoordde : Niets anders , dan het II. Sakrament , hernam hij : Hebt gij reeds eenen anderen Arts
gehaald , elcza mij, zoo moge die den zieke ook genezen !
waarna hij vertrok en de lijder flierf. Geen wonder dan,.
dat de Priesters hem voor eenen Godverloochenaar uit
doch bij het gemeen flond hij te boek voor too--makten;
venaar , van vc,;c zijn zoogenaamd wonder - elixir, en
hij zijne leerlingen en aanhangers voor een' man van een
allesovertreffend verfland, ter oortake dat zij zijne fchr;•ften niet verflenden.
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.Van de Gene zijde ondertusfchen, zoo wel als van de
andere , heeft men P A R A c r L s u s verkeerd beoordeeld:
hij was noch een Atheïst, noch een toovenaar, noch een
man van groot vernuft , maar blootelijk een dweeper , die
ter goeder trouw beweerde , van hoogeren invloed te worden aangeblazen , omdat hij in waarheid meer geest en
kundigheden bezat, dan zijne tijdgenooten. Had hij twee
eeuwen later geleefd , neen zou van hem noch van zijne
fchriften gefproken hebben, dan om er den fpot mede te
drijven.
Onder de volgelingen van P AR A C E L S us verdient
V A N II E L N 0 N T de meeste aandacht, ter oorzake van
het belang, hetwelk onze groote IB © E R Ii A A V E in hein
ftclde. Even als de Richter van zijnen aanhang , was hij
een zwervend Geneesheer, die erne halve eeuw befleedde
en de wereld
aan het zoeken van den (leen der
verliet , zonder van alle zijne Rokerijen ooit eene entreIe korrel gouds bekomen te hebben.
Zoo wel in zijne Godgeleerdheid , als in zijne Natuurkunde, bezigde hij de taal der /Ilchimie. Hij had eenen
zoon , die zijns vaders buitenfporigheden en droomerijen
navolgde, en zijne zonderlinge loopbaan besloot , niet t«t
cie Iiwakers over te gaan. — Wie treflende bewijzen ver
dolingen , waarvoor 's menfchen geest vat--langtvde
baar is , en daarbij tijds in overvloed heeft, leze de Ordo
jlleciilo ,im van den zoon en doorbladere de werken van
den vader.
Ondertusfchen ware het te wenfchen , dat alle geestdrijvers het fpoor der drie bovengemelden bewandeld had.
den : de Godsdienst zoude er dan minder door zijn benadeeld geworden , en de menschheid cone ontelbare reeks
van gruweldaden minder te betreuren hebben.
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Een Gelchierdku;Jig I é *al.
eertien Kardinalen zijn uit liet geflacht van ei n o voortgefproteu, de meeste van welke in de geschiedenis van Italië niet
zonder vermaardheid zijn gebleven ; maar den der hooghartig fen en moédigften van dezen naam was c LA U iii 0 s A N S oV r N 0 E t n o, de fchrik dèr bandeloosheid en des oproers,
die , onder Paus INNO CENTI U s XI, als Legaat, in de ilad
Ravenna het Stadhcíuderfchap bekleedde,
Deze koen é priester vond, bij zijne komst te dier Rede,
werwaarts men juist hem had gezonden, omdat men zijnen
foutmocdigcn en beflisfendcn geest kende , het land in tenen toefland van verwarring, dien diaar weinige magthebbers den moed
gehad haalden te beftrijden, en geen hunner de kracht had bezeten, om te doen eindigen. Liet heillooslle van alle middelen, van welke men zich -,-leer bediende , om de geldmiddclen te herstellen, vermindering der geldswaarde, wa. Lier,
met blinde hardnekkigheid, zoo lang aangewend, tot dat
de handel van R.ornagna, zelfs de binnenlandfclhe , geheel
in verval was geraakt. De wezenlijke waarde der gangbare
muntfpeeicn was niet alleen zeer diep beneden de nominale
waarde gedaald maar tevens zoo geheel onzeker, dat het een
gewone kunstgreep der fortuinzoekers was , in de herbergen ,
tot betaling van hun gelag, goud op (Ie toonbank te werpen; want , wanneer de vertering Hechts eerre kleine lom in
zilver bedroeg, vond de waard het dikwijls meer zaak, zich
het verlies derzelve te getroosten , dan het grooter gevaar te
kopen van het wisfelen. Bijaldien de koo.>man verpligt
was krediet te verleenen , durfde hij den fchuldenaar,, die betaling weigerde, niet hard manen ; want maar al te dikwijls
werden dusdanige rekeningen net Benen dolkheek voldaan, en
de flralFeloosheid had den fluikmoord zoo goedkoop gemaakt ,
dat de afgerigte bandieten gewoon waren zich te beklagen ,
dat er niet bun handwerk bijkans niets meer te verdienen viel;
De befeherming der wetten in te roepen, was te eenemaat
iiutteloos geworden. Elke misdadiger was zeker van te ontkomen, Of omdat , van wege liet daarmede verbonden gevaar,
niemand het waagde, geregtelijk tegen hein op te treden, óf,
nog veel meer, omdat hij de openlijke, geenszins heimelijke
befcherming sier aanzienlijken cn grooten genoot. Naardien
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mi de arm der Overheid blijkbaar te zwak bevonden werd,
om veiligheid te verleenen, hield elk het voor geoorloofd, ja
regt en billijk , zichzelven te befchernien. Van wederhand
tegen beleedigingen was flechts ééne fchrede tot het wreken
dcrzelven, en dit maakte den wreker, op zijne ber^rt, tot mis
kort: oproer, roof en bloedvergieten traden,-daiger.In't
op klaren dag, te Ravenna ten voorfchijn, en een ontelbaar
aantal menfchen verloor liet leven , evenzeer ten gevolge vart
het dulden des wanbedrijfs, als van een' te fpaden en onmag-

tigen tegenhand.
Maar, toen Kardinaal S A N S 0V I NO tot Legaat werd benoemd, aanvaardde hij zijn ambt niet het vast beluit , dat
deszelfs handhaving, zoo zij de nadeelen eener willekeurige
heerfchappij al niet konde ontwijken, voor 't minst tevens de
voordeelen derzelve middagklaar zou doen zien. Voortaan,
dit nam hij heilig voor, wat ook daarvan het gevolg moga
zijn, zou de tot dusverre zoo vaak bijgebragte verontfchuldf
ging wegens gepleegde gewelddadigheden wegvallen , dat dé
fchuldige en onfchuldige in gelijke noodzakelijkheid zich bevonden , om dezelve te plegen. Ilij kwant met .eene lijf
klein in getale ,doch niet enkel zamengefleld uit om--wacht,
trent half Italië , maar nit de halve wereld uitgelezen. Ft-an/1-lien, Duitfsher's, Zaitfers, Polen, Ilorngaren, ja zelfs Turken, zoo zij flechts moed bezaten en hunnen man flonden,
vonden in dit korps gereede opname, en eene Toldij, zoo
als zij nergens elders konden erlangen. In het vaste vcra•ou.3
wen alzoo op zijne foldaten, deed de Legaat, reeds den eerr
Ren dag na het aanvaard bevel , alle beambten van I ivenna
voor zich komen , hun verzekerende , dat hij , bij elke om_
ftandigheid, waarin hun ambtshalve eenig gevaar mogt Brei-.
gen, hen met de ganfche magt zijns bewinds, zelfs met :ge_
vaar zijns eigenen levens, zou onderfieunen ; maar hun tevens, op zijn woord van eer, verklarende,, dat zij zelve bij
hem verantwoordelijk zijn zouden , bijaldien binnen hun regtsgebied gewelddadigheden gepleegd, en de daders niet aeriioud
te zijner befchikking gefield werden,
Bedreigingen van dusdanigen aard worden meestal befchouwd
als eene van ouds gebruikelijke formaliteit, op welke tiemand bijzondere acht flaat. Elke nieuwe Legaat, federt twintig jaren, was daarmede begonnen, en had geëindigd met de
zaken te laten zoo als zijne voorgangers die gelaten hadden.
Reeds na verloop van drie dagen waagde dan ook, in fpijt
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lichtklaren dag, op de Carf eengin beambte te doofiteken,
die hem , om fchuld , met gevangenis had bedreigd; en, nadat
hij deze daad , met voorbedachten rade , ten aanfchouwen van

oenige honderd menfchen, had volbragt, begaf hij zich naar
het vaderlijk paleis, zonder het zelfs noodig te achten , tot
cene gewijde plaats zijne toevlugt te nemen:
Maar, tot ftraf zijner euveldaden, had A L TI C RI ditmaal
zich geweldig misrekend. Elke wisfeling van regeringsílelf'el
moet zijne proef, dat is zijn offer hebben. Dadelijk werd
hij gevat , verhoord , en , toen van de honderden Ravenners,
die de daad aanfchotiwd hadden, nierstand als getuige wilde
of durfde optreden , werd door drie vreemdelingen, waar
eigene fpionnen, de moord bewezen -fchijnlk.deséKar
Dit ganfche bedrijf was zoo voorbeeldeloos, dat men daarin
alleen de bedoeling meende te ontwaren, vrees aan te
jagen. En, toen reeds het y, fchuldib" was uitgefproken,
konden noch de misdadiger, noch zijne vrienden het als mogelijk houden, dat de straf der wet aan hem zou voltrokken
worden, Na de bekrachtiging van het vonnis ; door het Geregtshof uitgefproken , kwam de familie van AL TIER 1 daartegen op, minder evenwel verzoekender-, dan wel, onbewimpeld en hooghartig , dreigenderwijze. En , hoewel zij,
toen het gevaar dringender werd, zich ten laatlte tot (mee ken vernederde, was het echter maar al te klaar, dat liet
mcerderdeel uit de hoogere (landen te Ravenna de nieuwe
orde van zaken even onbegrijpelijk als beleedigend achtte.
Dan, de genen , die in dit begrip flonden, zouden weldm
leeren ; niet wien zij te doen hadden. Gematigd bij alle ter.
ging, geduldig bij fleeds herhaalde beden , maar zonder in het
geringfl:e zich daardoor te laten omzetten , was verzoefJi
met God en eene eerlijke begr•afer,is alles, wat men van hem
kon verwerven, „ De langdurige ílraffeloosheid," well^e mcti
ter ontfchuldiging bijbragt, als de aanleiding tot dergelijke
vergrijpen , maakte juist, gelijk dc Kardinaal aanmerkte , he t
stellen van een voorbeeld des te noodzakelijker ,daar die ftraffeloosheid thans een einde flond te nemen. „ De rang des
misdadigers" — deze zou ran allen doen blijken , dat het
vonnis onpartijdig was , en daardoor des te fterker en heiizater werking doen: Altijd minzaam , maar tevens onverbiddelijk , fprak hij niet van geweld , maar had des te vaster befloten, hetzelve te gebruiken ; en , terwijl fehier alien, dio.
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te Ra>>enna aanzien en invloed hadden, zich voor A I. T t E x t
in de bres - fielden, bragt zelfs de wijze, op welke s .q NS 0Vi N 0 hunne vertoogen aanhoorde , dé overtuiging net zich ; dar
hier niets te hopen viel. Hij b etcogde.de noodzakelijkheid der
firaf, terwijl hij zijn leedwezen betuigde. „ C AR L O AL T i F5 , Rr," dit was altijd liet beluit, „moet ftervén." Een ftneïktfhrift werd door een' koerier naar den Patis afgevaardigd ;
eiaar, de dag der teregtflelling verfeheen b en , twee uren vóhr
dat het antwoord kónde aankomen , werd CA R LO gehangen !
Dit voorbeeld van geftrengheid wekte, gelijk wel te ver
aanvang groote verbittering; maar de-tacherfws,ind
Stadhouder helde het gevaar nieuwe verordeningen tegen , en,
wat van nog meer gewigts was , hij handhaafde dezelve, zon=
der aanzien des perfoons, tegen alle Handen. Twee annflagen
op zijn Ieven werden ontdekt ; en in belde de zaamgezworenen
tot den laat(ten man toe te regt gefield. Omtrent den laattien
der gezegde aanfiagen had de Legaat kondfchap verkregen,
dat dezelve in de Opera frond te gebeuren. Iiij begaf zich
naar de plaats zelve, waar liet verraad op hein loerde; de
boni brak los , en de gehuurde moordenaars werden verplet.
Onmiddellijk daarna hernam hij ziifte plaats, ett gaf, niet de
grootfle koelUtoedigheid, lier gewone • teeken om te beginnen.
lenigen den naam van Patriotten fchandeliik misbruikende
tochten vervolgens hunne eer da 'rin i zijne niagt openlijk te
trotferen ; maar, bij den eerften beflisfenden ftt p ; vas het niet
eer en leven zoo fpoedlig gedaan , daït allen da lijst verging ^
dit voorbeeld na te volgen. Ilet voorregt der heilige vrifplaat
fen moest men ontzien; maar dc waakzame Kardinaal vond'
echter middel, om hetzelve te eenemaal krachteloos te máken:
afzonderlijke hoopen krijgsvolk bleven behendig in den omtrek
der kerken, met dit rampzoilig voorregt begiftigd ; en hielden,
onder dit of dat of ook wel zonder eenig voorgeven, ieder
tlaande , die met verhaaste fchreden ; met den dolk in de
hand, of niet door bloed bevlekte kleederen, de vrijplaatfoil
-

,

naderde.

Intusfchen herflelde de. Kardinaal, met aanzienlijke opofle•
ring van eigen vermogen, eenigermate de waarde des omloopenden gelds. Men zag, dat Paus r N NO C EN T t U s, zoo
vaak eenig beroep op hein gefchiedde, zijne tiisfchcnkomst in
het behuw• zijns Stadhoiiders vastelijk weigerde; en liet han.
1eldrijvend gedeelte des vo}lts van Rare nat - (cene klasre , des
oproers en der wanorde heeds vijandig) toen het zag ; dat e4'
MLNGELW. 1a27. NO..?.
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eindelijk eene magt in den :Iaat bcilond , die hen konde befchermen , greep moed, en floot zich met blijdfchap weder aan
dezelve. Bij een' woesten opftnnd, dien men wil, dat de
b.ardinaal zelf had bevorderd , en die in allen gevalle hem gelegenheid verfchafte , op ééns een' beflisfenden flag te (laan,
bragt het volli alleen , dat moedig vechtende door de firaten
van Ravenna trok , de Aristocratifche partij tot (laan , ja behaalde, bijkans zonder medewerking van des Legaten krijgsvolk, de overwinning. De wraak, die volgde, was bloedig.
Want verbanning Rond niet op de flraflijst des Kardinaals. De
dooit, maar een dood zonder marteling, was zijne gronditelling,
„ Ik wil mijne vijanden," zeide hij , „ niet verwijderen naar
„ eene plaats, waar ik hen met mijne magt niet bereiken, niet
„ mijn oog niet kan waarnemen, waar zij flechts nieuwe ont„ werpen tegen mij zouden fineden," Eenigen , doch weinig
in getale , der oproermakers verwierven vergiffenis; maar op
geenes anderen voorbede, dan die der burgers, die hen bevochten en overwonnen hadden. Van Iieverlede begonnen de
nog overige rustverfloorders in te zien, dat de nieuwe Stadhouder hunne nekken buigen kon en gewisfelijk buigen zou , en
na deze ontdekking werden zij , immers als een vereenigd geheel, den firijd weldra moede. Zij haatten , wel is waar, hunnen nieuwen meester, maar zij vreesden hem; en hunne liefde
was een geluk, dat hij gemakkelijk konde ontberen. I Iet
voorname , waar het hein bij deze lieden om te doen was ,
beflond daarin , dat zij zijne bevelen onvoorwaardelijk gehoor
hunne ongehoorzaamheid niet den dood boeteden.-zamden;of
Zij gehoorzaamden, en de teregtitellingen verminderden trapswijze.
Gedurende dezen kamp met de bnitenfporigheden der bewoners van Ravenn€z had de Kardinaal de rotten van roovers
en bandieten, die binnen de fad hunnen boozcn handel oefen
als een kleiner kwaad, door de vingeren gezien ; maar-den,
nu kwam de beurt aan hen. I-Iardnekkig en wanhopig was
hun wederiland ; want bij hen, wien de wisfeling van rege,
ringsvorm in ziehzelve onverfchillig was, was het een Strijd
op leven en dood. De galeijen, de galgen en het rad dunden
hunne fcharen. Onder de nieuwe Policie konden zij niet meer,
gelijk zij gewoon waren , op klaarlichten dag in de firaten hums
handwerk drijven , en zelfs hunne geheime fchuilhoeken wer.=
den weldra, bij nacht en ontijde, ontdekt , overrompeld, en
voor altijd onbruikbaar gemaakt tot het fchandelijk doel. Dan,
-
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offclioon uit de hoofdflad verjaagd , bleven nog altijd , ini_
weerwil van al het krachtvol pogen ; fterke benden zich in de
vooriteden en nabijgelegene dorpen ophouden, en de wegen ,
inzonderheid voor den koophandel, hoogst onveilig maken.
Tegen eerie dezer laatstgenoemde róóverbenden nu, ran wel
beruchte LUDO V i C u P E 2 ZAL I flond , bragt-ker(pitsd
de Kardinaal S A N S o V 1 N o het ontwerp ten uitvoer dat
toog heden in de volksliederen van Middel -Its llë zoo vaak
wordt bezongen; een avontuur van zoo buitengewonen en
romantifchen aard , als alleen van eersen man van zijn onder
ridderlijk gemoedsbeftaan, en in zijnen tijd, kond e-neid

cerwachr,

worden.
(ILet verhaal 1:is,vaïi in liet eerttvolgtnd no )
-
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Aan den Rédacteur der I ádet In. Jëhe [;irtteroPf2ningenl
Mijn Ileer!

T

oen ik U ter plaatfnge toezond het ituksken getiteld
, en gij de goedheid hadt ,
daaraan te voldoen , door het , in No. ax van het vorig jaar,
een plaatsje in te ruimen, voegdo ik er , ten ho tt e; hij, mecr
uit eerie zekere foort van luimigheid , dan wel in vollen
ernst : „ 1Ieb ik mij hier of daar in mijne opgave vergist
zal mij aangenamer zijn, can dat zulks , door een
,, mijner mede oog- en oorgetuigen , liefst door middel van dit
, eigen tijdfchrift, aan het publiek worde onder liet oog ge
Mijn doel is niets anders geweest, dan eenvoudig de-,bragt.
;, waarheid te fchrijven , zoo als ik het uit dien brief, aait
;, gevuld door mijn geheugen, mij nu nog levendig kan her
;, inneren ; gelijk in geregtelijke verklaringen , voor reden
van wetenfchap gevende , dat ik al het boveítflaande , in
;; eigen perfoon, gehoord, gezien en bijgewoond heb;"
En ziet! hetgeen ik uaauwelijks had durven verwathtett,
is nogtans gebeurd. Niet alleen kwam he mij , van verfchei:
dene kanten , ter ooren , dat dit mijn verflag nog al meer de
;
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aandacht had tot zich getrokken, dan ik hod kunnen vermoeden; maar zelfs ontving ik fchrijveits van twee achtbare'
mannen • de ecrite snij geheel onbekend , de tweede oen oud
en beproefd vriend van den jare t^89 Ai•, die beide, liet det
Za
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moeite waardig hadden gekeurd, mij eersen beganen misllsg
op eene allezins vereerende wijze, onder het oog te brengen
die ik dan nu ook wel, ingevolge mijne gedane en gedrukte
belofte, als ware liet in eene zaak van de hoogfte arangele.•
genheid , openlijk dien te erkennen , te herroepen en te ver
gelijk ik thans doende ben mits dezen
-betrn,
De eerfle brief, dan , van den Heer H. A. C A L L E N r• E L s
lied. Doct. te Oostburg, was hoofdzakelijk van den volgenden inhoud : „ Het door u in de Letteroefeningen geplaatfle
„ Rukje, Napoleon te Leyden, is door mij en vele anderen
„ met genoegen gelezen, Uw Eerw. wilde ons nag eens in
het voorledene verplaatfen, en is hierin wèl geflaagd. Eend
kleine bijzonderheid fcheen mij echter verkeerd opgegeven
,, namelijk men herinraere zich de hansa-orfe kakelbonte tabbaarden of toga's ,'an dien tijd. Ik fludeerde toen te
Utrecht, en ben eerst bij de organifa.tie der Akademie op
„ zijn Fransch, en de fuppres ie der Utrec,htfchc , naar Les•„ den vertrokken doch reeen wel te weten, dat eerst bij
„ die organifatie de Franfche toga's zijn ingevoerd , en dat
„ Prof. o 05 TE RD Ij K , bij liet doen zijner herinneringsles op
„ Prof. P A RA D I I s , (behalve bij de inttallatie in de Pieters, kerk) daarmede voor Ijet eerst was opgefchi1;t. — Voor het
„ doel, om ons, en niisfchien nog velen na ons , in liet toenmalig tijdvak te verplaatfen, kan deze aanmerking. niet ge„ heel ongepast wezen," enz.
De tweede , van mijnen ouden en gemeenzamer vriend , den
Iloogleeraar Mr. j A N TE N B RI N Ic te Groningen, was , wat
deze zaak betreft, van den volgenden inhoud : „ Ik zeg it
hartelijk dank voor dit uw berigt, en zulks te meer, dewijl
ik befpetir ,dat er nog vrij wat bewonderaars van dien Over, weldiger, ook hier, beftaan. Uw verlag kan dusvoortrc(ic„ lijk medewerken , om dien brutalen ........... wat meet
, van nabij te doen kennen. [Nu , dit was ook wel zoo wac
van ter zijde mijn oogmerk.] Het gedrag des ... H. Ver
„ bonds maakt item , in zekeren zin, weI tot een eerpk man;
maar doet hein bij mij niet [noch bij mij] in achting lijgen , of liever cenigzins uit de verachting opklimmen , waar „ mede mijne gchcelc ziel [de mijne ook] federt 1804 tegen
„ hein vervult, is geweest. Intusfchen neem ik hierbij de vrij „ Beid , u een anachrozzisz)zzrs [tijdvergisting] in uw berige onder het oog te brengen. Gij fpreekt , namelijk , van de kakelbonte toga's der II. H. Profesforen, alsof zij die reeds
•
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„ in 1811 bij de bedoelde audientie hadden gedragen. Dit is
mis. Zij hebben die eerst in 1812, bij de inítallatie der
„ Akademie op den Franfc'aen voet, aangetogen. 't Is een
„ kleine mislag; doch gij zult mij deszelfs opmerking wel
,, vergeven."
Ja , zeer gaarne vergeef ik niet alleen deze teregt;vijzing,
maar betuig ook beide die Ileeren hiervoor mijnen t vclgemeenden en openlijker dank; verzoekende dan alsnu den befeheiden lezer, (zoo hij het der moeite waardig keurt) uit
den volzin: „ Met deze 111esfiew s evenwel," (zoo noemde
Z. M. het achtbaar Collegie van den Senaat der aloude Leydf-he Akademie) enz. weg te laten den tusfchenzin: „ Men
„ herinnere zich de hansworfte kakelbonte tabbaarden of to„ ga's van dien tijd."
Immers, nu ik het wèl bedenk, herinner ik mij ook nog
zeer levendig, dat ik den Hoogleeraar B RU G nt A NS zijne
gedwongene Inwijdingsoratie in dat kluchtig gewaad hel)
hooren doen; gelijk mede den I Ioogleeraar o o s TE It D IJ K
zijne openbare les , ook ter nagedachtenis van wijlen den beroemden 1loogleeraar r A xA D]J s, en dat, bij beide of bij
één van die plegtige optogten , het gemeen, dat van ouds zoo
overachtbaar ligchaam, dus misvormd, niet den pedèl voorop , 's hee.ren firaten in. liaatlie ziende opwandelen, al fpottende en gekflekende uitriep : 111 kaik, Baer komt het pae;-defpul aen ! — Trouwens, hoe veel was er niet, in het bij
treurige plegtigheden, waarbij zich-wonevadibfptljk
het echt vaderlandtche hart, met aandoening, herinnerde, hetgeen men leest van de grondlegging des nieuwen tempels,
EZRA III: 12, 13 ; met dit onderfcheid alleen, dat hier,
bij deze plegtigheid, niet zoo zeer gejuicht, ars wel letterlijk
gelagchen werd !
Vindt Gij het der moeite waardig , dit nog, ter opbelde ring , in uw eerstkomend nomuier ce plaatfee , Gij zult hier
-medvrpligtn
Uwen D. W. Dienaar
?rnfler dam
J AN v A N G EU N S.
3! Maart 18
-
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de ellende, welke in dear , tgebreide hoofditad heerscht bij
de lagere volksklasfen. Deze tw ee wijkplaatfen , de eene gelegen in Gr•ubf reet, de andere in h osdw-asffreet (Tfrapping) y
ontvangen eiken avond eene volksmenigte, die aldaar, gedurende den nacht, eene toevlugt komt zoeken tegen de guur
wintertijd. Ten zeven ure-heidswrnftge
des avonds , j a zelfs bij het vallen van denzelven , beginnen
dc armen, tot de City behoorende , naar eerstgenoemde fehuilplaats zamen te vloeijen ; en derzelver getal is zoo groot,
dat er naauwelijks ruimte is voor allen. Men doet hen nederli.ggen op verseb ftroo ; de eerstkomenden nemen de plaatfee
in, die de geheele zaal in de rondte beslaan, en die in weinig tijds bezet zijn. Ten einde sen des te grooter aantal te
kunnen bergen, perst men ben in elkander, ('t is de uitdruk
liet Rapport van een der leden des Beftuurs) zoo-kingva
als men het wild zamenijort, dat men niet den postwagen
verzendt. Wanneer de bejaarden , die men het eerst ter roste
legt , dus geel , tt zijn , legt men aan derzelver voeten de
jonge lieden, welke men, van het eene einde der zaal tot
aan liet andere , aan elke zijde in eene rij rangfchikt. Tusl':lien de twee rijen jonge lieden blijft eenti ledige ruimte ui
liet midden der zaal , welke desgelijks met ftroo wordt ge
waar de nieuw aankomenden worden ontvangen, tot-dekt,n
dat de zaal geheel vol is. Deze laatteen worden zulkerwijze
geplaast, dat de voeten van den een' het hoofd des anderen raken.
In den vorigen ftrengen winter deelde men Poep uit aan al
len; maar hes fonds der Richting was ontoereikend , om aan
loo veelvuldige behoefte te voldoen , weshalve men zich
thans tot water en brood bepaalt, van welk laatfle elk, die
zich aanbiedt, een half pond erlangt, des avonds en des
lnlor ens, laar de verordening , is elk gehouden zich te ver
zindelijk aangezigt en handen ; te welken einde-tonem
water, zeep en handdoeken in overvloed voorhanden zijn op
Bene binnenplaats , opdat elk zich Ichtervolgens reinige. Maar
dusdanig is de afkeer van fchoon water bij deze ellendigen ,
(want Murfgheid is de onaffcheidelijl_e gezellinne van Aringede) dat men de groo.ttie moeite heeft , ooi dit bevel te
doen nakomen ; en niet zelden gebeurt het , dat deze wezens , uitgejaongerd als mij zijn , liever zonder eten gaan flapen, dan zich aan deze reiniging onderwerpen.
liet fii•ou , 't welk den vloer der zaal dekt , wordt eiken dag
-
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vernieuwd. Dezelve wordt door groote kagchels verwarmd ,
en op alle mogelijke wijzen gelucht ; terwijl men tusfchenbeiden berookingen te werk fielt, en alles aanwendt, om de
nadeelige gevolgen te voorkomen der zamenhooping te éhner
plaatfe van zulk een verbazend aantal perfonen.
I Iet meerendeel dezer ongelukkigen komt van buiten , en
is arbeidsvolk, naar de hoofdflad gelokt door de hoop van
aldaar werk te vinden. (*) Desgelijks vindt men er velen, van
elders gekomen , om, zoo mogelijk , geplaatst te worden op
kantoren en in winkels, en die, alles verteerd hebbende, tot
tien bedelftaf gebragt zijn. Meestal zijn dit lieden, die ta
zijn geweest, en fagtoffers zijn geworden-melijkwgztn
van de jongde krifis in den handel.
Behalve de befchrevene zaal , waar alleen mannen worden
opgenomen, is er eene andere, uitfluitend voor vrouwen beilemd. Deze flaat onder het opzigt eener bedaagde vrouwe.
Zij , die daar eene fchuilplaats zoeken , zijn inzonderheid zulke , die, elders Beene bezigheid kunnende vinden, dit in de
hoofdpad komen zoeken; alsmede vrouwen van krijgs- en
zeelieden , ten zelfde einde zich derwaarts begevende. Der
zelver getal is echter bij lange na zoo groot niet als dat der
mannen.
De inrigting van t37apping verfchilt weinig van de thans
befchrevene.
-

(*) Eene hiernevens gevoegde gebijzonderde opgave wegens Ierland doet zien, dat aldaar, op Bene bevolking van
9, 801 ,737 zielen, 3,837,317, en dus een derde deel, thans
zonder werk zich bevindt, en, gevolgelijk, leeft van de
milddadigheid der overige twee derden, of — van roof!
OVERWINNING ZONDER GEVAAR EENE ZEGEPRAAL ZONDER ROEM.

.Lle I-Ieer BR U N It L, de kloeke ondernemer van den onderaardfchen weg onder den Teems, fchreef, November 1. 1.,
aan den Heer S C I-I L I C K : „ Wij mogen ons vleijen , met
eer te hebben gezegepraald in het terugdrijven van den Teems,
die zich eenen weg had gebaand te midden van onze werk_
zaamheden. Toen hebben wij ons, gelijk de rak, verfchanst
in onze fchelp, welker voegen wij zorgvuldig hebben digs_
gefloten. In dezen toefland hoorden wij de wateren der
rivier, waar zich Bene uitholing had gevormd, met geweld
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op onze hoofden nederdalen. Een tweede fchok was van
minder gevolg. Vervolgens is het keizand van de bedding
der rivier tot ons doorgedrongen. Dit alles heeft ons niet
belet voort te gaan; en tegenwoordig zijre wij twintig voet
verder, zonder door een' enkelen droppel waters te zijn geftoord. Onze werklieden hebben nog nooit eenige ongerustheid doen blijken. Die in het laagfre gedeelte fliepen zeer
gerust; terwijl die van de derde verdieping zich in liet zweet
arbeidden, door de aangewende pogingen, om het indringen.
de water meester te worden, Mijn zoon heeft daar dertien
nachten gefiapen; lk zelf desgelijks, en ik vlei mij, dat dit
Bene der fchooníte bladzijden van ons dagboek zal opleveren." — Toen de Heer s c H I. IC Ic Londen verliet, bewerkte
men 2 voet der galerij in a,} uren; Zoo werklieden waren
nee, dezen arbeid bezig. Twee jaren heeft dezelve reeds ge>
duurd. Op den 15 Nov. 1. 1. fchreef de Heer B nu NE L, dat
hij 312 voet gevorderd was; dit was de diepfte plaats der
rivier, wier bedding niet meer dan so voet was boven de
zoldering der galerij ; zijnde de diepte, bij vloed, aldaar 32,
en , bij ebbe , I; voet,

IETS OVER SCOTT'S «'AVERLEY.

A

is Gene zonderlinge , maar waarachtige daadzaak, haat
vermeld , dat deze Roman , de eerfle en , naar het gevoelen
van zeer velen, can der beste van WALTER SCOTT, naeer
dan tien jaren in 's mans portefeuille is verlxleven , bij gebrek
van eenen uitgever , die zulks durfde ondernemen. Eindelijk ,
in I8o5,waa gdejOFIN BALLANTYNE, Waverley aantekon.
Bigen , als ter perfe zijnde ; maar deze aankondiging baarde
geenerlei opzien, en de ontmoedigde boekhandelaar liet de
zaak heken. S c o TT zelf, die toovenaar, gelijk zijne landgenooten hem noemen, had toen ter tijd het minst van allen
eenig denkbeeld van het gunilig lot, aan dit verhaal befchoren, dat duizenden menfchen heeft doen fchreijen, en even
zoo velen doen lagehen; zoodat hij zelfs, in den herfst van
op het. punt heeft geftaan, een gedeelte van zijn handfchrift aan verfeheidene zijner vrienden ten beste te geven, die
zijn landgoed bezochten , om aldaar het vermaak der jagt te
forsaken, en die zich zeer beklaagden over een voula ell ge
g

rek aan fihaphaausproppen,

-t
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STRENGE PROEF.
ódr eenigen tijd bezocht een Prins van den bloede een
der Trappisten - kloosters in het Zuidelijk gedeelte van Frankrijk. De Prior helde hem de tot alKijddurend 1 ilzwijgen ver
broeders achtervolgers voor, en zeide eindelijk bij een'-pligte
derzelven : „ Ziehier, mijn Prins, een' ongelukkigen foldaat ,
die bij den flag van * * *, uit vrees voor het kanon , weg
liep, en vervolgens , uit wanhoop over zijne verlorene eer,-„
„ in deze Orde trad." — Op die woorden verfchoot de broeder van kleur; gramfchap en trots fonkelden hem ten oogen
uit, en de fchrikkelijktle zielefiriid teekende zich in zijne
ontftelde gelaatstrekken; maar, eensklaps op liet kruis flarende, vouwt hij de handen zamen, valt dentoedig den Prior
te voet, en verlaat bleek en zwijgend het vertrek. — De
Prins, door dit toonecl getrofFen, vroeg den Prior gemelijk,
waarom hij dezen ongelukkigen dus hard bejegende. — „Mijn
„ Vorst," antwoordde deze, t, ik deed zulks , om u te tooren , wat kracht de Godsdienst bezit. Deze broeder was
een der braafáe Officieren, die in bewusten flag wonderen
„ van dapperheid heeft verrigt. Gij zaagt den firijd, dien
„ mijne valfche befchuldiging in hein verwekte ; maar gij zaagt
„ tevens zijne onderwerping."
SHAKESPEARE ADJUDANT.

D

e proef, door den Engelfchen tooneelfpelerT EN LEY vóór
vier jaren genomen , om te Parijs een Engelsc,'a Theater op
te rigten , leed fcllipbreuk op het kwalijk begrepen Patriotismus der Franfehen. Op eersen avond, dat er een fink van
s x A It ES P E A RE zou gegeven worden , had de kabaal een
aantal fludenten en winkelbedienden, dusgenaamde Cal/cots,
in den bal, geplaatst , en tevens , om de onkundigen , wier
getal al vrij groot moet geweest zijn, des te speer op te
ruilen, het gerucht verbreid, (en zij vonden geloof!) dat
deze s HAKK E s P E A RE , bij IP^rterloo, Adjudant des Ilertogs
VAN WELLINGTON was geweest .

E

DE BELEEFDE SCI'.ULDENAAIt.

en kwade betaler fchreef een' zeer beleefden brief aan
zijnen fchuldeifcher, dien hij dus befloot „ En hiermeda
„ heb ik de eer te zijn uw onderdanige dienaar en levens
lange fchuldenaar * * *."
-„
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HET BEGRAVEN BINNEN STEDEN EN DORPEN,

Door li.

VAN L O G it E M.

(*)

oa ! heeft de Dood, die alles maait,
Wat liefde op 's levens akker zaait ,
Geen zeis , den flervling íèherp genoeg;
Al fnijdt die, voor liet vratig graf,
Niet Hechts den dorren grijsaard af,
Maar 't fleeltje ook, dat geen bloem nog droeg
Neen, fchoon zij ook geen' enklen fpaar',
Miljoenen wegflepe ieder jaar;
Wen fla ig voor broeders graven dele' :
Meer offers, dan hij vordren zou,
Van oud en jong, van man en vrouw,
Brengt hein de ontzinde ftervling zelf.
Verlichting (lak haar fakkel aan,
Ais vuurbaak voor des levens baan;
Maar, hoe ze omlaag ook gloren moog',
Hier, waar het onze dierbren geldt,
Die hij als eik en telgen velt
Dekt nog een digte nevel 't oog.
Zij, die aan 't wichtjen alles bood
Wier melk voor haren lievling vloot,
Die fchier den Ilaap geen uurtje fchonk,
En in %vier oog, neep hein de finart,
De traan, die warme tolk van 't hart,
Als 't dropje van den morgen blonk ;
Wier onverwinbre moed dàn bleek,
Wanneer de krijgsman reeds bezweek
Die, vloog alom verfchrikking rond,
Nog vaster dan een rots kan (laan,
Valt fchuimend haar de branding aan,
Als beuklaar voor dien lievling hond:
(*) Met vergunning van den Dichter geplaatst; zijnde hetzelve , ten voordeele van de Noodlijdenden ten gevolge der
onlangs geheerscht hebbende Ziekte in ons Vaderland , mede
afzonderlijk te bekomen bij den Boekhandelaar. j. D E LA N o E
te Deventer, a 3o Cents.
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Het kind, wier zaligheid zij was,
Dat in haar oog den heinel las,
Als klimop aan haar' boe-zeen hing,
En, vloeide een traantje van genot
j3ij 't fiijgen van 't gebed tot God,
Dat op het bolle koontje ving.
De man , die, derde in 't klaverblad,
Denzelfden grond met beiden had,
En bij hunn' bloei hechts tieren kon;
Wiens zweet, als 't in de voren viel,
Voor dierbre fruit en tweede ziel
Een zegen werd uit liefdes bron : —
pie moeder fleept het kind naar 't graf;
Dat fnijdt den draad baars levens af;
Die man , eens zorgende echtgenoot,
Terwijl ze, weduw, zwoegt en (looft
Voor bloempjes , van hunn' lteun beroofd,
Werpt haar in de armen van den dood;
De grond , waarin onze aardfche lust,
Dc gade , na 't verfcheiden , rust;
De groeve, die ons kind befluit,
Waarin de moeder is gegleén,
Defloten binnen dorp of íteên,
Laat eiken dag eels' pestdamp uit.
o Hardité waarheid, ooit gehoord!
Het kil gebeente eens vaders moordt;
Het ftof, dat zich allengs ontbindt,
fens borst en aria der teedre vrouw,
Die 't met haar bloed hier voeden zou,
Knaagt aan de rozen van haar kind!
Ginds ligt in kuilen opgehoopt,
Wat eens door eeuwen werd gedoopt;
En ieder jaar en ieder dag
Brengt, daar die zeisfen niets verfchoont
Van plies, wat deze aard bewoont,
Stag de offers aan van eiken dag.
En fmolt des guren winters ijs
Verbloeide lentes paradijs ,
En klimt de zon tot Leeuw of Maagd;
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En gloeit ze zoo , met fellen brand
Dat ieder kruidje treurt op 't land,
En 't gonzend bloed als firoonlen jaagt:
Dan lokt zij uit den mullen grond ,
Wat reeds verganklijkheid ontbond;
Den walm , bezwangerd met een gift,
Dat, uit der dooden fombre kluis,
Een' weg zich baant door mond en buis,
En ons 't verderf in de aadren grift.
o Dwazen! als, gewet, die zeis
Ontvolkte hutten en paleis ,
En lijken flapelde op elkaar;
Uw oog in de uitgeflorven Eiraat
Niets zag dan aaklig rouwgewaad,
Alom , bij eiken tred, een baar
Waant dan, wanneer, na korren tijd,
Ge ook minder in den grafkuil vlijt,
Het gift der koorts niet uitgewoed :
Gij hebt liet in uw' grond bewaard,
Die , zwanger, weer de finetftof baart,
Bij 't zeugen van den hondsdagsgloed.
Daar ulroomt, langs dampend graf en zerk,
Der Christnen vrome fchaar te kerk,
Belust op echte hemelvrucht ;
Maar, wijl de taal des leeraars treft,
Zij 't gloeijend hart tot God verheft,
Treft haar op eens der dooden lucht.
Icier ligt de trouwe boezemvrind ,
De teedre moeder, 't eenig kind,
Dat wicht, gebaard met wee en Tinart;
En, van de hooge Godheid af,
Leidt naar den bodem van het graf
I herinnering het krimpend hart !
flier, waar de Geest des Vaders zweeft,
Die oor(f rong had noch einde heeft,
De Bron, waaruit liet leven vloot;
hier, waar de blik op de eeuwigheid
On van het derfelijke fcheidt,
is ook he. dal van groeve en dood?
,
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o Magen, van ons hart gefcheurd !
Diep wordt ge door 't gevoel betreurd,
Dat ieder uur u hulde biedt;
Maar dat ge, door uw flof,, reeds koud ,
Een' lieveling befinetten zoudt :
Dit wil uw geest voorzeker niet.
IIoe ver van ons dat flof ook zij
Uw geest blijft altijd ons nabij;
Geen dood kan fcheiden, wat God bond
En ééns , hoe ver 't ook zij verwaaid
Wat in de groeve werd gezaaid ,
Ééns tiert het weer in éénen grond
;

Komt, broeders ! in het vrije veld
lion ftoflijk deel ter aard' bcfteld,
Daar weent de morgen op hunne asch;
En wij verheffen 't paarlend oog,
Ver boven den azuren boog ,
Naar 't beetrc , dat niet flerflijk vas.
Daar laadt het windjen op zijn vlerk,
Wat uit de graven hijgt naar 't zwerk
De doode rust er even zacht;
En onbefinet en veilig gaat,
Tot ook 't bef isfend uur déns flaat
1let leven door, zijn iiagcflacht.

II U I. D E
AAN DE rIAGEDACHTENI3
VAN MSJNEN
ONVERCETEL[IKEN VRIEND

ALEXANDER DE KONING,
Leta trr der Hervormde Ge nee,;te te Me tittel
overleden op den 16 April

v

1827.

en ons een togtgenoot ontvalt
Op 's. levens korte reis,
Verzinken wij , bij 't fomber graf,
In flil en diep gepeis.

HULDE.

Want uit de graven rijst een Item;
(Zij doet het harte pijn :)
Wat gij zijt, wis ook ik hog korts
„ Wat ik ben , zult ge eens zijn !"
Dan treden wij met fchrik terug,
Of Raren, neat en bleek;
Een traan van weemoed vult het oog;
De ziel wordt ons zoo week.
De gade drukt zijn gade aan 't hart,
En klist zijn kroost met vuur,
En bidt , min voor ziehzely' dan ]he *n,
Om langen levensduur.
En ernftig, in zichzelv' gekeerd,
Denkt hij aan eigen lot ,
Doorloopt den afgelegden weg,
En— bloost voor zich en God.
En als hem dan een broeder naakt,
Die tegen hem misdreef,
Zoo roept een heimelijke fleur
„ Verzoen ii en vergeef!"
En mogt hij aan dien pligt voldoen
Dan klopt heem 't hart zoo blij ;
Geen arme , die hem dan ontmoet,
Gaat ongetroost voorbij.
o, 1-Ieilig, zaligend gevoel,
Dat uit de graven welt!
Ach ! waarom , in des levens drang
Ons weêr zoo ras ontfineld ? —
Maar wranger is het reedgevoel ,
En bitterder de fmart,
Wanneer dc nooit verzade Dood
Een' vriend ons fchenrt van 't hart;
Wanneer, met be n , als van orszely'
Een deel ten grave gaat;
De zerk, die zijn gebeente dekt,
Op eigen' boezem fact,

}H.JLDE.

Wèl hem , wien banden der Natuur
Dan hechten aan 't beflaan
Want zonder deze , groote God
Greep hem de wanhoop aan,
Hij flortte, in 't bange fcheidingsuur,
Zichzely' in 't open graf,
En freed , om bij zijn' vriend te zijn,
De kans zich rookloos af! —
D E r ON I No! gij , gij waart me een vriend ,
Zoo als Gods gunst , hoe groot ,
Schaars één' den brozen flervling zendt
Tot 's levens reisgenoot.
Een vriend , een broeder waart ge mij ,
Zoo dierbaar aan mijn ziel ,
Als ooit de broeder mij ].on zijn,
Die mij als kind ontviel.
Een vriend, een vroeder waart ge mij.
In alles, alles één ,
Was mijne blijdfehap uwe vreugd ,
Mijn fivart uw finart meteen,
Maar neen! zOÓ gingt ge mij niet voor;
Want edeler %vaart gij :
Uw Tinart was vaak ins' finart alleen
Uw vreugd geheel voor i,v..
Is mij behoefte, dure pligt ,
Dat elk uw waarde keen';
Dat ik in 't openbaar vermeld
Wat ik u fchuldig ben.
't

o , Nooit naar eisch geprezen vriend
Vriend, die mij alles was!
U volg' mijn dank in de Eeuwigheid
Gezegend zij uwe ascel!
Om al den rouw, tvaarined mijn hart
Uw' vroegen dood betreurt ;
Om al de finart , die heel mijn ziel
eiij uw gemis verfclieurt ;
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Om al die fmart , om al dien rouw,

Ja om geen'

fchet op

aard'

Wensehte ik , o dierbre ! u hier terug,
Noch naij die flag gefpaard.
Of is 't u thans niet wèl en goed
ll1er fteeds iiiét wee gedrenkt ?
Of is er Beene onilerflijkheid,
Die ons op weêrzien wenkt ?
En , ware mij die fïnart gefpaard
Iladde ik ti nooit gekend ,
Ik derfde een voorbeeld, uiij zoo waard,
Diep in mijn ziel geprent.
Ik fired(" van verre uw voorbeeld na,
Uw deugd eii menfehenmin.

Dit levert was u lijdensfchool
Het sterven u gewin.
Thans leeft eri zweeft ge in hooger kring;
Uw werken volgden n
Zoo ramf^vol hier taw loopbaan was,
Zoo zalig zijt ge nu!
,

Vaarwel dan, broederlijke vriend R
Geluk in 't eeuwig huis I
Deze darde was u rampwoestijn q
De Hemel was uw thuis. (*)
In ramp en finart , in nood en dood
Het oog op íi gerigt f —
Cod ! maak mij 't leven minder zwaar,
liet herven even ligt!
R Mei, 1827.

J. W'. 1f N T r M4.

(•) Eigen, geliefkoosd woord van deu Oucí1apeaen.

MENGELWERK,
VERHANDELING
OVER DEN

x 9 L F M 0 0 R D,
Door
ASS'. DOiE1t,

Leeraar bi de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle, (*)

I

k wage het, alhoewel niet zonder huivering, om in dit
uur over een onderwerp tot u te fpreken , 't welk men
veelal gewoon is, ten einde niemand te kwetfen of te
bedroeven , met den mantel der flilzwijgendheid te
ken;; ik meen den Zelfmoord.
Leerde de ondervinding , dat dit kwaad van tijd tot
tijd minder werd , dan zoude ook ik mij verpligt geoordeeld hebben te moeten zwijgen. Maar, wat dunkt
u, M. V. , als de ondervinding het tegendeel leert , en
wel , dat het ombrengen van anderen ongelijk veel zeldzamer is , dan het ombrengen van zichzelvcn , niet alleen in het naburig Frankrijk , en inzonderheid in Groot.
britianje , maar ook zelfs in Nederland; zegt mij , wordt
het dan geen tijd van fpreken ? — Voorwaar , ik houde
mij verzekerd , bijaldien jaarlijks in de nieuwspapieren
openlijk werd bekend gemaakt, niet de namen , maar het
getal der alzoo in Nederland geftorvenen , dat ons dan
de oogen zouden geopend worden , en dat men zoude
uitzien naar behoedmiddelen.
Niemand uwer denkes That mij betreft, dat onder
gaat mij niet aan. Zulke voornemens mogen itt-sverp
*) Gedaan in de Zwol/cie Afdeeling van de Maatrehappt
Tot Nut van 't Algemeen, den .6 December 1826.
MEN(ELW. 1827. NO.
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het hart van anderen opklimmeal , maar in min hart
zullen ze nooit opkomen : avant ik ken mzyzelven te
,goed, en ik weet, wie ik ben. — Denkt dat niet, M.
H. ! want dc ondervinding leert , dat er een tijd geweest
is , dat zij , die daarna geweldige handen aan zichzelven
geflagen hebben, even zoo dachten, als gij nu denkt. —
Een mensch is een verwonderlijk wezen. Hij is vatbaar
voor de grootíle veranderingen , zoo wel ten kwade , als
ten goede. 't Geen wij in de redelooze dieren niet opmerken , dat zien wij in den redelijken mensch. IIoe
zeer ook een mensch van nature het leven , dat God hem
gefchonken heeft , liefheeft , kan echter , of door diepe
vernedering , of door grievende teleurfiellingen , of door
een íchuldig geweten , de gedachte in hem ontslaan : Ge
te zijn is voor mij verkieslijker, dan langer-florven
zulk een ellendig leven te leiden. En , helaas ! is een
mensch tot dien flap reeds gevorderd , dan wordt er veel
kracht en flerkte van geest toe vereischt, om niet nog
een' flap verder te gaan. Daarom : die (laat, zie toe,
dat hij niet vallel
Geenszins is het mijne bedoeling , om in deze Rede
dc alzoo afgcreisden te befchuldigen of te veroordeelen. —
Neen, dat zij verre van mij ! God alleen is een Hartenken
alleen weegt de zwaarte van den last , dien-ncr.God
de ziele torscht. God alleen ziet, of de geestelijke krach
aan dien last evenredig zijn. Ook-tenvadmsch
weet Hij alleen , of er niet fomtijds oogenblikken gevonden worden, waarin de hcerfchappij over zijne daden bij
den mensch ophoudt. Die God nu is genadig en barmhartig, en zouden wij dan in onze oordeelvellingen het
tegendeel zijn ? — Derhalve is liet mijn oogmerk niet ,
om over de menfchen , maar om over derzelver daden te
oordeelen , en om in dit uur tot u te fpreken , geenszins om der afgcflorvenen , maar om der nog levenden
wille , ten einde dezen voor 11ruikelen en vallen te beho eden.
Vertrouwende op de goedgunfligheiel van uw oordeel,
zal mijne Rede u , in de eerfile plaats , voor oogen hel-
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ten, welk denkbeeld wij ons te vormen hebben van den
Zelfmoord. Ten andere zal ik u voordragen , hoe voor
Heidenen, Grieken en Romeinen, die verflo--malsde
ken waren van het licht eener Goddelijke Openbaring,
daarover gedacht hebben. Vervolgens zal ik onderzoek
doen naar de oorzaken van dat misdrijf, en er tevens
Benige behoedmiddelen bijvoegen. En eindelijk zal ik
mijne Rede befluiten met twee tot ons onderwerp in een
naauw verband ftaande aanmerkingen.
I. Ik herhale 't geen ik reeds gezegd heb , dat ik voor
u geenszins ben opgetreden, om mijnen naasten liefdeloos te veroordeelen , maar integendeel, om zoo veel toe
te geven, als de Rede en het gezond verfland mij ver
algemeen verflaat men door een' Zeif--orlven.I't
moord , ('t geen reeds in de beflanddeelen van dat woord
ligt opgesloten) als iemand zelf, vrijwillig en voorbedachtelijk , een einde van zijn leven maakt. Deze bepaling nu doet ons terftond zien , dat er een wezenlijk
onderfcheid bef'aat tusfchen een' fchuldigen en een' onfchuldigen Zelfmoord.
i. Niet alleen is een Zelfmoord onfchuldig, maar het
verdient zelfs met den naam van een' Zelfmoord niet beflempeld te worden, als een mensch bij ongeluk zichzelven eene doodelijke wonde toebrengt. Zoo iemand toch
is wel zeer te beklagen , maar te befchuldigen in geenen
dcele.
Voorts is ook een mensch , (en het is den Alwetenden bekend, hoe velen daartoe behooren) die zich in een'
toefland van krankzinnigheid bevindt , en die daardoor
het beftuur over zijne gedachten en daden verloren heeft ,
niet te veroordeelen , als hij zichzelven van 't leven berooft. IIet is mogelijk, dat hij, met betrekking tot de
oorzaak van die krankzinnigheid, niet te verontfchuidigen is ; maar , 't geen hij in dien toefland verrigt,
kan hem even zoo weinig te laste gelegd worden , als dat
iemand in eene ijle koorts uit zijn bed opílaat en uit een
venfler ijnringt.
Aa
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Noch ook is het een fchuldige Zelfmoord te noemen,
als iemand zichzelven vrijwillig in de armen des doods
werpt, ten einde daardoor het leven van velen te fparen. — Wat, zeg ik een Zelfmoord ? — Zulk een bedrijf
verdient veeleer den naam van eene heldendaad of van
eene grootmoedige zelfopoff=ering.
Zoo gedroeg zich in het jaar 148e, volgens het ver
onzen Historiefchrijver WA G E N A A R, de va -halvn
A N v A N S C II A F Fn L A AR. (*)-derlanfchIT
Hij bevond zich met achttien Bisfchoppelijke Ruiters op
den toren te Barneveld. Ziende nu van daar de overmagt der belegeraars , en dat liet vruchteloos zoude zijn ,
zich langer te willen verdedigen , boden de belegerden een
verdrag aan , 't welk werd ingewilligd , op voorwaarde ,
dat S C H A F F E L A A R door de kijkgaten van den toren
zoude naar beneden geworpen worden. Als nu niemand
der zijnen daartoe beíluiten wilde, zeide S C II A F F EA A R, op den omgang des torens flaande : Spitsbroe-

ders 1 ik moet toch eenmaal fierven, en ik aril u ingeen?e ongelegenheid brengen ; en, daarop zijne beide handen
in de zijden gezet hebbende , fprong hij floutmoedig naar
beneden , en redde alzoo , door zich vrijwillig en onverfchrokken aan den dood over te geven , het leven van alle de zijnen.
Nog eens vinde ik mij verpligt, terwijl ik hierover
handelc, u een merkwaardig verhaal van een' Zelfmoord
mede te deden , waarover , vertrouw ik , wel niemand
uwer een vonnis van veroordeeling zal durven uitfpreken ,
't welk wij vinden te boek gefleld , zoo wel in cene der
Homiliën van CH RYS OS Tom US, als bij den Kerk
-vaderus
L B I u s. (t)
Onder de regering van den Keizer D I 0 c L F T I AN u s , die een bitter vervolger .ier Christenen was , woon
einde der IIIde Eeuw , eene edele vrouw te-de,opht
Vader!. Historie, D. V. bl. 217.
(t) C a[ x v s o s T o ;git t? s, Lofrede op de Martelnresfert B E R1vICE e;1 PY.oD0CA; en EUscl31us, Kerkel. Ge/ch. B.
() WAGENAAa,
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Antiochië in Syrië , met name I) 0 M NI N A , die, wegens haren rijkdom en geboorte , maar nog meer wegens
hare deugden en godsvrucht , bij allen , die haar kenden ,
zeer geëerd was. Deze vrouw was eenc veeduw , en had
twee dochters , I3 E R N I CE en PR O D o C A, zijnde bei
bloei hears levens ,en bij uitnemendheid fchoon.-dein
Vermits nu D 0 M N 1 N A te flntiochië onder de grooten
en aanzienlijken der flad vele benijders had , zoo befloot
zij , om niet hare dochters , die zijzelve van kindsbeen af
in de tivaanccden der Christelijke Godsdienst had onder
opgevoed, zich met der woon naar elders te-wezn
begeven. Doch het leed niet lang , of hare fchuilplaats
werd bij de Overheden van IIniiochië bekend , die weldra
eenige krijgslieden derwaarts zonden , om deze vrouwen
gevangen te nemen, en naar flntiochië te voeren , ten
einde aldaar te regt geleld te worden. Deze krijgsknechten nu , die weinig moeite vonden , om zulke weerlooze
vrouwen gevangen te nemen , de fchoonheid van die bei
jonge waagden ziende , en daardoor in fchandelijken-de
wellust ontfiohcn zijnde , befloten onderling , haar op weg
te onteeren , eer zij nog de naastvolgende ftad zouden bereikt hebben. De moeder, dat ontdekt hebbende, ging
tot hare dochters, maakte haar bekend het gevaar , waarin zij verleerden, en ried haar, liever kloekmoedig te fierven , dan zulk erne gruweldaad aan zich te laten plegen.
Daarop verzochten zij van dc krijgsknechten , die haar
geleidden, om voor oenige oogenblikhen een weinig ter
zijde van den weg te mogen gaan. En , dit haar verLund1
zijnde, dewijl zij niet verre aleer verwijderd waren van de
fled Ilic'rrpolis , wierpen zij zich in Bene daar voorbij
rivier, de moeder met hare beide dochters -fIromend,
die alzoo hare maagdelijke reinheid beweerden , en het
misdrijf verhinderden , 't welk anders onvermijdelijk aan
haar zonde zijn gepleegd geworden.
Wie nu is er onder u , M. T. , die deze daad , alhoewel hij dezelve ook niet kan goedkeuren , durft hefhempelen met den naam van een' fchandelijken en fchultiigen
Zelfmoord z

j
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2. Maar, van den anderen kant , verdient dc Zelfmoord
een fehandelijk en fchuldig misdrijf genoemd te worden,
als hij , die dat misdrijf volvoert , daartoe vrijwillig en
voorbedachtelijk befluit, alleen omdat hij niet Ianger verkiest te, dragen den last des levens, die hem drukt, hetzij dan dat die Iast beflaat of in armoede en vernedering
voor de wereld , of in Bene teleurgellclde en verijdelde
hoop, of in de verwijtingen van een fchuldig geweten.
Voorwaar, als iemand om ééne van deze redenen , •dat
is , omdat hij den last, dien hij torscht , voor zich te
zwaar acht , opzettelijk en voorbedachtelijk op eene gewelddadige wijze een einde van zijn leven maakt, die
maakt zich fchuldig aan eenen hoogst misdadigen Zelf
deugdzaam en godvruch--mord,ielkvftang
tig mensch op het meest verdient veroordeeld te worden ;
waarvan ik u nader zal trachten te overtuigen, nadat ik
u vooraf zal hebben medegedeeld het gevoelen nopens den
Zelfmoord van Benige Heidenfche Wijsgeeren, die, terwijl zij van eene Goddelijke Openbaring geheel onkundig
waren, alleen geleid werden door het licht der Rede en
der Natuur, of door de Wet Gods, gefchreven in hunne
harten.

II. Het is klaar, 1\2. T. , dat wij voor de Heidenfche
Wijsgeeren , die te dezen aanzien verkeerdelijk geoordeeld hebben, Bene verontfchuldiging vinden, welke wij ,
in hetzelfde geval , vergeefs zouden zoeken voor ons , die
door de firalen van een hooger licht befchenen worden.
Maar daarentegen, als zij hierin wil geoordeeld hebben,
is het insgelijks klaar, dat htin dan een lof toekomt,
welken wij ons niet kunnen aanmatigen, daar wij ons
buiten (laat bevinden om te bewijzen , hoe wij in dezen
zouden geoordeeld hebben, als wij liet godsdienilig onderwijs , dat ons van kindsbeen af is te beurt gevallen ,
niet ontvangen hadden.
En inderdaad is het oordeel der Heidenen over den
Zelfmoord zeer verfchillend geweest, daar fommigen die
daad hebben goedgekeurd, anderen integendeel afgekeurd
en veroordeeld. — Eerst dan zal ik fpreken over de voor-
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Flanders van den Zelfmoord onder de Ouden , en daarna,
over deszelfs tegenflandcrs.
i. Tot de voorflanders hehooren inzonderheid ZE N o ,
CICERO en SENECA.
Z n N o , die de ítichter en grondvester geweest is van
de Stoicijnfche fchool , verdient hier in de eerf}e plaats genoemd te worden , deels omdat hij zichzelven op Gene
befpottelijke wijze heeft om 't leven gebragt, maar nog
meer , omdat zijne voorftelling van het mcnfchelijk lig
Zelfmoord, onder de Ouden zoo alge -chamtoden
-men,ht
allermeest heeft aanleiding gegeven.
Z n N o was gedurende zijn leven een man geweest
van een gezond ligchaamsgellel. Smarten en ziekten had
hij zeldzaam bij ondervinding leeren kennen. Toen hij
nu den ouderdom van achtennegentig jaren bereikt had ,
had hij het ongeluI: van te vallen , en een van zijne
vingers te breken ; en deze gebroken vinger veroorzaakte
hein zoo veel pijn , dat die groote en beroemde Wijs eer, ten einde van die pijn ontflagen te worden , befoot, zichzelven , door middel van tenen firop , van kant
te maken.
Tooneelfpelers hebben tot een' i elregel. , dat een groot
man niet alleen op cent waardige wijze zijne rol behoort
te fpelen , maar ook op Gene waardige wijze het tooncel
weder te verlaten. — Laat nu , M. V. , uw zedelijk gevoel getuigen , of z E N o dat gedaan heft !
Intusfchen heeft deze man , niet betrekking tot cie wijze
van zijn alileiven, inzonderheid te flthene, eenti groote
menigte van navolgers gehad. Dat ziet gij aan het volgende verhaal van den in de Gefchiedenis zoo zeer bekenden Meníchenhater T 1 nz 0 N , ' t welk P L U T A RC H US ons heeft nagelaten. (*) Deze TI ar 0 N , die
anders maar zeer zeldzaam in het openbaar gezien werd,
verfchecn eens in de volksvergadering der lltheniénfers ,
en beklom het fpreekgeiloelte. Een ieder , verwonderd
over dat zonderling verkhijnícl , verlangde te hoorera,
wat hij te zeggen had. „ Burgers van rltherae!" zeide
() PLUTARCI1US, iri liet Levee vvz ANT_ONtU5.
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hij, „ ik heb naast mijn huis eene kleine opene plaats,
waarop een vijgeboom flaat, aan welken reeds vele
„ mijner medeburgers zich verhangen hebben. Daar ik
nu voornemens ben , op die plaats te bouwen , heb ik
, gedacht , dit openlijk bekend te moeten maken , op,; dat, zoo iemand nog lust mogt hebben, om zich daar
,, te verhangen , hij zulks moge doen , vóór dat die vi j; gebbom wordt omgehouwen!"
Doch het was niet het voorbeeld van z E N 0 , waar
Zelfmoord onder de Ouderl zoo algemeen is ge--dore
worden, maar veeleer zijne voorftelling van den mensch
en van het menfchelijk ligchaam. —De Christelijke Openbaring leert ons , dat ons ligchaam een tempel Gods is ,
in welks heiligdom een onf erfelijke geest woont ; weshalve niemand zijn ligchaam kan fchenden en onteeren ,
of hij maakt zich flrafbaar voor God , doordien hij een
fchender en onteerder is van een' tempel Gods. (*)
Z r N o, daarentegen , leerde , dat het ligchaam geen deel
van den mensch uitmaakt , maar enkel moest befchouwd
vorden als een kerker der ziel ; waarom hij van gevoelen was, dat een wijs man in zekere omflandigheden zijn
leven wel mogt verkorten, ja fomtijds zelfs verpligt was
zulks te doen , ten einde zich in vrijheid te flEellen. —
Welk een' heilloozen indruk deze leer moet gemaakt heb
harten der van vrijheidsliefde blakende Grie--benopd
ken en Romeinen, kan een ieder ligtelijk hieruit afleiden.
Dat toch ziet gij in den beroemden Romein/dien Redenaar c t C E R o , die in de meeste zijner gevoelens een
discipel en navolger van z E ivo was. Dezen toch hoort
gij dus fpreken : „ Als de finarten en rampfpoeden dczes levens tot die hoogte klimmen , dat ze niet meer
kunnen gedragen worden , dan ziet gij , werwaarts wij
, onze toevlugt moeten nemen." (t) Hij meent tot
den Zelfmoord. En wederom zegt hij: „ Zoo groot
„ is liet onderfclieid in de naturen van verfchillende
(*) PAULUS, I Kr. III: 16, Ir.
(j ) C i c E R o, Tusc. Quaest. II. s7,
-
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, menfchen , dat in denzeifden toefland de een zich van
het leven moet berooven , en de ander niet." (*)
Voorts , terwijl ik vele anderen met flilzwijgen voorbij
zal ik u alleen nog voordragen, 't geen s L N E C A-ga,
leert over den Zelfmoord: (j-) „ Als rampen u achtervol„ gen op uwen levensweg , dan haat het geheel aan u, om
u van dezelve te bevrijden. Immers , werwaarts gij uwe
„ oogen wendt , vindt gij den eindpaal uwer onfpoeden. —
„ Ziet gij gindfche fleilte ? Van daar daalt men tot de Vrij„ heil neder. -- Ziet gij die rivier of dien put? Daar zit
de Vrijheid op den boden. — Ziet gij dien korten,
„ krommen en onvruchtbaren boom ? Daar hangt de Vrij„ beid aan een' tak. —Door uwen hals, door den ítrot,
„ en door uw hart, kunt gij de ílavernij ontvlugten. —
„ Vraagt gij, welke de weg zij tot de Vrijheid ? 't Is
„ elke polsader, die in uw ]igchaam gevonden wordt."
Gode zij dank , 1\4. V. , dat ons en onzen kinderen
Bene betere leer is ten deel gevallen ! — Ziet gij intusfchen niet duidelijk in deze redenering van S E N E C A
de uitwerking en de gevolgen van de leer van z E N 0,
den Vader der Stoïcijnen namelijk , dat het ligchaam niets
anders is, dan de kerker en het gevangenhuis der ziel? —
Dan, niettegenflaande deze beide Wijsgeeren, c i c E R o
en S EN E C A, den Zelfmoord geenszins voor ongeoorloofd verklaard, ja verdedigd hebben , leert echter de Gefchiedenis , dat geen hunner zichzelven omgebragt heeft
maar, dat zij beiden door anderen moorddadig oingebragt
,

,

zijra.

Vestigen wij nu ons oog , M. T. , op dezulken onder de Ouden , die meerderen lof verdienen , en die tien
Zelfmoord voor ongeoorloofd_ gehouden hebben.
2. Onder dezen verdient boven alle anderen genoemd te
worden een man , die , mijns oordeels , niet zonder hoogcr Geest gefproken heelt; hebbende hij te Athene liet
woord opgevat, terílond na het zwijgen van den laattien
der Profeten. Ik meen s o C R A T E s, den beroemdílen
(*) De Ol7iciis, I. 3t. (t) SFNac:A, ic Ira, C. 15.
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van alle Heidenfche Wijsgeeren, die zelf niet gefchreven
heeft , maar wiens leer en woorden ons door zijne discipelen zijn nagelaten.
Gij weet , M. T. , hoe onregtvaardige Regters hein onfchuldig ter dood veroordeeld hebben , en hoe zij hem ,
door hem een' giftbeker te doen drinken , hebben omgebragt. S O C R A T E S, niet onkundig van het vonnis ,
dat over hem was uitgefproken , fprak , gelijk r LAT 0
ons verhaalt in zijnen Ph<iedon , den laatften dag vóór zijnen dood, in de gevangenis , met c E B E s, een zijner
vrienden , over den Zelfmoord, en zeide: „ C E B E S !
de menfehen zijn Gods eigendom ; en zoudt gij, als uw
flaaf, tegen uwen wil, zichzelven om hals bragt, niet
„ toornig op hem worden, en, als het in uwe raagt
ftond , zoudt gij hem niet ftraífen ? — Wij moeten wachten ," vervolgde hij, „ tot wij van God worden opge„ roepen, of tot ons een onvermijdelijk noodlot, gelijk
„ mij heden wedervaart, van hier haalt." — Wie, M.
V. , gevoelt niet in dat zeggen de voortreífelijkheidvan de
ziel van SOCRATES?
Laat mij hier bijvoegen het zeggen van c L E o ai EN ES , zoon van L E ON I DA S. Deze Spartaanfche Veldbeer, toen hij door A N T I GO N U S overwonnen was ,
en naar Egypte vlugtte, ontving van een' zijner vrienden
den raad , om liever, dan zijn heil in de vlagt te zoeken , zichzelven van 't leven te berooven. „Neen ," antwoor.íde daarop c L E o Dl E N E s, „ ik achte het laag,, hartigheid te zijn te flerven , alleen uit vrees voor eene
valfche fchaamte , of op hoop vaii Bene valfche eer.
De dood moet een bedrijf zijn , en niet liet ontvlieden
„ van bedrijven."
Wederom verdient hier niet lof gemeld te worden het
volgende even waar als vernuftig zeggen van j u L I A A N,
den 4valligen , die , gedurende zijne korte regering ,
veel goeds en veel kwaads gefchreven, gedaan en gezegd
heeft , weshalve hij tot op den huidigen dag door velen
zeer verfchillend beoordeeld wordt: „ Die wil flerven ,"
zeide hij eens, „ als hij moet leven , is even zoo zeer
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een bloodaard, als hij, die wil leven, als hij moet
„ flerven."
En nog eens: dat ook de Romeinfche Heldendichter
V I R G I L I u s den Zelfmoord veroordeeld heeft , wie kan
daaraan twijfelen , als hij hem de fchimmen der zelfmoor
hoort befchrijven , als droevig omwarende aan de-denars
oevers der onderaardfche rivieren. „ 0 ! hoe gaarne ,"
hoort gij hem daar zeggen, „ zouden zij nu het leven wil„ len verduren met alle deszelfs ellenden! Maar het Nood„ lot verbiedt hun terug te keeren naar de aarde, en de
„ wateren van den Styx omringen hen met negen ftroomen, die zij niet kunnen overtrekken."
Hebbende dus met uwe aandacht overwogen het gevoelen der Heideniche Wijsgeeren aangaande den Zelfmoord,
zoo vergunt mij, dat ik, naar mijn te voren gemaakt beRek , u thans voor oogen Helle de droevige bronnen,
waaruit dat beklagenswaardig misdrijf opwelt, gepaard
met oenige hulpmiddelen, om dezelve in haren loop te
flremmen.
III. Zoekende naar dc bronnen, waaruit bij velen het
droevig befluit tot den Zelfmoord opwelt , mceneii wij dezelve te vinden , vooreerst in de vrees voor fchande , ten
andere in teleurgeftelde liefde, vervolgens in een verborgen leed, aan welks wegneming men wanhoopt, verder
in de wroeging des gewetens, en eindelijk in donkere begrippen van de Godsdienst.
Deze vijf bronnen wenfche ik thans , kortelijk , het oog
uwer opmerkzaamheid nader ter befchouwing,voor te Rel
er eenige hulpmiddelen nevens te plaatfen , ten-len,
einde derzelver opwelling , zoo veel mogelijk, te fluiten.
I. De cerfle van deze bronnen , en tevens de algemeen
naar het getuigenis der ondervinding in alle eeuwen-f}e,
en in alle landen , waaruit het kwaad , waaraan wij thans
denken, voortvloeit, is de vrees voor fchande.
Was het niet daarom , dat de jongere C A T o te Utica
vrijwillig zichzelvcn van 't leven beroofde ; vermits hij
zich niet wilde overgeven aan de genade van c iE S A r. ,
uit vrees van door dezen vernederd te zullen worden? Is
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het niet daarom , dat vele rijken en aanzienlijken , als zij
tot geringheid en armoede vervallen , en van hunnen vorigen luister en vermogen zich beroofd zien , liever befluiten, om zelven een einde van hun leven te maken , dan
den last der fchande te dragen , waarvoor zij duchten ?
En nog eens , is het ook niet daarom , dat menige jonge
maagd, die , den kostbaarften ('chat, welken zij bezat , hare eer, prijs gegeven hebbende, en zich nu verlaten ziend e , liever verkiest te í}erven, dan hare fchande te overleven ?
In alle deze voorbeelden , M. T. , ziet gij de uitwerking van de vrees voor fchande. — Zij vreezen onder
de ooggin te vcrfchijnen van dezulken, die zich in hunnen val zouden verblijden. Zij vreezen onder dc oogen te
verfchijnen van de genen , die hun hunne vorige trotschheid en hoogmoed zouden kunnen verwijten. Zij vreezen
onder de oogen te verfchijnen van de zoodanigen , die hen
meermalen gewaarfchuwd hebben , doch welker vermaningen zij toen verachtten en in den wind floegen.
Daar nu die vrees voor fehande niets anders is , dan
een zijtak van den boom van hoogmoed , zoo achte ik de
deugd van nederigheid een der beste middelen te zijn ter
genezing van deze ziekte der ziele, en wel in tweederlei
opzigten ; eerilelijk , om den val te voorkomen , welke
doorgaans uit hoogmoed geboren wordt; en ten antiere ,
als de val daar is , om dc gevolgen daarvan met kloek
te dragen , en te denken : „ De vernedering -mocdighe,
die mij nu treft , is het beste middel tot mijne zedelij„ he verbetering , en om mij van mijnen hoogmoed te genezen ; daarom ben ik bereidwillig. om aan dat alles
met moed mij te onderwerpen , en alzoo boete te doen
voor mijne voormalie dwaasheid."
Ik erken , M. H. , dat tot die redenering Gene flerkte
van geest vereischt wordt, welke niet de menfchelijke natuur, doch wel hoogere hulp vermag aan te bieden ; maar
tevens houde ik mij verzekerd , - dat die hulp ook gewis
zal gevonden worden , als dezelve flechts behoor -felijk
gezocht wordt.
-lijk
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Bovendien oordeel ik het nuttig te zijn , om in de aan
dat misdrijf ernílig te bedenken , dat het-vechtingo
in een redelijk en verfcandig inensch eene groote dwaas
als hij , ten einde zich van een geringer lijden-heids,
te ontfl_aan, zich een veel zwaarder en duurzamer lijden
op den hals haalt. Wie uwer toch zonde , met dat mis
zijn geweten, durven vcrfchiinen voor de vier--drijfop
fchaar van zijnen eeuwigen Regter? — Voorwaar, andere misdrijven kunnen en moeten in deze wereld gcflraft
worden ; maar de fchul.dige Zelfmoord kan alleen (dit
toch ligt in de natuur der zaak) in een toekomend leven
geítraft worden.
2. Eene tweede oorzaal: van Zelfmoord ligt in de bron
cencr tcicurgefcclde liefde.
Velen immers , ziende , dat dc zoctfic en vurigfl e
wensch van hun hart onherílelbaar verijdeld is , wenfchen liever te Oerven , dan den zwaren druk van die pij
langer te verduren;-nigcdefahtluring
-en helaas ! in oogenblikken van verflandsverbijstering wordt
die wensch meermalen eigenwillig en eigenhandig in ver
-vulingebrat.
Een krachtig behoedmiddel tegen dat belluit beftaat,
mijns oordeels , daarin , dat een mensch zich vroegtij jig
behoort te gewennen , om teleurf}.ellingen van allerlei aard ,
die , van de vroegfile kindschheid af aan , ons niet zeldzaam ,
maar dagelijks komen bezoeken, met gelatenheid te leeren
dragen ; en inzonderheid , om aan den hiartstogt der liefde geen voedfel te geven, vóór dat men op welgegronde
bewijzen zich overtuigd mag houden , dat die gekoesterde
hoop éLns zal vervuld worden.
Voorwaar, in de begeerte tot Bene wederhelft ecne ongegronde hoop aan te kweeken , is allergevaarlijkst ; maar
daarentegen is het voorzigtig en verftandig, de inworteling van die hoop , zoo lange zij nog zwak is , door alle redelijke middelen te verhinderen en te keer te gaan.
Velen uwer kennen de treurgeíchiedenis van den zoon
van den Abt j it R tj z ,k i, E m , in het Lijden vara den iongen fl :erfher. Maar dunkt u niet, .d,aar de armen zijner liefde
-
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zich uitftrekten tot Bene gehuwde vrouw , welke hem
zelfs met geenc wederliefde moat vergelden , dat hij ver
zoude gehandeld , en dat hij zijn onheil zoude-Bandig
voorkomen hebben, bijaldien hij bij tijds, door hare te
te ontvlieden , de vlam van die liefde had-;enwordigh
zoeken uit te blusfchen ; te meer , daar zijn pligt hem
geenszins aan die plaats verbond , maar zelfs naar elders
riep?
3. Eene derde oorzaak van het heilloos kwaad,'twelk
wij thans befchouwen , is niet zeldzaam een verborgen
leed, aan welks wegneming de lijders wanhopen.
Vandaar, dat er fomtijds gevonden worden , die een
einde van hun leven maken , terwijl de overblijvenden ver
geheel onkundig te zijn van dc reden, welke daar -klaren
heeft aanleiding gegeven. Intusfclien , daar eene uit--toe
werking zonder oorzaak in de natuur der dingen eene
onmogelijkheid is , fprcekt liet vanzelf, dat er Gene oor
daad moet beftaan hebben. Niet ongegrond-zakvndie
is derhalve het beíluit, dat een verborgen leed, eene ver
kwelling , een verborgen verdriet , van 't welk-borgen
die ongelukkigen wanhoopten ooit ontflagen te zullen worden , er de onzigtbare drijfveer van geweest is. Dit zoo
zijnde , durf ik allen , die onder oenig opgekropt leed gebukt gaan , wel raden , om het toch niet langer te ver
maar om hun hart uit te florten in den boezem-bergn,
van een braaf , deugdzaam cn godvruchtig vriend of vriendin. Die mededeeling toch geeft niet alleen lucht aaneen
beklemd gemoed , maar wordt daardoor ook de maat des
verdriets aanmerkelijk verminderd, gelijk het vocht eener
volle kruik, als daarvan wordt overgegoten in eerie ledige.
Bovendien kan die mededecling aanicidelijk zijn tot liet
geven en tot het ontvangen van een' raad, welks opvolging den druk des kommers , zoo al niet geheel wegneemt , althans zeer dragelijk maalt. Ik zeg dit met te
meer vrijmoedigheid , daar mij eens een vriend , in een
vertrouwelijk gcíprek , geopenbaard heeft , dat hij alleen
door dat middel voor een' Zelfmoord is bewaard gebleven.
Maar," zal mogelijk iemand hierop aanmerken, „ een
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„ mensch kan onder zoo^lanir e liartskwellingen gebukt
gaan , welke hij aan niemand durft bekend maken , wie
„ hij dan ook zijn moge , zelfs niet aan zijn' besten vriend.
„ Wat dan ?"
Wat dan? — 0 ! dat hij dan zijn hart uitllortc , in
zijne binnenkamer , voor zijnen Vader in den Hemel ,
die de Alwetende, de Alomtegenwoordige en de Almagtige is , en die derhalve uit alle nooden en benauwdheden, van wat naam of natuur ze ook zijn mogen, niet
alleen kan verlosfen , maar die ook uit alle nooden wil en
zal verlosfen, als wij Hcm Ilcchts met een opregt en kinderlijk hart daarom aanroepen; het zij dan, dat L-lij het
verborgen kruis , 't welk de mensch torscht, geheel wegneemt, of dat Hij deszelfs last vermindert, of, 't geen
dezelfde uitwerking voortbrengt , dat Mij de geestelijke
en ligchamelijke krachten, om het te kunnen dragen , ver
Voorwaar , zoo lang- een mensch voor den troon-merdt.
van zijnen Vader in den Hemel zich nog durft nederbuigen, en tot Hem met een kinderlijk hart zijne gebeden opzenden, zoo lang zal hij zich veilig bevinden achter een
fchild, waarop de pijlen van alle aanvechtingen, om ei
een einde van zijn leven te ma--genwil Jda
ken , vruchteloos zullen a[icuiten.
Voorts is het voor velen heilzaam te denken , dat het
in gecnen deele Bene heldendaad verdient genoemd te worden , als een mensch opzettelijk en voorbedachtelijk een
einde van zijn leven maakt. Dat toch is geen bewijs van
vloed, maar veeleer van lafhartigheid en moedeloosheid,
waardoor een vermoeid reiziger zich laat vervoeren , om
den last , die hem opgelegd is , af te werpen , eer hij
dien gebragt heeft ter plaatfe van deszclfs befiemming.Wat, zeg ik eene heldendaad ? — Neen, maar kloekmoedig te worílelen met de rampen en onfpoeden dezes
levens , zonder in dien Irijd te bezwijken , dat verdient
met refit eene heldendaad genoemd te worden. „ Zulk
„ een kloekmoedig worfcelend man ," zegt S E N E c n ,
„ is een fchouwfpcl , waarop zelfs de bewoners des IIe„ mels niet welgevallen ncdcrzien. "
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q.. Wederom vinden wij eene oorzaak van den Zelfmoord in de wroeging van een fchuldig geweten.
Dat deze oorzaak , als een Offerpriester, vele flagtoffers gedood heeft , dat leert ons het uiteinde van den verrader j u tD A s , en van vele duizend anderen , tot op den
huidigen dag , in welken wij zien , dat uit dezelfde bron
dezelfde beken voortvlocijen. Niet weinigen immers zijn
er gevonden , die, onfchuldig bloed vergoten hebbende,
alhoewel zij de handen van den tijdelijken Regter hadden
weten te ontvlugten, nogtans , en dikwijls verre verwijderd van de plaats , daar zij de misdaad gepleegd hadden ,
zichzelven van het leven beroofd hebben , doordien zij
niet konden ontvlieden , noch bij dag, noch bij nacht, ja
zelfs in hunne droomen niet , de onophoudelijk folterende
ftralren van hunnen inwendigen Regter. Die ongelukkigen denken , gelijk weleer een broedermoorder dacht: m jne misd'ad is grrootej• , dien dat zij vergeven worde; en,
die pijnigende gedachte niet kunnende verdragen , werpen
zij zich vrijwillig in de armen des doods , hopende daar
die rustti te zullen hervinden , waarvoor zij zich in dit lev en niet meer vatbaar gevoelen.
IIet krachtigfte middel nu tegen deze wroegingen des
gewetens is ongetwijfeld zulk een opregt en ongeveinsd
berouw , 't welk den mensch aanfpoort , niet alleen om
zijnen Schepper, die barmhartig is , en hij wien vergeving
is , ook zelfs voor bloedfchulden , om genade te bidden ,
maar ook , om , door eene getrouwe gehoorzaamheid in zijnen volgenden wandel , en door eene ijverige betrachting
van alle zijne pligten, de fchuld zijner vorige misdrijven , zoo veel mogelijk , uit te delgen.
Dat toch is liet ware middel , om de folteringen des
gewetens te doen ophouden. Hij immers , die de almagtige Formeerder is onzer natuur, heeft op cene verwon
wijze het geweten in ons binnenf'e geplaatst, geens--derlijk
zins om ons als een wreed en onbarmhartig dwingeland te
pijnigen, maar om ons eerst als een vriend te vermanen,
en om ons daarna , als die vermaningen vruchteloos hevonden worden , al freer en meer te kastijden en te f#raf-
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ren; doch altijd met het liefderijk oogmerk , om ons door
die flraIfcn en kastijdingen zedelijk en godsdienílig te ver
naar gelange dat doeleinde bereikt wordt -betrn;,,
verminderen dan ook weder de bcllrafingendes gewetens,
tot zij eindelijk, als de mcnsch in zijne bekeering en zelf
blijft volharden, geheellijk ophouden.
-verbting
5. De laatftc bron van Zelfmoord, zeide ik, vinden wij
in donkere begrippen van de Godsdienst.
Helaas! zelfs onder de beste en godvruchtigle menfchen
heeft men er gevonden, die zichzelven in de oo en van
een volmaakt heilig en regtvaardig God zoo fchuldig hiel
dat zij, hunne toekomílige veroordeeling als onfeil--den,
baar zeker houdende , en die fchrikkelijke verwachting niet
kunnende dulden , ten einde van dien ondragelijken last ontheven te worden , vrijwillig befloten hebben , om hun rampzalig leven te verkorten, en eigenhandig deszelfs draad
af te fnijden. De zoodanigen befchouwen de eifchen van
dc Godsdienst , en de pligten, welke zij ons oplegt, zoo
zwaar, en voor dc meníchelijke natuur zoo onuitvoerbaar , dat zij , gevoelende , dat zij daaraan nietbeantwoord
hebben noch in de toekomst daaraan beantwoorden kunnen ligtelijk tot wanhoop vervallen , van wanhoop tot
vertwijfeling, van vertwijfeling tot verbijstering, en
eindelijk, helaas! van verbijstering tot Zelfmoord.
Zijn nu duistere en onredelijke begrippen van de Godsdienst de oorzaken van die droevige uitwerking , dan zijn
gevolgelijk heldere en redelijhe denkbeelden van de Godsdienst de beste behoedmiddelen daartegen.
Inzonderheid behoort daartoe de gewigtige waarheid,
dat alle cigenfchappen en volmaaktheden , welke in het
wezen der Godheid gevonden worden , één cenig en onverdeelbaar geheel uitmaken , en dat die cigenfcI:appen en
volmaaktheden flechts als afzonderlijke en vaneen efcheidene deden worden voorgefteld , ten einde dc zwakheid
van het menfchelijh verfland eenigzins te gemoet te komen. Waaruit derhalve volgt , dat dezelfde God , die
heilig is , ook te gelijk barmhartig is , die rcgtvaarrig is,
ook te gelijk genadig is , en dat IIij , die de Ahnagtige
LNGELW. 1827. NO. 8.
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is , ook te gelijk de hoogfile Liefde is. — Voorwaar,
het is die eenzijdige en afzonderlijke befchouwing van Gods
Regtvaardigheid en Heiligheid, waardoor veler harten
vervuld worden met eene angstvallige vrees ; terwijl daar
bij de verfiandigen en beteronderwezenen die vrees-entg
gematigd wordt door de overtuiging, dat in cie natuur
der Godheid Regtvaardighcid en I Ieiligheid onafscheidbaar
vereenigd zijn met Genade , met Barmhartigheid , en met
Liefde.
En bovendien leert de redelijke Godsdienst, welke wij
allen belijden , dat God niet alleen onze almagtige Schepper, maar dat Hij ook onze liefderijke Vader is, ja dat
Hij niet anders dan uit liefde ons heeft kunnen voortbrengen. Dat toch leert, behalve de Goddelijke Openbaring,
ook op het duidelijkst de Rede.
Is het niet de Rede, wedcc ons klaar doet zien ,
dat God ons geenszins kan gcfchapen hebben , omdat Hij
ons cenigzins behoefde? Hoe toch zoude Hij cenige be.
hocften kunnen hebben , die de Algenoegzame is en geens
dings gebrek heeft , en die zoo volmaakt is , dat IIij noch
heerlijker, noch voortreffelijker, noch gelukzaliger op
eenigerlei wijze kan gemaakt worden? Is liet derhalve
waarachtig , dat God ons niet heeft kunnen voortbrengen , omdat Hij ons eenij zins behoefde , zoo blijft er geen
ander redelijk en loffelijk doel over, waarom een allervolmaaktst Wezen ons kan gefchapen hebben , dan alleen
om voorwerpen te hebben, aan welke Hij zijn aanwezen,
zijn leven en zijne gelukzaligheid zoude kunnen mede
diensvolgens enkel uit de zuivere bronwel-deln,
van liefde. — Ziet, zoodanig zijn de redelijke en verlichte godsdienflige begrippen , waardoor wij moeten trachten te verdrijven alle onredelijke en donkere denkbeelden
van de Godsdienst; dan zullen wij tevens doen ophouden
de droevige uitwerkfclen , welke uit die donkere begrip
kunnen geboren worden.
-pen
Heb ik u dan dus , M. II., opmerkzaam mogen maken op de bronnen van den Zelfmoord, en heb ik, naar
mijn vermogen, daarnevens geplaatst eenige hulpmidde-
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len , om de opwelling van den afloop dier bronnen te
fluiten en te Eiremmen , zoo vergunt mij, dat ik mijne
Rede betluite , door u voor te dragen twee, mijns inziens , niet ongewigtige , en met ons onderwerp in een
naauw verband flaande , aanmerkingen.
IV. i. De cerf e dezer aanmerkingen betreft eerre fchijnbare verdediging van den Zelfmoord, waarvoor ik u wensch
te waarfcliuwen , door u derzelver ongegrondheid voor
oogen te Hellen.
Sommigen, namelijk , beweren, dat het leven moet befchouwd worden als een g eichenk , door God aan den
mensch gegeven. Van dat punt nu uitgaande , redeneren
zij aldus : „ Een gefehenh was eerst het eigendom van
„ den Gever, maar werd vervolgens , door het weg te
„ fchenken, het eigendom van den ontvanger. Derhalve,"
zeggen zij , „ is het leven , dat God ons gefchonken heeft ,
„ het eigendom van den mensch. — Is nu het leven het
„ eigendom van den mensch , dan mag een ieder met zijn
„ leven doen , wat hem behaagt. Hij kan liet behouden ,
„ hij kan liet verwaarloozen , hij kan het bederven , hij
„ kan het verbreken , of hij kan liet teruggeven aan den
„ Gever, alles naar zijn welgevallen. En derhalve be„ zit ieder mcnsch een onbetwistbaar refit tot den Zelf„ moord."
Wacht u , M. H. , voor zulk eene redenering : want
zoo wel het gezond verfland als de Godsdienst , welke
gij belijdt, overtuigen u, dat liet leven wel eene gaaf
van God is, maar eerre voorwaardelijke gaaf, onder voorwaarde, namelijk , van er een nuttig gebruik van te maken , overecnkon:ftig niet den wil van Hein , die het u
gegeven heeft.
Ja, 't geen een mensch u geeft, dat wordt door de gaaf
uw eigendom ; naar alles , 't geen God u geeft, dat geeft
1-lij u slechts ter leen. I-In is de alleen wettige Leenheer
en de ware Bezitter van uw leven; en derhalve moogt
giet gij maar mag alleen Hij liet weder tot zich nemen ,
wanneer het Hem behaagt.
Het leven , gelijk alle andere gaven , welke gij van uwen
Bb 2
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Schepper ontvangen hebt, is u niet gegeven als een bezit of als een eigendom , maar als een pond of talent , 't
welk ti flechts is toevertrouwd, en daar gij verffthuldigd
zijt winst mede te doen. Gij zijt derhalve geene bezitters
van , maar flechts Rentmeesters over uw leven ; en eens
komt de tijd , dat tot een iegelijk onzer zal gezegd worden: Geef rekenthap veen uw Reutmeesterfchap. En nu,
wat rekenfchap toch zal iemand kunnen geven, die het
hem toevertrouwde pand, of het hem toevertrouwde huis,
niet bewaard, maar moedwilliglijk verlaten heeft?
Wacht u derhalve , M. T. , van uw leven te befchouwen als een onvoorwaardelijk gefchenk , maar befchouwt
het als een u toevertrouwd pand, waarover de ware Bezit
Eigenaar u flechts tot beftuurders of tot-ter,dwa
Rentmeesters heeft aangelleld.
2. Mijne tweede aanmerking raakt het gewigtig werk
van de opvoeding uwer kinderen.
Gij hebt gezien, dat hoogmoed, dat teleurftelling, dat
grievende rampen, dat dc wroegingen des gewetens, en
dat onredelijke begrippen van de Godsdienst dc onzuivere
bronnen zijn , waaruit het onheil , dat wij heden befchotnvd
hebben , opwelt. Dunkt u dan nu niet, dat gij uwe kinderen , reeds van kindsbeen af, zoodanig behoort op te
voeden , dat zij gedurende al hun leven voor dat onherfielbaar misdrijf mogen bewaard blijven ? - Immers , of
een boom rept of kromgebogen zal opgroeijen , dat hangt
inzonderheid daarvan af, hoe hij behandeld wordt, als
hij nog een rijsje is.
Zaait dan toch niet in dc harten uwer jonge kinderen
het zaad van hoogmoed , door hen in hunne tegenwoordiylieidí te prijzen. IIet zaad toch van boogmoed groeit
genoeg van zelf, en , gelijk onze godvruchtige Dichter
K A ni r II U Y Z E N gezegd heeft, „al wat van zelve wast,
„ behoeft men niet te zaaijeu."
Willigt uwen kinderen toch niet alles in, wat zij begeeren , maar , integendeel , gewent hen vroegtijdig aan het
gelaten verduren van teleurilellingen.
Gewent hen ooh aan liet kloekmoedig dragen van fmar-
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vederwaardigheden

ten en pijnen , van rampen en
ja zel[s
van onregt; daardoor toch zullen zij een mannelijk karakter verkrijgen. Acht liet voor u van het grootst belang,
dat gij het vertrouwen uwer kinderen zoekt te verkrijgen
en te behouden , opdat zij ten allen tijde vrijmoedigheid
mogen bezitten , om het leed van hun hart in uwen fchoot
te durven uithorten.
Bewaart hen inzonderheid voor liet plegen van misdrijven. Onvoorzigtigheden en onbedachtzaamheden , der
kindschheid en der jeugd eigen , moogt gij door de vingeren zien ; maar alle bederf van den wil en van liet hart
moet gij op het zorgvuldigst te keer gaan, en liet inwortelen daarvan verhoeden: want weerhoudt gij het misdrijf, dan weerhoudt gij ook de wroeging van het geweten.
Bovenal zorgt er voor , dat gij in de harten uwer kinderen , zoo ras zij daarvoor vatbaar bevonden worden ,
inprent redelijke begrippen van de Godsdienst. Leert hen
vroeg hunnen Schepper kennen , niet in fonimige , maar
in alle zijne Goddelijke deugden , eigenfchappen en vol
Doch bevlijtigt u het allermeest , dat uwe-makthedn.
kinderen God keren kennen als een wijs en liefderijk Vader , die wel zijne kinderen , als zij misdoen , kastijdt en
flraft , maar nooit dan tot hunne verbetering.
0! mogten deze lesfen door alle ouders behartigd en
betracht worden ! Dan zouden zij door dat onderwijs zich zelven (want ciie onderwijst, wordt onderwezen) en hunne kinderen beveiligen tegen alle verzoekingen tot dat
droevig kwaad , 't welk in dit uur het voorwerp geweest
is onzer overdenkingen; ja , dan zouden zij zichzelven
en hunne kinderen voorzien van een plechtanker in den
nood, en alzoo de hiel hans levens eenmaal behouden
doen aanlanden in de haven eener eeuwige veiligheid.
,
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BERIGT, WEGENS DEN, IN HET JAAR

I825,

NA DE

AANWENDING DER MOXA, UIT LONGTERING

HERSTELDEN LIJDER.

Door
Z. H. VAN DER FEEN,

Med. Doet. te 4inflerdam.

.lome belangítelling , waarmede de bekendmaking der ziek
wegens eenen uit longtering herílelden lij-tegfchidns
ontvangen is (*) , vordert van mij , dat ik , na ver--der
loop van eenigen tijd, berigt geve wegens den opgevolgden toeftand, om daardoor aan de menigwerf niet
zoo vele deelneming geopperde vragen openlijk te beantwoordën ; als , namelijk , hoe zich de lijder federt bevonden heeft ? of deszclfs herftelling duurzaam geweest
is ? of hij vrij bleef van iníiortingen ? of zijne gezondheid volkomen was ?of:hij zich aan alle weers- en windsveranderingen en andere ongunflige invloeden zonder hinder heeft kunnen blijven blootflellen? of zijne ziekte inderdaad eerie longtering geweest is , en hij dus wezen
eend longtering genezen is? of ook andere lijders-lijkvan
door de aanwending der moxa behouden kunnen worden? en vele andere vragen meer, welke van de groote
deelneming der lezers in het ongelukkig lot hunner lijden
getuigden. Het volgend verflag , we--denaturgo
gens de geficidheid des lijders na de maand October 1825,
moge als antwoord op deze vragen gelden.
Toen ik deszelfs herdelling wereldkundig maakte , had
ik hem zelf federt den 29 Junij van dat jaar niet gezien ;
en , fchoon ik bij herhaling de voordeeligfle berigten te
zijnen aanzien ontving, wantrouwde ik niet zelden deszelfs toeíland, uit aanmerking I°. van den fchok, dien
hij in zijne ligchaamskrachten, ten gevolge der doorgefta,

() Vergel. Mengelwerk van dit Tijdfchrift , Oct. 1825.
bl. 620.
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ne ziekte , ondervonden had ; 2°• dat longteringzieken wel
eens meer voor een' korten tijd bijkomen, maar bij de
wisfeling der faizoenen, vooral tegen het najaar, meestentijd wederom inílorten; 30. dat onze lijder zich in de
Gelde>fche lucht:lreck bevond, die voor longzieken in
een' zoo kwaden reuk (laat ; 4 0 . dat hij zich aldaar, zoo
wel als op zijne ophanden zijnde reize naar Holland , aan
vele vermoeijenisfen had blootgefleld, en nog zou moe
Ik reikhalsde dus vurig naar zijne te --tenblof.
huiskomst, ten einde ik mij perfoonlijk mogt overtuigen
van deszelfs herkregene gezondheid. En waarlijk.verras^
fend was het oogenblik , toen ik hem , in de maand November tot zijnent wedergekeerd , voor het eerst mogt
aanfchouwen. Plet kloeken en flevigen tred en met het
frisfche waas eener bloeijende gezondheid trad hij vrolijk
mij te gemoet, zoo gemakkelijk en vlug op de beenen
zich 'bewegende , zoo ílerk en helder van fpraak, en zoo
goed er uitziende , alsof hein nooit iets gefcheeld had ;
zoodat men , als 't ware , moeite had te gelooven, dat men
denzelfden perfoon thans voor oogen had, die in het
voorjaar aan den rand van het graf had verkeerd. Inderderdaad, die groote matte ooggin, die ingezonkene kaken,
dat bleek loodkleurig aangezigt, die doodwitte, van natuurlijke levensfpanning en levenswarmte beroofde handen
en vingers ,die weggedorde armen en hals, met Gen woord ,
die uitgeteerde toefland des ligchaams was ganfchelijk ge
plaats gemaakt voor dc aangenaamfle ver--wekn,had
andering. Lustig en krachtvol bewogen zich de oogen
onder het opgehelderd voorhoofd ; eene levendige kleur
verfde de wederom vleezig gewordene wangen , en waarlijk
verwarmend was de vriendfchappelijke druk der natuurlijk
hervoede hand. Niet minder voordcelig was het niet de
werktuigen der ademhaling geheld; want, behalve liet
krachtig en onbelemmerd fpraakvermogen, gefchiedde dezelve zoo geheel natuurlijk en zonder eenige hindernis ,
dat, zelfs bij opzettelijk fterk aangezette in- en uitademingen , niet alleen geen de minire hoest of flijmopgeving plaats greep, maar ook geen fpoor van pijn , of
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drukking, of fpanning , of benaauwdheid te ontdekken
was. Even zoo gerustffellend deed zich de pols voor,
die, volkomen ontfpannen , los en week , met de grootfte
regelmatigheid flaande , het bewijs gaf van een' ongehinderden bloedsomloop door, de longen. Eindelijk, ook de
werktuigen, beflemd tot de vertering der fpijzen , droegen
alle blijken eener herflelde gezondheid. Het voedfel , ge
het met graagte genomen werd, werd zonder hinder-lijk
verduwd, en voor het ligchaam zoo goed bewerkt, dat
de boven vermelde voeding zoo bij uitflek heeft kunnen
gefchieden; de darmontlastingen waren regelmatig en natuurlijk; de flaap was gezond en duurzaam, en werd zelfs
bij lage ligging van het hoofd niet gef}oord.
Ik mogt dus, na het verloop van een half jaar, de
longziekte nog als volkomen genezen befchouwen ; en de
lijder heeft het voorregt genoten , die genezing in het ver
tijd onafgebroken te zien voortduren: geene wis -volgan
noch ook de fcherpe koude van-felingdrjazo,
den opgevolgden winter in de jaren 1825 en 1826, noch
de later ingetrede, gloeijende zomerhette oefenden eenigen
nadecligen invloed uit op zijne longen. Met lust en gemakkelijkheid verrigtte hij zijne bezigheden ; met vermaak
deed hij, zonder vermoeijenis , de groothe wandelingen ,
niet zelden met verhaasten tred, uren achter elkander,
door onze had; en, niet altoos gedenkende aan den gevaarlijken toehand, waaraan hij ontfnapt was, flelde hij
zich zoo wel bij dag als bij nacht, zoo dikwerf hij dit
verkoos of noodig oordeelde, aan alle weers- en windsveranderingen , nevel , mist, florm , koude en hettc, bloot,
en maakte zich, zonder bezorgdheid, deelgenoot van alle
die vermaken en uitfpanningen , welke hem vóór zijne
ziekte behagen konden. Noch het een , noch het ander
verwekte eenig leed in dc werktuigen der ademhaling,
even min als de onaangename bejegeningen en o ltmoetingen in zijne maatfchappelijke betrekkingen, welke niet
zelden oorzaak geweest zijn van groote, fchoon dan ook
regtmatige drift , die , zoo als men weet , het bloed hevig
doet koken , en de taal , niet f}erke infpanning, ijverig
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voeren ; twee omftandigheden, te belangrijk voor ons onderwerp , dan dat ik die niet zou moeten vernielden , daar ,
gelijk bekend is, zelfs de gezondfte longen hierdoor zoo
geweldig kunnen gefchokt worden , dat blocdfpuwing, als
een der meest gewone gevolgen van dezelve , wordt waar
-genom.
Bij dezen aanhoudend voordeeligen fland der zaken had
de lijder niet het gebruik van liet alamen crudumra in kleine giften volgehouden tot in de maand December 1825,
en de etterdragt op de plaats der moxa door kunst onderhouden tot in de maand April 1826. Ook na het
ophouden met deze middelen bleven de longen volkomen
gezond; zoodat, zelfs bij andere tusfchenkomende ligtere of hevigere ongel}cidheden , de lijder geen letfel hoegenaamd in dezelve ontwaarde , hetgeen te meer opmerking
verdient, daar fommige dezer ongel'eldheden van dien
aard -waren , dat zij uit zichzelve in flaat waren , dc gezondfle longen te krenken. Het zal onnoodig zijn , alle
die on efceldheden afzonderlijk hier op te foramen; het zij
voldoende , op te merken , dat zij alle haren grondflap
vonden in het dusgenaamde vliegende podagra, waaraan
de lijder vóór zijne bloedípuwing reeds onderhevig was ,
en hetwelk, na de heríl ciling uit zijne longtering hem meer
kwelde, nu eens de kniën, dan de buil:singcwan--malen
den , dan de herfenen aantastte , en alzoo op den eersen
tijd niet alleen langdurig aanhoudende verfloppingen , hefloten kolijk , of diarrhaënn , op een' anderen beroerten
en duizelingen , maar ook op andere tijden de hevigíle braak
te weeg bragt. Alzoo deze laatffcn voornamelijk-ziektn
de borstingewanden beleedigen konden , zal ik dezelve
iets breedvoeriger aanílippcn.
De ecrfle derzelven had plaats in de maand Februarij
i 8a6
6 ; zij ging alle verbeelding te boven , duurde , onder
de verfchrikkelijkfte folteringen, 14. dagen lang , en liet
zich niet dan niet de grootfie moeite overwinnen. Met
ijzing was ik dikwerf getuige van de ontzettende henaauwdheden en vermoeijende kliuddingen , welke de lij
hierbij ondervond ; en dagelijks vreesde ik , dat zijne-der
-
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longen, tegen die geweldige infpanningcn niet. befland,
Bene nieuwe bloedflorting ondergaan zouden. Doch, hoe
beangfligend ook de vooruitzigten in deze gevaarvolle
omílandigheid waren , de lijder Inogt zich ook nu in d°
gelukkige herflelling uit Bene hachelijke ziekte verblijden; zijne borstingewanden bleven volkomen gezond, en
hij kwam zoo zeer tot vorige krachten en weiland, dat
hij in cie opvolgende zomermaanden het niet eens noodig
geacht heeft, mijne geneeskundige hulp in te roepen.
In ht najaar, op den 24 November, werd hij voor de
tweede maal door eene gelijke braakziekte overvallen, waar
veel slijm , water, zuur en groene gal geloosd werd.-bij
Gelijk dc meeste Podagristen gewoon zijn, dc eenmaal
doorgcftane vcrfchijnfelen, bij derzelver terugkeer, met
bekende huismiddelen , kamillen , hondsdraf enz. , te behandelen , zonder hunnen Arts te raadplegen , zoo liet
ook onze lijder 24 uren onder het gebruik van zulke middelen verloopen, in de hoop dat, bij rust en zachte uit
ziekte gemakkelijk wijken zonde. Toen-wafeming,d
braken
niet alleen aanhield, maar al heviger
echter het
zich met hetzelve, van vege de
en
heviger
werd,
en
bloedsophoopingen onder zulke omf'candigheid naar de herfenen , duizelingen en flaauwten begonnen te paren, werd
ik op den 25 November des avonds geroepen.
Ik vond hem in cenc zeer neergedrukte gcmocdsflenlming, door het onafgebroken braken ten uiterfie afgemat , bleek er uitziende , met eene koude drooge huid en
koortfigen pols. De borst, fchoon door de geweldige
fchokken van het braken en koren onbefchrijfelijk gcfolterd , toonde geen letfel in de werking harer organen ; er
was geen hoest, geene ílijmopgeving , geene pijn , í'panning of benaauwdhcid te ontdekken.
Ik verordende krampilillende, uitwafemende, verzachtende en afleidende middelen.
De opvolgende nacht werd flapeloos doorgebragt, en
dc 2611c November verliep , zonder eenige beterfchap met
zich te voeren; integendeel waren alle de verfchijnfeleu
nog verergerd.
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Maandag den 27 November waren er teekenen van eenige verandering ten goede: de tusfchenruimten tusfchen
de brakingen waren langer, liet braken minder hevig, de
koorts gering , en het podagre verwekte ligte pijnlijkheid
in de kniën. Niet lang , echter , duurde deze fchijnbare
beterfchap ; want tegen den avond verdween de gevoelig
hervatte zich het braken niet kracht,-heidrknë,
waarbij eene ligte pijnlijkheid ontf}ond in het bovengedeelte der maag naar den kant der cardia ; de koorts verhief zich, en de lijder verloor aanmerkelijk in krachten.
De opvolgende nacht was slapeloos en ten hoogfle ver
braken. Tegen den morgen van den-moeijndrht
a8ften was het braken verminderd , en geene pijnlijkheid
in de maag meer aanwezig. Deze verandering was echter
verre van gunfl:ig: want hij het braken werd Bene zwarte
vloeiftof uitgeworpen; de tong vertoonde zich gitzwart,
de pols zeer nietig, de oogen mat en flets, het gelaat
vaalbleek en. zainengevallen , de huid marmerkoud ; nergens waren teekenen van eeuige terugkeering van het podagra naar dc beengin.
Ik moest dus hefluiten, dat er koudvuur in de maag
was ontflaan, en dat mijn lijder , nu buiten alle termen
der kunst gebragt , binnen weinige uren zijne aardfche
loopbaan zoude eindigen. Mofchus , kamfer en vele andere opwekkende middelen werden nog , fchoon te ver
toegediend. De lijder verminderde van oogenblik-gefs,
tot oogenblik, en geraakte allengskens in een' dommelenden toefland , waaruit hij echter tot nog Cen uur voor
deszelfs dood niet volle kennis zich liet opwekken ; de
pols verloor zich meer en meer; de gevoeligheid der ledematen fluimerde langzaam weg; het braken hield op;
de ademhaling , van tijd tot tijd door eenige reuteling
belemmerd , werd korter en korter en niet lange tusfchenpoozen , tot dat eindelijk , ten 2 ure in den nacht van
den 29 November iSe6 , na eene kortffondige ziekte van
slechts vier dagen , een laatFce adenitogt den belangrijken
lijder aan zijne naauwe betrekkingen en vele vrienden
onherroepelijk ontrukte.
(Het vervolg en Jlot in No. Ix.)
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IETS , OVER WATTIER - ZIESENIS , EN DE HULDE, DOOR DEN
AMSTERDAMSCIIEN SCHOUWBURG, AAN HARE NAGEDACHTENIS , OP DEN
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oo lang de flerveling liet einde van zijne loopbaan niet
bereikt heeft , fchijnt het oogenblik nog niet gekomen, om
aan zijne deugden of verdienfcen volkomen regt te doen v;•cdervaren. Dc algemeene woeling fchijnt te beletten, dat hij
in een volkomen zuiver licht verfchijne ; en het is mocijelijk ,
een vast flandpunt te vinden , om hem onbelemmerd gade te
haan en naar waarde te kunnen beoordeelen.
Dan, als de koude hand des doods de lamp, wier fchijnfel
ons nu de oogen deed fchemeren , dan weder een' walm van
zich gaf, die ons gezigt belemmerde, heeft uitgebluscht ,
treedt de waarheid toe, en licht ons voor. Aan den rand van
het graf overzien wij onbelemmerd de loopbaan van den af}eflorvenen , en geene vooroordeelen of vooringenomenheden
leiden ons van den weg af.
Op dit flandpunt zijn wij gekomen tot de befchouwing van
onze onvergelijkelijke W A T TIE P. - ZIE SEN IS. Hare verwijdering van het tooncel , waar zij zoo veel roeros had ingeoogst, en zoo veel roems aan haar vaderland had medegedeeld, benam aan het opkomend gedacht de gelegenheid , het
denkbeeld aan te kweeken van den hoogen trap van kunst,
welken zij bereikt had , en welke zich voor de aanfchouwing
van tijd tot tijd moet vernieuwen, om den indruk onverzwakt
te kunnen bewaren ; dewijl de bewondering ecne aandoening
is , welke , om dcrzelver hooge fpanniug, natuurlijkerwijze
verpoozing vordert; en, welk een' diepen indruk een kunst
ook op ons gemaakt heeft, wij verlangen telkens ,-gewrocht
het weder te zien , wijl wij in onszelven gevoelen , dat wij al
dcszelfs fchoonheden niet: in ons geheugen bewaard hebben.
Dan alleen , als die gelegenheid geheel is voorbijgegaan,
als er geene mogelijkheid meer overgebleven is, om ons in de
aanfchouwing te verlustigen, vorderen wij van ons geheugen
Bene vergoeding voor dit gemis; wij verlangen , dat liet ons
een vroeger genot vertegenwoordige, en liet fchoone , dat ons
eenmaal in verrukking bragt, voor onzen geest terugroehe;•
een erkentelijk gevoel plengt zich in de ge waarwordingcn
welke wij hierbij ondervinden , en wij wijden aan de verciienilen een vernicu rvd offer van bewondering.
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Veelligt zouden zij , die W A 1' 1 IER - Z IE SEN I S in hare
volle grootheid gekend hebben ,door een jeugdigergeflachtvan
vooringenomenheid verdacht kunnen worden, en men zou
kunnen vooronderflellen, dat een ongetrouw geheugen de bewondering te hoog fpande. Wij befehouwen het dus als een
gelukkig verfchijnfel voor onze zelfvoldoening en den Nederlandfchen kunstroem tevens, dat de avond van haar leven niet
voorbijgegaan is , zonder dat zij hare verwonderlijke talenten
nog heeft ten toon gefpreid. Bij de opvoering der rollen van
ATHALIA, van HELOIZE (in

Fenelon), van GEERTRUI-

n A (in Varlet) , van AG R I P P I N A (in Britanniczis) , van M ER 02E, heeft zij de hoogte nog doen bewonderen , waartoe
hare bekwaamheden geflegen waren. Zij heeft (daar de lig
niet meer aanwezig waren) getoond , dat de-chamskrten
kunst daarvan niet afhankelijk is , maar in de ziel haren ze
heeft. En, voor hen, die haar eertijds mogten bewonde--tel
ren, liet denkbeeld van hare uitmuntende talenten vernieuwende, heeft zij het opkomend gepacht met het hooge Idenal van kunst bekend gemaakt.
IIet is allermocijelijkst, ons tot het ons voorgefchreven beflek te bepalen: zonder oogmerk eene lofrede zamen te Itellen, zouden wij ons ongemerkt in een' vloed van lofredenen
verdiepen. De ééne en eenige ftem , die van alles, wat kunst
bemint, uitgaat, is zoo beflisfend , (lat het overtollig is, er
iets tot haren roem bij te voegen; maar het is ecne behoefte,
er iets van te zeggen. Alle uiterlijke vereering_ is niet in
(laat, een duister leven na deszelfs verí'cheiden eenigen glans
te verleenen; maar het is het voorregt van hen , die door de
Voorzienigheid met fchitterende talenten befchonken zijn, gedurende hun leven den roem te verzamelen, welken zij hun
vaderland, bij hun afllerven , als eerie kostbare erfenis nalaten. De hulde dan ook, aan iv A T T I E R - z I ES EN I s gewijd ,
befchouwen wij niet als een middel , om haar een hooger aan
te kunnen geven ; maar als eene plegtige betuiging , dat-zien
wij de erfenis van haren roem met dankbaarheid aanvaarden.

Iloo;staangenaam moest het dus allen, die prijs op den Neder1und/'epen kunstroem Rellen , zijn, dadelijk het befluit van Be1luurderen van het Nederlaradfche IIoof^ltooneel, om op de plaats,
waar zij haren roem had ingeoogst , harer nagedachtenisfe eene
ple<,tige hulde te wijden, aangekondigd te zien. IIet is niet
dan al te waar , dat niemand ecnig gezag kan bcklecden, of be-
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heer waarnemen , zonder zich aan berispingen bloot te !{ellen. Een Schouwburgsbeftuur, reeds in zichzelve zoo moei
hier alihans niet van uitgefloten; en wij hebben-jelik,s
daarvan meermalen de fcherpfte bewijzen gezien. Daarom
heeft ons het loffelijk gedrag van Heeren Conunisfarisfen van
den flsnJlerdamft en Stadsfchouwburg te meer genoegen gegeven. Zij hebben voor liet oog der wereld , op eene plegtige wijze , de erfenis, welke 1V A T T I R - ZIE S ENI S in haren roem aan de natie heeft nagelaten , aanvaard ; zij hebben
dit gedaan op de plaats , waar die roem was ingeoogst, en
daaraan, zoo wel door den ijver, als door de inrigting, alle
waardigheid bijgezet. Den kring , waartoe zij behoorde en
waarvan zij liet pronkjuweel was, hebben zij, als 't ware ,
om hare grafterp bijeengeroepen , en Benen harer kunstgenooten de cere toegekend , tolk der algemeene gevoelens te
zijn (*). Indien er ooit Bene nagedachtenis op eene allezins
plegtige en doelmatige wijze gevierd is , het is die van W ATT IER - ZIE SE NI S. Zonder iets van buiten aan te brengen,
was alles vereenigd, wat belangftelling kon verwekken; en
het aandoenlijk gevoel was met de hoogfle deftigheid om
welke men op een tooncel verwachten kan, zonder-kled,
dat iets de grenzen, aan hetzelve voorgefchreven , overfchreedde. De Remming der aanfchouwers was niet dit alles vol
liet was alsof de afgevaardigden uit-maktovernuflig,
alle ílanden der Maatfchappije zich vereenigd hadden, om
haren roem aan de natie toe te wijzen. Alleraandoenlijkst en
plegtig tevens was het oogenblik, toen hare beeldtenis, door
den man , in wien de hooggekiommene jaren het jeugdig vuur
nog niet verdoofd hebben , en die in haar fchitterendst tijdvak
het naast aan hare zijde Rond, gekroond werd. Het was een
treffend fchouwfpel. Het was alsof wij de verdicnflen in
wordeling met de vergankelijkheid zagen. Ecne weemoedige
aandoening vermeesterde onze ziel, die tot Bene zachte kalmte overging, toen wij de vcrdienfte niet de kroon der onflerfelijla.eid zagen pralen.
Moot er dau, ter billijke fchatting van de nagedachtenis
() Zit Hi 7de aa ie n de 12ogci'17c'zre ;eis vctz W A T TI n r, - z I It, Jour• M. W E s T L R al A N , bij deze plegtigheid uitgefproken, en, met autorifatie van het Bcftuer des Schouwburgs , uitgegeven bi a. W:'STEItMAN en C. VAN 11 UL ST
te AAm/ÍerGrini.
S EN 1 S
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an w. ATT 1 E R - Z t E SEN IS, eenig verzuim hebben plaats
gehad (*) , de Firn, z rdrsr;z/c,'ie Schouwburg heeft dit luisterrijk
herteld, of liever is alle verwijt van verzuim , door de dadelijke aankondiging, voorgekomen, en wel eer men nog vermoeden kon ,dat er eenig verzuim plaats kon of zou hebben.
Er zijn , behalve de gedichten , bij dit lijkfeest uitgefproken, reeds eenige andere gefclriften wegens deze onvergelijkelijke Vrouw in het licht verfchenen; en wij vinden ons
In gemoede verpligt , onze landgenooten eenigzins in te lichten omtrent zaken, daarin voorkomende , welke aanleiding
tot eenige miskenning zouden kunnen geven. Ons komt het
allerzonderlingst voor ,dat men de waarde van eene belangrijke perfonaadje tracht te verhoogen, door de natie , waartoe
zij behoort, in een ongelijk wegens dezelve te Hellen; en
dit is het geval in een der bedoelde gefchriften (t) , waarin
men wil doen gelooven , dat WATT IER- ZIE S E N I S hare
laatfle dagen in kommerlijke omítandigheden heeft doorgebragt.
Dit is eene volftrekte onwaarheid , waarvan wij het tegendeel
op eerie flellige wijze kunnen verzekeren. Zij was in het genot van een penfioen, van vege zijne Majesteit den Koning;
en , fchoon zij het tooneel verlaten had , verliet -4mJlerdam
haar niet: zij was Lid van het Fonds ter onderrigting en
verdere opleiding van jonge Tooneelkunfienaars en -kunflenaresfen aan den Stadsfchouwburg gevestigd, en heeft daar, fe.
dert deszelfs oprigting tot 'aan haren dood , inkomíten van genoten. Het moge waar zijn, dat in andere landen, waar het
tooneel eene algemeene volksbehoefte is , de kunftenaars rui nier vergolden worden dan hier (1) ; maar, naar gelange der
(*) Men leze hierover den Brief van de Leden van het

.4rz,/Ierdamscls Tooneel, in het Advertentieblad van I2 Mei
1827.
( t) Lofrede Op 1. C. W A T T I E R, enZ. Imfl. bij D E GEB R'.
-

DIE DER IC H S.

(.-) Op verre na , echter , niet altijd. Uit eene verzameling van fac fiznile's, onlangs te Parijs uitgegeven , ontleenden wij het volgende biljet van de vermaarde C LA IRON aan
den toenmaligen Minister van Binnenlandfche Zaken, c H A r.
TIL:

„ Burger Minister! — Sinds eene maand zoek ik te ver
een' befchermer, om mij tot u te doen naderen;-„Befs
„ maar, zoo liet waar zij , dat de menfchelijltheid u dierbaar
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omffandigheden, kunnen wij ter cere der natie, en vooral ter
eere van hen, aan Wien het lotderkunflenaars is toevertrouwd,
met kennis van zaken verklaren , dat de verdienflen van WA TT I ER - ZIE S EN I S nimmer uit het oog zijn verloren ; dat zij
haar einde kommerloos, ja zelfs in een' beteren dan kom
heeft kunnen bereiken; en men kan zich-merlozntfad
volkomen gerustflellen , dat zij zich in haren fiaat niet heeft
behoeven te verminderen. Het tegendeel te zeggen, is alzoo
der natie Bene onverdiende blaam aantijgen. Immers eerie
vrouw , wier inlconlflen f 2 a 3000 kunnen bereiken, behoeft
In geen flaat van vernedering te leven, of zich aan een'
fatfoenlijken omgang, uit onvermogen, te onttrekken.
Dezelfde lofredenaars , welke , op de ongerijmdlle zoo wel
als logenaclltigfle wijze , haar ten koste der natie willen ver
haar in een ongunflig licht , als willende doen-hefn,íl
gelooven, dat zij vo11}rekt van alle kunde ontbloot was, en
zich in een gezelfchap niet behoorlijk wist te gedragen. Het
is waar, zij had die kundigheden niet, waardoor Bene Sayan te zich onderfcheidt; maar van hetgeen zij deed wist zij
zeer goed verklaring te geven, en wie haar van ongefchiktheid tot gezellig verkeer durft verdacht maken, heeft zeker
nooit de eer van haar gezelfchap genoten.
Men verfchoone deze kleine uitweiding, waartoe wij ondanks onszelven vervoerd zijn! W A T T I L' R- Z I E S E N I S is
verre boven zulke bekrompene aantijgingen, en het regt,
dat de natie haar heeft doen wedervaren, boven alle ver
-denkig
verheven.
Ons bedek gebiedt ons te eindigen; maar moeijelijk is liet,
wanneer enen ééns de gedachten op haar gevestigd heeft ,van
haar te fcheiden. Zij heeft den laatuien tol aan de natuur betaald ; maar wij zijn harer verdienflen eerie duurzame fchatting verfchuldigd. De erfenis van haren roem, wij herhalen
zulks met nadruk, heeft zij haar vaderland nagelaten; maar,
is, is 't aan u alleen, dat ik mij heb te wenden. Negen„ enzeventig jaren oud , met ligchaamszwakheden beladen ,
,, op het punt van het noodige te ontberen, beroemd weleer
van wege cenige talenten, wacht ik aan uwe deur, dat
„ ge mij met een oogenblik gehoors gelieft te verwaardi„ gen. — C L A I RON." De Minister fclireef aan den voet
van dit biljet : „ Goed voor a000 francs, op zigt te vol„ doen. — C t-1 A P T A L." Zulk Bene vernedering heeft onze
W A T Ti r R nimmer behoeven te dulden. Redact.
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op welk een' hoogera prijs wij dezelve ook Rellen mogen ,
kunnen wij tevens den wensch niet onderdrukken , in ontluikende talenten nos een' zweem van de hare te kunnen
herinneren , daar zij , fchoon zij velen met welwillendheid in
enkele rollen onderwezen heeeft, in den eigenlijken zin Hechts
- ne kweekelinge heeft nagelaten, die dan ook, in de rol
van F E D R A, eerre proeve heeft gegeven , in hoe verre zij
zich de laatfte lesfen van hare groote meesteres heeft ten
nutte gemaakt (*).
Wij befluiten niet hier te herhalen , wat in de Hulde aan
hare vagedac,'itenis ten slotte uitgefproken werd , en waarmede zeker alle vereerders van waarachtige kunst zullen iniCemmrn

o Neêr^land! wie u woog' verkleenen ,
o Amrzfierdarn ! wie op u finaal' ,
won, van uw' roem omfchenen,
Voor u de fchoonfle zegepraal.
Ta, de Oudheid, op haar wondren roemend',
En flervelingen Goden noemend',
Viere in verrukking ai E L t' o M E E N
Moet waarheid ooit den prijs bedeelen,
Dan fiert de kroon der treurtooneelen
Den fchedel van w A T T I ER alleen,
%V1 TTI E R

(*) MejUfVrOUw
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B

ij zijne geítrenge zucht tot orde, wenschte de Kardinaal
en zijnen aanhang , reeds als gemeengin roover in de
provincie , onverwijld te doen opknoopen ; maar hierbij kwamen
nog eenige andere omftandigheden , die dezen wensch niet
weinig verfterkten. 't Vas, namelijk, de laatlto bende, wel
(laat was, regtmatigen fchr k aan te jagen. Was men-kein
van deze bevrijd, was dit roofnest verhoord , zoo mogt men
hopen, liet land weldra tot volkomene rust en veiligheid gebragt te zien. Daarbij ging de wreedheid en Bontheid der
euveldaden van dit gefpuis alles te boven, wat meen van
Italiaan/the roovers ooit gezien en gehoord had. Bovendien
P E Z z A LI
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(en deze was de voorname reden) bevonden zich in Ravenna,
hoezeer dan ook voor tegenwoordig in 't geheim , nog genoeg onrustige koppen, in wier handen zulke booswichten
Reeds gevaarlijke werktuigen konden worden , en met welke
de eerfie gunftige gelegenheid leen voorzeker in verftandhouding zou brengen. De ondergefchikte bef uren der provincie
waren in hunne werkzaamheid als 't ware verlamd geworden
door de heerfchende flapheid des tijds; zij wenschten wel,
verlost te zijn van deze vijanden der openbare veiligheid,
maar hadden liever derzelver onderwerping of verwijdering
met geld gekocht, dan door krachtige maatregelen bewerk
A N S 0V IN O was daarmede echter geenszins te-leigd.S
voldoen, en befloot, zich die zaak aan te trekken. Hij was
van nature geneigd, dusdanig vergiftig onkruid met tak en
wortel uit te roeijen; niet, om met de boosheid in onder
te treden. Bene gedachte (want bezwaarlijk kon-handelig
het een ontwerp heeten) drong zich te dien einde aan zijn
vurig brein op. Ongetwijfeld was het allezins een beflaan,
gewaagd zonder noodzake; maar s A N S 0V IN o, de fchrik
der waaghalzen, was op het flak van moed misfchien zelfde
grootfle waaghals. Zijn naam zoo wel, als liet gerucht zijner daden, klonk — dit wist hij — wijd en zijd door de
Paufelijke ilaten. Zijne floutheid, door niets te vervaren ,
had hem alreeds de gunst des volks, zelfs in Ravenna, ver
waar men , van s A N S 0V IN 0 fprekende, gewoon-worven,
was te zeggen, dat niet de monnikskap den priester, noch
het harnas den foldaat uitmaakte. £én' eenig' Officier nam
hij in liet geheim. Deze wilde zijne bezwaren inbrengen;
maar een beflisfend bevel , te zwijgen en te gehoorzamen,
was het antwoord.
Op eeren donkeren avond in de maand Februarij , die de.
regentijd en het onvriendeïijkfte deel des jaars in Italië is,
als een gewoon priester verkleed, die te voet om beroepsza
reist, verliet de Kardinaal Legaat van Ravenna in flilte-ken
zijn Bisfchoppelijk paleis op de Piazza losga, en nam, zon
wapen, behalve een' flaf, zonder geleide of be--dernig
diende, zijnen weg, door de fechtfte , minstbezochte flraten, naar de westelijke poort der stad.
Omtrent zes mijlen van Ravenna, naar den kant der villa
di Coro, op den weg, die van daar naar Toeli gaat, en ongeveer ter Kalver wege van die plaats , frond, ten tijde van
S A N S O VI N o, eene reeds voorlang in zeer kwaden reuk
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(taande en als zoodanig beruchte herberg, bij het landvolk
onder den naam van la Trappola , of de Rattenval, bekend.
Dezelve lag zijwaarts af, op eenige fnaphaanfchoten afflands
van den heerenweg ,van waar men op dit punt in eene boschrijke
ílrekking nederdaalt. Alwat in den omtrek woonde ,nam liever
een' grooten omweg, dan dat men dat huis ook maar van
verre genaakte ; en voor reizigers , die het nabij kwamen ,
was het zelfs bij dag gemakkelijker mis te gaan dan te vinden,
zoo verholen lag het, van den vlakken bodem rondzien
kreupelhout en Itruiken.-de,ingtbro efid
Maar, toen de Legaat op de hoogte, tot welke de landweg
zich verheft, naar beneden rondkeek, vertoonde zich op eens,
te midden van regen en duisternis , in een flaauw fchemerlicht ,
dat door gebrokene glasruiten viel , de ligging der hut in genoegzame klaarheid ; terwijl , zelfs op dien aftland , een woest
gezang, door heefche gorgels uitgebruld en door harde citergrepen begeleid, deszelfs toonen met het beftendig , luid gehuil des winds vermengde , die door de toppen des woods
itormde.
Steeds lustiger verhief zich het lied; eene wilde melodie ,
die voor het woeste oord, van waar zij klonk, als gemaakt
was , en getuigde van het bedrijf der zangers en het karakter
des tijds. Steeds donkerder werd de hemel , en de regen begon met meer gewelds te ftroomen, toen de Kardinaal , bij het
nederdalen van de hoogte , digt in zijnen mantel gewikkeld,
,door bosch en firuiken drong, regt op de Rattenval af.
Nog Benige oogenblikken rlond hij flil , toen hij dezelve had
bereikt, niet omdat hij weifelde, maar om te luisteren; want
de toonen, tot dusverre die der uitgelatenheid, (,henen eens
geraas van den twist verkeerd te zijn. En dit-klapsinhet
was inderdaad liet geval. IIet gerucht nam toe ; vloeken,
bedreigingen en uitdagingen werden gehoord , maar alles dooreengemengd, verward en onverflaanbaar. Thans, in het
oogenblik, dat het gefchil op het hoogst was geklommen,
klopte de Legaat met zijnen flaf aan de deur. Én algemeen
ft !" en een zacht gekletter van wapenen, alsof de reeds
uitgetogene klingen op zijn kloppen werden opgedoken, volg.
de, en terflond daarop was alles dil.
„ Zoo vroeg reeds op de been , Signor?" riepen verfcheidene Remmen te gelijk, toen de deur zich opende , en die
kreet klonk als eene ver vclkoming; maar de eerfle blik, op
een' vreemden geworpen, overtuigde lien van dwaling, en de
C e 2
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groetenden vlogen wild door elkander, terwijl zij opfprongen
of naar hunne wapenen grepen. Spoedig echter, toen men
den binnentredenden meer bedaard had opgenomen, maakte
die onrustige beweging plaats voor verwondering ; de handen
zonken langzaam bij het aangevatte geweer neder; de reeds
gefpannen haan trad weder in zijne rust, en blinkende dolken,
half uitgetogen , flopen weder in hunne fchecden. De gasten
zagen, niet wijdopgefperde oogen, eerst den Kardinaal, dan
de nog altijd opene deur, en vervolgens elkander aan, en
een luid, algemeen en lang aanhoudend gefchater volgde,
zoodat velen zich den buik moesten vasthouden.
De woning, in welke de Kardinaal zoo onverwacht zich
had ingedrongen, was, door het zeldzame van den aanblik,
meer gefchi:.t, om verbazing te verwekken, dan vertrouwen
in te boczemen. liet vertrek , dat de geheele diepte des gebouws en omtrent drie vierden van deszelfs lengte innam, was
tevens het &énige; want de morfige kamertjes, die eens tot
flaapplaatfen gediend hadden voor de genen, die hier geflapen
hadden en er heelshuids waren afgekomen, waren in onbruik
geraakt en vervallen; dezelve waren oorfpronkelijk zoo vele
afdeelingcn eens hooizolders geweest , die over den ftal heen
tegenover de deur vlamde een geweldig groot-liep.Rgt
vuur , zoo als dezulken aanleggen , tuien het brandhout niets
kost, in een' fchoorfteen , die zwart berookt en van eenen
omvang vas, dat man en paard er gemakkelijk in zouden
kunnen rondrijden. Eene groote koperen lamp , die misfchien
finds de vorige eeuw niet van roet en vet was gezuiverd, hing
van de balken nederwaarts aan een' ijzeren ketting , die,
naar den roest te oordeelen ,even lang op eene reinigende hand
wachtte, en verfpreidde een flikkerend, wild en onzeker fchijn
, dat elk oogenblik fchicr tot uitgaans toe gezweept werd-fel
door de in alle rigtingen van het kompas door de fcheuren des
gebouws binnendringende togtwinden. Daar rondom zaten
eenigen op lage kurken bankjes, eenigen lagen op mantelzak
kalen vloer, en vijftien-kenofchapvl,igenod
a twintig flerke, gerefolvee^de kerels, hunne eigaren rookende , dobbelden, of poetflen hunne roestige fabels en geweren,
en namen van tijd tot tijd fterke teugen wijn, of flerken drank,
uit hoornen bekers, hier en daar op den grond verfpreid, of
uit boksiederen buidels , die hier, gelijk in Spanje, bij het
landvolk de plaats van wijnfiesfchen beklceden.
Niet min zonderling was de kleeding en tooi dezer lieden,
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met de grilligfle overdrijving van de dragt, hunnen hand en
bedrijf paslende. Dik zwart haar vloog, als 't ware , hun
om het hoofd; cle een droeg knevels , de ander lange, ncêrhangende fnorren , beide gevormd naar het model van dezen
of genen beruchten aartsti*gauwdief, die vóór twintig en meer
jaren aan de galg fpartelde. De kleedij was grof, maar afftekend; met wapenen ais van kop tot teen bedekt, ja meer
dan ooit de klockf'e kampvechter in [laat was te gebruiken;
terwijl ginds en elders een verfierlèl fchitterdc, dat vreemd
afflak bij den ruwen vorm van het geheel, en dat de bezitter cellen reiziger ontroofd , en nog niet voor een fink van
neer noodwendigheids verruild of in het fpel verloren had.
Een dezer heeren , een harsch , forsch , tamelijk gezet man ,
de eigenaar van dit ongure nest, fcheen met ruwe vertrouwelijkheid voor waard te fpelen. Drie of vier magere hon.den niet dreigende blikken , van het groote ruigharige fpitsras, die door de fchermutfeling vóór des Kardinaals komst
uit hunnen flaap waren gewekt, draaiden zich, toen de rust
zich herfielde , knorrend om , en vlijden zich weer neder.
I?én enkel wezen van her teeder geflacht, Bene vrouw van
middelbare jaren , met juist niet zeer zachte gelaatstrekken,
met nedrgehakte fchoenen en fiijf van morfigheid, hurkte eau
den breeden haard, om een' hoop gevogelte van onderfehcidene foort voor het avondeten klaar te naaken. Over den
haard, van den kant , waar liet gevogelte Iag, flrekte een
kerel, met de huiveringwekk endfile galgcnphyfiognomie, in de
houding, zoo ais lij , bij de intrede des Legeats, op twee,
die hem dreigden , wilde inhouwen, zijne regterhand met Bene
lange fabel vooruit; terwijl hij in de linker, met her erne oog
op zijn wapen , met het andere op liet vrouwsperfoon gerigt,
een' geplukten huishaan bij den afgefneden ftrot omhoog
hield, en als in terro; em zijner tegenpartij heen en weir
zwaaide.
Luid en lang aanhouded was liet gelach , dat de t ege n
vreemden verwekte; het ging zoo van har--wordighes
te, dat de voorafgegane twist, als met alr;emecne overeen
daardoor vergeten feheen'te zijn. „I en priester! een-fleming,
„ priester! ho , ho!" fchreeuwde de laatstgenoemde kerel niet
verwondering en vreugd , nog altijd de fabel niet de eerre en
den haan niet de andere hand zwaaijende. „Len priester! hi , hi !"
krijschten zes andere even lustig geflemde knapen hein na. Iiet
denkbeeld was zoo grappig ; zij borften van nieuws in een luid
gefchateruit.,, ja," dus ving de eerfle fpreker eindelijk weder aan,
-
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„ zoo ziet men toch, hoe de Kerk voorde behoefren van eerlijke
„ kerels in hunnen nood zorgt !"—„ Eerwaardige vader !" fprak
hij , die voor waard fpeelde , niet Bene diepe buiging, waar
hij met zijnen hoed het tiof voor des Kardinaals voe--bij
ten wegveegde, „ welk een gelukkig toeval, (gelukkig
„ zoo wel voor u, als voor ons , daar . gij zeker genoeg
bij u hebt, om eerre lekkere avondfmul goed te maken)
„ welk een gelukkig toeval verfchaft ons dan zoo laat de eer
van uw bezoek in de Rattenval ?' — „ Maak plaats,
„ G I us E PPE, en laat den heiligen heer voortreden !" riep
een jonge Duivel , wiens hoed met een' groeten bos haneveren was getooid, en die, tot tijdverdrijf, op den loop van
Gene geladene pistool zat te fluiten : „ 't Is al lang geleden ,
„ dat een van zijn' fland onder ons geweest is; zijne gebe„ den kunnen zegen over uw dak brengen !" — „ Ei , het
„ was niet kwaad, zoo hij een nieuw dak liet van boven
komen , of althans iets, waarmede wij de gaten in het oude konden floppen," viel een ander niet een' vuurrooden
neus in; en, terwijl hij naar boven keek, oir. zijne aanmerking toe te lichten, viel hem kletterend een regendrop in het
oog , hetgeen het ganfche gezelfchap van nieuws deed fchateren.
„ Stil !" riep de kerel met de fabel en den haan , die geen
ander was dan P E z Z AL I zelf: „ Laat den eerwaardigen
„ reiziger nader komen! Want — vrede zij met hein ! — hij
komt juist van pas, om ons gefchil te beflechten. Heilige
„ vader!— maar, op mijne eer, ik geloof, dat de vrome man
verbluft is ! — G i usa opa, f uit de deur! Goed zoo !
„ Gij zijt een fraaije waard! hebt gij niet neer beleefdheids
geleerd, dat gij daar met de hand aan de klink flaat, alsof
een karreknecht zijne fnaps bij u kwam nemen , en met
een : goeden dag ! en : hot ! weir wilde aftrekken ? — Eer„ waardige vader! laat uwe vrome befpiegelingen nu eens
daar ; — gij flaat hier niet op den preekfloel ; gij kunt hier
vrij uit de borst fpreken , en toch altijd blijven, die gij
„ zijt. Koni ! rest voor de vuist maakt de beste vrienden.
„ Nu, fta niet zoo te fu^Ten; gij zoudt ons doen denken,
dat gij liever naar de naaste herberg gegaan, of in het
bosch gebleven waart. Zeg eens — fpreek onbefchroomd —
„ wat dunkt u van het hier aanwezigerefpective gezelfchap?"
„ Wat mij herwaarts voert, goede vrienden," antwoordde
s A IN S u--v I N 0 , „ is niets ongemeens; ik zocht eene fchuil„ plaats voor den florm , die mij overviel , zoo wel als gij
en ieder, die daaraan was blootgefteld. Maar van olieden
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„ is het kwalijk gehandeld, dat gij mij dringt, een oordeel
„ uit te brengen , hetwelk ik noch tijd noch gelegenheid heb
gehad naar eisch te vormen, en dat ik, voor zoo verre
„ ik het moge gevormd hebben , niet zonder onbeleefdheid
„ ulieden zou kunnen mededeelen." — „ Dat zal wel zoo
veel willen zeggen," hernam r E Z ZAL I, „ als dat gij het
„ ons niet regtuit durft te kennen geven, dat wij allen, zoo
„ als wij hier bijeen zijn , meer naar fpitsboeven , dan naar
„ lieden gelijken, die bij u willen biechten? Reeds lang ken„ de ik u, gij papen, hoe gellreng gij zijt in al uw oordee„ len , en hoe liefdeloos ! Maar geef wel acht ; wat gij in
„ uw klooster nooit geleerd hebt, dat zult gij hier zien, —
„ wat het heer, de magt in handen te hebben, en evenwel
„ barmhartigheid te oefenen. Gij zijt onder ons gekomen ,
„ daar wij u juist kunnen gebruiken , en wij willen genadig
„ met u handelen. Dus zonder omwegen ; het geval is dit.
De zoon van onzen waard, de gewone knecht voor al het
huiswerk , ligt thans , ginds in den stal, krank aan de
„ koorts. De arme , brave vrouw, zijne moeder, — gave de
Hemel, dat zij niet zoo leelijk was! — is de treffelijktle
kokïn , die ooit een' haas lardeerde; maar wat baat ons
dit? twee handen kunnen niet alles doen. 't Is hoog tijd
„ om te eten — wij hebben een belangrijk werk voorgeno„ men — maar het ontbreekt aan eenen, die het fpit draait,
„ en wij twistten zoo eanflonds met elkander, om te beflis„ fen, wien dat postje zou ten deel vallen, toen een geluk
toeval , of, om in uwen ftijl te fpreken , eene heflu--„kig
„ ring, u herwaarts geleidde, om aan onzen twist en tevens
aan onze verlegenheid een einde te maken." — „ Sapper„ ment , dat komt goed l" riep de jonge roover met de haneveren, terwijl hij zijne gezellen toewenkte; „ ik ge„ loof, dat anders vrouw G R IS EL DA dat werk zelve had
„ moeten verrigten." — „ Wat!" fchreeuwde het vrouwsperfoon , „ het fpit voor u draaijen ? Het u in de ribben ftooten
„ wil ik, fchurken, zoo ik wist, wie van u aan mij de hand
„ zou durven haan, om mij daartoe te dwingen !" Nu rees zij
op, en wierp het laatfte fink pluimgedierte half geplukt op
den grond: „ Is liet niet genoeg, dat ik nog bij den ketel
„ zit, terwijl gij , in razende dronkenfchap, mijn' zoon te fchsn„ de gehouwen hebt?" —„ Met den ketel zou het nog wel gaan ,
„ moedertje ," zeide een drievingerige knaap op een' farrenden toon , „ zoo hij flechts eenmaal 's jaars wierd lchoonge„
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maakt ; maar hij is ook te klein voor zoo veel gasten." —
„ Een veel kleiner ketel , dan deze , kan u allen tot brij koken, gij fchelmen! als gij opgehangen zijt," hervatte het
wijf: „ Kom hier, oude gek !" voer zij voort , zich tot s A Ns o v I N o wendende ; „ kom hier! Deze flungels zullen u nog
„ eens voor uwe geestelijke dienflen danken, die zij thans
„ verfmaden—ja, danken zullen zij u nog, in de vrije lucht,
eer zij den geest gevent Daar, zie eens ! eene fchoone Leenheersgans.! Gij moogt wel véle van die foort van uw leven
,, gegeten hebben; braad er nu ook eens eene, en doe boete
„ voor uwe wellustigheden ! Kom, zeg ik, zet u neder !"
De gramfchap van vrouw G RI s E L D A was Reeds gewoon,
der bende ftof tot fcherts. te leveren; in alle welingerigte gezelfchappen moet iemand zijn, die ten fpel der overigen ver
priester door eene keukenmeid den rok van-uirekt,n
het lijf te zien fcheuren , had dezen onmenfchen veelligt een
even groot vermaak verfchaft, als drie of vier menfchen het
levenslicht uit te blazen, of een geheel dorp in brand te lIeken. Een van hen geliet zich met veel deftigheids, als wilde hij zich voor den vreemden in de bres hellen, en hield
vrouw GRI SE L DA , als eene gewetenszaak , voor, of zij
een' man in geestelijk gewaad tot gemeenen huisarbeid kord e.
vernederd zien. Een ander verklaarde, dat hij, met alle refpect voor Signor D I E G o , de zaak uit een ander oogpunt befchouwde : er behoorde geen aanzien des perfoons plaats te.
vinden ; hij was van meening, dat de Pater Of het fpit draaijen, Of aan het fpit gedraaid moest worden. De jonge gaauwdief herinnerde zich, gehoord te hebben, (en dit maakte het
der waardin ten pligt, alle monniken te vervolgen) dat een.
kloosterbroeder haren vader eene Christelijke begrafenis had.
ontzegd, en wel op grond, dat geen goede Katholiek naast
zulk een booswicht in vrede korde rusten. „ En ik," voegde
de eigenaar van den vuurrooden neus. daarnevens ; „ hier is
„ G I us E.P P E zelf — ik heb hein duizendmaal hooren zeg„ gen, dat een priester heen getrouwd heeft. En daarvoor —
„ hoewel ik niet gaarne tot gewelddadigheid overga — daar
voor moest, zoo ik in zijne plaats ware , het bloed eens-„
,, mans van dien hand mijn. zwaard verwen , vOór ik flierf."
,, Houd op met dat gebabbel !" viel hem PL Z Z AL I in de
rede , terwijl hij zich trotsch tot s A N S 0v I N 0 wendde , die
nog altijd op eenen affland flond : „ Dit huis, goede vader,
„ is finds onheugelijken tijd het graf van alle papen gewor-.
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„ den , die hetzelve binnentraden; neem u dus in acht, hoe
„ gij u hier gedraagt ! Gij hebt ons , door een zeer gelukkig
toeval , juist in eene goede , vrolijke luim aangetroffen ; en
zoo zal, misfchien, het ergfte, wat wij met u uitvoeren,
zijn, paap! dat wij u rein uitplunderen, en, op een' ezel
gebonden , met het aangezigt naar den Haart gekeerd, op
„ den weg naar Ravenna laten trekken. Maar indien gij het
„ geringlte tegen mij u veroorlooft, dat de grenzen mijner
„ welwillendheid overfchrijdt, of iets weigert van hetgeen u
,, bevolen wordt, zoo wordt gij in één oogenblik in ftukken
„ gehouwen, en uwe asfche in den wind verstrooid, die daar
„ buiten in het woud buldert !"
(Het vervolg en flat hierna.)

1VMIJN BLOEDVERWANT.

Een Tegenhanger van mijn' JA N D E LAP P E R. (*)

T

Jw heldendaad, o Bloedverwant!
Door burgertrouw bedreven,
Doe ik, tot eer van ons geflacht,
Tot eer van u, herleven.
Toen Lodewijk's en Karel's wrok
Hun beider dolken wette,
En ze op het hart van Nerlands. Maagd
Met wrevle woede zette ;
Toen olie zoo zeer benarde Maagd
Haar' bangen kreet deed hooren,
Ging, tot behoud van 'r vaderland ,
Die noodkreet niet verloren.
Want Holland, in dat hoogst gevaar,
Kwam haar ter hulpe Pasellen ,
En wist een' zoo geduchte magt
Dra perk en paal te stellen.
(*) Zie dit Iblengelu'erk voor r821. No. II. Wij meenden
eenen achtingwaardigen Grijsaard het genoegen niet te mogen
onthouden, ook aan dit regt vaderlandsch diehtilukje eene
plaats te zien ingeruimd.. — Redact.
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Ook Haarlems rappe en wakkre jeugd
Heeft flout naar 't zwaard gegrepen,
Bemannende , met edel vuur,
Een tal van oorlogfchepen,
Mijn dappere, eedle Bloedverwant,
Door heldenmoed gedreven ,
I Ieeft zich, tot heil van 't vaderland,
Bij Tromp aan boord begeven.
-

En naauw is Neêrlands fchoone vloot
In 't ruime fop gekomen,
Of heeft terltond den flouten gang
Op 's vijands magt genomen.
De Ruiter doet het hoogst beleid
En al zijn gaven blijken;
IIij dwingt den trotfchen Brit en Frank
In 't eind tot fchandlijk wijken.
Tromp hield 't op Frankrijks Admiraal
Die , even onbezweken,
In zulk een hagchlijk oogenblik
Zijn' man niet is ontweken.
Weldra begon de felfte ttrijd ,
Bij 't dondren der kartouwen
Die ooit de Noorder Oceaan
Mogt op zijn erf aanfchouwen.
Aiwat en moed en kunst vermag,
Om in den ftrijd te (lagen ,
Wordt, onverpoosd en beiderzijds,
Manhaftig bijgedragen.
En daar de vlag van d' Admiraal
Den mast van Tromp fchier raakte,
En voor zijn oog, tot zijne fpijt,
Maar al te glansrijk naakte,
Sprak Tromp : „ I-Iij, die de floutheid heeft,
„ Haar van de fleng te halen ,
„ Zal niet den rang van Kapitein
Bij Neêrlands dappren praler:.'°

MIJN T3LOEDVERWA\T,

Mijn Bloedverwant flond aan zin Zij':
Op 't woord , door Tromp gegeven,
Waagt hij, voor 't lieve vaderlans,
En bloed en lijf en leven;
Ontkleedt zich half, en fpringt in zee,
En duikt behendig onder;
Maar ieder riep: „ De fprong is fout;
„ Onz' heer is naar den d....r!"
Maar, onverfaagd en onverzeerd
Naar 's vijands fchip gezwommen,
Heeft hij, door niemand opgemerkt,
Diens boord met moed beklommen;

En, Rijgende in den grooten mast,
Grijpt hij de vlag in handen,
En rooft den trotfchen Admiraal
Een van zijn duurfte panden.
Daar laat zich van het Franfche fchip
De kreet der woede hooren,
Die zelfs aan Hollands Admiraal
Ontzettend rolt in de ooren.
Wel vijftig Franfchcn leggen aan,
Om hein , met hun geweren ,
Die foute, nooit gehoorde daad
Voor altijd te verleeren !
Maar, toen het fchip een weinig dook,
Is hij, door nood gedrongen,
Van 't toppunt van den grooten mast

Vol moeds in zee gefprongen.
Na lange en bange worf:eling,
Mogt hij, fchier afgeftreden,
De Franfche vlag om 't lijf gefjord,
's Lands bodem weJr betreden.

Tromp (prak : „Zijt welkom, Kapitein!
„ Door zulk een daad der daden
Hebt ge u , ook bij het nageflacht,
„ Met glorie overladen." --
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„ Daar is hij bij mijn ziel weérom !"
Riep 't volk : „ wie kon 't gelooven ?
„ Wees welkom, welkom, dappre maat
Vivat! Oranje boven!
„ Hoe drommels raar kan 't met den mensch
Hier op de wereld loopen !
„ Nu zijt gij onze Kapitein;
„ Straks waart gij haast verzopen
„ Gaan wij met u eens aan den dans,
„ Dan zullen wij de Franfchen
„ Hun rigadon en pas de deux
„ Verduiveld leeren danfen! " —
Maar ach! de held, hoe hoog vereerd,
Hoe luisterrijk verheven ,
Moest in den arm der zegepraal
Voor altijd hen begeven.
Die fprong kwam hem wel duur te laan ;
IIij voelt zijn einde nadren,
En (preekt : „ Ik Eierf op 't bed van eer,
„ Naar 't voorbeeld van mijn vadren.
„ Vaarwel , mijn dappere Admiraal
„ Ik wilde , naar vermogen,
„ Den luister van mijn vaderland,
„ Als dure pligt, verhoogen.
„ Mijn taak Is heerlijk hier volbragt,
„ Door 't offer van mijn leven ;
„ 'k Ben vaardig, het, met diep ontzag,
„ Aan God terug te geven."
Nu vraagt hij om de Franfche vlag,
En vlijt er 't hoofd op neder:
Zóó keerde zijn manhafte ziel
Tot haren Oorfprong weder! —
Ach ! mogt het mij, o Bloedverwant!
Mij , hoogbejaard , gelukken ,
Uw' naam, uw' roem , uw grootfche daad
Vergetelheid te ontrukken!
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Dan daalt in mij weldra , getroost
Daar elk van ti blijft (preken,
Een oud geflacht ten grave neer,
't Geflacht der ............
K.

k1AARLEMS WELRKLAIVK VAN BILDERDIJK'S AFSCHEID AAN
LEY DEN.

aarom verliet ge uw dierbaar Leyden?
Was daar voor ti geen woonplaats meer?
o Bilderdijk ! kost zoo veel 't fclzeiden
Keer fpoedig naar de Rijnilad weêr;
Gij vindt in Haarlems u'171- onzvademing
Geen Iieuliap, geene zielsverndezning
Voor ware of ingebeelde (nart;
Uwe onrust, zelfs uw zielsverlaegen,
'Lal nergens minder hulde ozatvazsgen
Gij vindt hier voor u,v hart geen hart.
Doch -,vaar zoudt gij een rustpunt vinden,
Die zelf, hoe oud, denver•eldzee
Ontroert en fchokt door oneeëz;Iiasderz
Van 't IJ tot Oost- en \Nester-reé;
Die, jonger reeds, het angstgewemel,
Een anders hel, u koost ten hemel;
Wien, fchoon niet lauwren ovesfchaduwd,
I Iet bijtziek lastren meest kon freelen;
Die wrevcitoonen voort blijft kwelen ,
In fchimp- en vitlust nooit verfiaauu'd.
-

Wie trekt u af, van aan de zijde
Te liggen van uw Izreivl ksi)iind?
Wat vloekt gij daarom op liet blijde
En weder vrije vadethzrrd?
llet ftaat aan u , in welk der vesten
Uw rif den akker zal bemesíesz;
Onnoodig kwelt gij dus u - zelf,
Waar m' u , dijt bij of af,;efc,7 eiden
Van wat gij mint, in nieus;e heiden
Of elide terp , den doodskuil defy'.
,
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Dat zwijgend uw gevoel verfleene ,
Bij vruchtgemis der huwlijks - koets;
Dat vrij uw oog die ramp beuweene,
Tot aan uw' Iaatilen droppel bloeds :
Die tol betaamt het oudrenbarte;
Uw menschlijkheid fpreekt uit die fmarte; —
't Verheug' zich in uw' Lodewijk;
Maar, is u nog die vreugd gegeven
Wat wrokt en mokt ge, aan 't eind van 't leven,
Bij uw vaarwel, op Neêrlands rijk?
Keer vrij naar Leydens dierbre wallen,
Waar, toen ge er waart, geen fchijn van roem
Op restte , die, in ftof vervallen,
Schaars koesterden geleerdheids bloem !
Schaar u dáár weer naast Pallas zonen:
Ons Haarlem zal geen' weedom toonen;
't IIeeft nooit uw' wrevelzin gelaafd;
Langs 't Spaarne rollen vreugde - klanken,
Als gij naar Leydens palmenranken
Voorfpoedig in een rolkoets draaft.
Laat , eindigen uw gramme dagen,
Uw van den nijd doorvreten rif,
Waar 't wil , een weidfche grafzuil vragen,
Slechts niet in 't Kenmerlandfche klif;
Uw lof zou door ons I-Iout niet ruifchen
De Spaarne - ftroom niet trotfcl.er brzrifchen,
Al dook uw grootheid in zijn lisch;
Ontroof dat rif die kerklzofkraaien ;
Uw roem mogt als liet zand verwaaien
In Haarlems gruwbre u'ildernis !
Kerm niet om 't ouderlijk gefeente;
Waan niet , dat iemand u 't ontrooft
Eens , is 't uw wil , wordt uw gebeente
Door adellijk gewornit' bekloofd;
De Graaf van Teisterbant zal fpringen
Met al zijn erf-afXomelingen,
Van vreugde , dekt u de eere - zerk.
Mogt flechts uw ziel, bij dit ontmoeten,
Voor al het tweedragtszaad niet boeten ,
Door u gef?rooid in ílaat en kerk!
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Of, loot van Amilels burgervader!
Ga, flreelt u zulks, waar de Amftel vliet;
Wees onrustftoker, oorlogsrader:
Uw vaan waait in heur fladsgebied.
Daal , in uw' ouden dag , dáár neder:
Wie weet, of niet uw fenixveder
De rust geheel aan 't IJ verdreef? (*)
floe 't zij , wis daalde er uw gebeente
In 't wapenrijk en trotsch gefleente,
Als 't rif van den getrouwflen neef.
Ligt moogt gij dáár elke asch ontwijden,
Die Haarlems klif fleeds roem bereidt,
Dáár d' eeuwgeest met geluk beflrijden,
U keetlend in elk wapen -feit;
Dáár fcheppen hel en gruweldagen,
Als flechts St. Bartels nachten zagen,
Tot flilling van gewetensplicht;
Zelf beitlend, opdat zij verduren
Den tand des tijds, in de uiterfie uren ,
Uw heldendaán op 't grafgefiicht.
Doch waar gij 't zoekt, op 't land, in lieden,
Ons klif biedt u geen welkomst aan;
't Is onze wildernis tot heden ,
Ook zonder u, te wèl gegaan;
Wilt gij er Herven, doe 't blijmoedig;
Men flerft hier, met zijn fchuld , flechts bloedig,
Al biedt een wildernis geen dons;
Maar waan hier vrucht van klagt noch zangen:
Want, waar ze aan krekeltoonen hangen,
Weet- Laurens Koster rust by ONS.
C. H.
(*) Zoo lang deze clan/uk Bene conditio fuse qud non blijft
uitmaken, protesteren wij in naam onzer Stadgenooten, voorshands wel degelijk tegen dezen raad. — Redact.
,

IIET SCHAAKSPEL.

T

en tijde, dat MOZES ME ND EI, SSOHN in de geleerde
wereld optrad, was het íchaal.fpel zeer in zwang bij de geleer-
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den. MEN DEL s s o x N deed niet mede, en gaf er deze reden
van : „ Het fchaken is voor het verftand te veel fpel, en voor
„ fpel vordert het te veel verfhand. "
DE STOOMBOOT TE CALCUTTA.

Calcutta
D
noo, of cle .Duivelsboot.

heet bij de inlanders Sheitaun koo
1-Iet gaat hun begrip te boven, hoe
dezelve tegen wind en droom en golven kan opvaren. Een
hunner ging nog verder, en zeide: „ Zoo lang de kunflen in
„ hare kindschheid waren, fchreef men elke nieuwe uitvin
aan den Duivel toe ; maar thans zijn de Engelfchen zoo-„ding
ver gekomen, dat hijzelf het hun niet kan nadoen !"
e foomboot te

OORSPRONG VAN DEN NAAM TARTUFE IN 1WOL1hItE'S
HUICIIELAAR.

V

anwaar komt de naam van T A R T U FE , thans gelijkluidend met fclzijnheilige, huichelaar? Vond ii o L 1 L RE dien
reeds in de FranJche taal ? Hij vond dien niet , maar het toeval gaf hem denzelven aan de hand. Op zekeren dag fpijsde
hij bij den Panfelijken Nuntius in gezelfchap van twee Geestelijken , wier fchijnheilig beftaan hem waarfchijnlijk veel flof
tot zijn Blijfpel gaf. Den Nuntius werden trufels voorgediend, en nu ontwaakte een dier 1chijnheiligen op ééns uit
zijne vadzige gevoelloosheid. Met het water om de tanden
riep hij uit : „ TRrtufoli , Signore Nunzio! tartufoli !" En
tertlond heiloot M 0 LIL R E, den vriend der tartufoli Nlonfieur
TARTUFE te doopera.
DE BERLIJNSCHE SCHOENMAKER.

E

en fchoenmaker te Berlijn heeft aan den Koning van Pruisfen een paar fchoenen van een' nieuwen vorm gezonden,

welke men zegt, dat I-Ioogstdeszelfs goedkeuring hebben weg
gelukkig zou het niet zijn • zoo deze vernuf--gedran.I
tige ambachtsman aan alle Souvereinen fchoeifels kon bezorgen, gefchikt om hen te doen gaan zonder hulp van hunne
Ministers!
DE DOORLUCHTIGE SCHOOLKAMERAAD.
Voor den Lord Sherif van Holl werd een ftraatroover gebragt, en ter dood verwezen. Bij het voorafgegaan onder
ongelukkigen een' zijner oude-zoekhadLrin
fchoolkameraden ontdekt; en hij kon zich niet wcêrhouden,
bij hein naar nog eenige andere gezellen zijner jeugd te ver
Ach, Mylord!'' antwoordde de roover met een'-nem.„
diepen zucht , „ zij zijn reeds allen opgeknoopt , behalve gij
„eitik."

ME N G E LWERK.
I;RIEF VAN DEN IIOOGGELEERDEN HEER W. A. VAN
HENGEL (*) AAN DEN WELEERWAARDIGEN HEER
A. STOLKER; BENEVENS HET ANTWOORD
VAN LAATSTGENOEMDEN.

Welcerwaardige , zeer geleerde Heer!

Z

oo velen dank ik u verfchuldigd ben voor het nuttig
en aangenaam onderhoud, hetwelk mij de door u van tijd
tot tijd in de Letteroefeningen g.eplaatfle opflellen ver.
fchaft hebben ; zoo zeer voele ik mij op nieuw aan n ver,
pligt voor menige belangrijke aanmerking of herinnering ,
welke mij nu onlangs door middel uwer verhandeling over
het lijden en f erven van J E z u s C H r I S T U S , als
Code betamende, (immers liet eerfle gedeelte, hetwelk ik
tot dusverre alleen gelezen heb) geworden is. Evenwel is
liet een en ander in dezelve , waaraan ik mijne goedkeuring
weigeren moet , en daartoe behoort cie verklaring van den
Bijbeltekst , waarmede gij uw betoog aanvangt. Veroor.7. 0 0 f mij , Mijnheer! dat ik u mijne bedenkingen over
deze vricndfcliappeli k nlededeele.
Gij begint , namelijk , niet de verklaring van Hebr. II:
70 , waar wij in onze gewone overzetting lezen ; Thant

het beis minmade hem , om welken alle dingen zijn , en door
welken alle dingen zijn , dat hij , vele kinderen tot da
(*) Verzocht geworden zijnde, dezen brief, te gelijk niet
bet ant! voord, in liet Mengelwerk der T/atler landfc,'ze Letteroer
feningen te doen plaatfen, heb ik liet daarvoor gehoutilen,
dat dit veilig gefchieden kon, zonder dat Let noodig was ,
met den IIeere s T 0 L ic ER in nadere bricfwisfeling te trede,
Wij hebben beiden onze gevoelens , vertrouw ik , duidelijk
genoeg gezegd , en brengen nu onze aanmerkingen voor de
regtbank van taal- en uitlegkundigen, aan welke de beoor,,
deeling der verfchillen , welke er tnsfchen ons nog bl'yvera
bellaan, gerustelijk kan worden overgelaten.
VAN HEN G i: s.,
MENCEL . 1807. No 9.
I) d
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heerl kh eid leidende , den aver flen Leidsman hunner zaligheid door lijden zoude heiligen. Met alle reden begeert gij , dat er , in plaats van tot de beer hkheid , alleenlijk tot heerlijkheid gefchrevcn worde: zoodat het
lidwoordje de wegvalle. Even juist gaat gij te werk, als
gij het woord heiligen afkeurt : wat er voor hetzelve (laan
moete, zullen wij in het vervolg onderzoeken. Maar duid
het mij , bid ik u , ten goede , dat ik de vertaling van
as' óv ru -c&rc , door om welken alle dingen zijn, met u
niet misbillijken kan ! Gij erkent zelf, Mijnheer ! dat liet
Griekfche voorzetfcl m„ met den vierden Waanaval ach
zich , meestal door om vertaald moet worden. Doch-ter
aanflonds daarop beweert gij , dat dit geen altijd geldende
regel is , en om zulks te toonen , beroept gij u op fommige plaatfen uit onze overzetting zelve : te weten vers
9 van dit Hoofdfluk, 2 Pet. III: 12. Joann. VI: 57•
Openb. IV: ii. Maar in de eerstgenoemde plaats zou er
zeker om het laden des doods , en niet van vege het hden des doods flaan , hadden de onzen zich niet verílout ,
om , zonder eenige noodzakelijkheid , van de gewone beteekenis af te wijken. Aan dezelfde floutheid hebben zij
zich fchuldig gemaakt, door 2 Pet. III: i2 te fchrijven
verNwachtende en haastende tot de toekomst van den dag
Gods, in welken de hemelen, door vuur ontloken zijnde , zullen vergaan ; daar toch de vertaling om we/ken,
dat is , uit hoofde van we/ken, hier niet alleen een' gocden zin oplevert, maar ook volflrektelijk vereischt wordt,
omdat de Apostel van ecne verborgenheid fpreekt, en men
zich althans in zulk een geval zoo na mogelijk aan de
letter houden moet. Lezen wij Opeub. IV: xi : door uwen
,vil zin zij, en zin zij gcfèhapen (of, volgens andere
HSS. , waren zij, en haren zij of zijn zij gefchapen);
op deze plaats zegt gij , dat liet voorzetfel b Beene andere beteekenis dan die van door hebben kan: maar hoc?
wanneer men vertaalde om tiwen wil; zou dit niet zoo
veel beduiden , als omdat gij het wi/Jet , en dus in de
door j 0 A N N E s befchrevene uitboezeming zeer wel voegen ? Doch laat mij het u gewonnen geven, dat men onze
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Overzetters alhier fliptelijk te volgen heeft. Laat mij ver
zeel van goedkeuring hechten aan hetgeen-dermtuh
zij Joann. VI: 57 aldus gefchreven hebben: Gelijkerwij s
má de levende Vader gezonden heeft , en ik leve door
den Vader; [rolzoo] die ma eet , dezelve zal leven door mij.
Zelfs wil ik nog meer doen: ik wil erkennen, dat de
beteekenis , welke gij aan het voorzetfel aow op de twee
laatstgenoemde plaatfen toeëigent, door voorbeelden uit
Heidenfche Schrijvers zoo wc1, als uit het Nieuwe
Testament, nog nader kan bewezen worden. Daartoe diene dan onder anderen hetgeen men verzameld vindt bij
.

-

VIGERUS ,de Idiottsmis,p.587,583 ,HER MAN NI.

Maar noch daar, noch elders heb ik kunnen befpeureu ,
dat men dit voorzettel zoo opvatten moet, wanneer het
in dezelfde redenering ook nog eens den tweeden naamval
achter zich heeft. Integendeel behoeft men zulke plaatfen, dunkt mij , flechts niet oplettendheid in te zien , en
men zal zich, mits men zich maar door geen gezag van
S C II L E u S N E R of andere Lcxicographi leiden laat ,
gemakkelijk overtuigen , dat a« met den vierden naamval
daar overal met het Nederduitfche om gelijk f{aat : zie bij
v. i Cor. XI: 9 —Ia. Ja , hangt de verklaring der Heilige
Schrift niet menigmaal van zeker uitlegkundig gevoel af;
van een gevoel , namelijk , hetwelk op dc wetten van ons
denkvermogen gegrond is : en doet het zich nu aan dit
zelfde gevoel niet levendig voor , dat onze brieffchrijver
at' óv en ai' ov naast elkander gefield heeft , om twee dingen onderfchcidenlijk uit te drukken? Wat blijft er dan
over, dan dat wij het eene om welken, het andere door
welken vertalen? En hierin worden wij bevestigd door de
vergelijking van Rona. XI: 36. 1 Cor. VIII: 6, Col. I:
s6 , waar eis uv-róv (tot hem) hetzelfde , als Vic' áv (am
welken) in dezen brief, íchijnt te kennen te geven. Gij
zelf, Mijnheer! haalt deze plaatfen aan ; maar vindt er
Bene 1Pleonastifehe , of zulk cone fchrijfwijze in , waar,
door men meer woorden gebruikte , dan noodig was , wijl
men zijne verhevene gedachten wegens God of j z u s
e H R i s T u s niet juist wist uit te drukken. „ Bij zulk
Dd ^,
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„ eene fchrijfwijze," vervolgt gij, „ kan men, in de
„ overzetting , niet op elk woord drukken; men moet
„ alleen den zin overbrengen , en die is dan hier, in ver„ band niet liet vol g ende DOOR welken, waar den
„ tweeden naamval achter zich heeft, collective , niets
„ meer, dan VAN of DOOR welken." Doch neem liet mij
niet ten kwade , dat ik de invoering der Pleonasmen van
zulk eeslen aard voor niets meer dan voor een kunstgreep
boude, waarvan de Geleerden zich, even als van menigen anderen verkeerden uitlegkundigen regel , bediend hebben , omdat zij bij liet naautvkeurig onderfcheiden der uit
verlegen fionden , of zich geen' tijd gunden -drukinge
om alles behoorlijk uiteen te zetten. Gij zegt wel ten aan
I'cbr. II: ia : „ In den tekst kan om niet toe--zienva
„ gelaten worden : want om we/ken alle dingen zijn ,
„ kan niet anders beteekcnen, dan om wiens evil, to„
„ wiens voordeel of genoegen. Maar dit is hier on„ gerijmd. Om Gods {gil is niets. IJij is zichzelven
„ algenoegzaam , en behoeft niets buiten zich. Alles is om„ der • fchepfelcn wil, — om hun heil en hunne zalig„ beid." Maar hebt gij , dit fchrijvende , wel berekend ,
dat dit om a,elken ook beteelcenen kan , tot wiens eer ei z
heerlr kfieid , en dat het dus hetzelfde zeggen kan , hetwelk
in den Bijbel zoo dikwijls nopens God voorkomt? dat de
vergelijking der zoo even aangetogene plaatfen die opvatting hoogstwaarfchijnlijk maakt? ja dat dezelve volkomen
fi hijnt voldongen te worden door hetgeen n A U I. u s aria
de ., 1éziërs fehrijft, Iloofdll. I: 4 , ., i2 , waar, althans
mijns bciunl.ens, cie uitdrukkingen ri vov aó ^s zes

dp 4T ^ ; xtTO (tot, prijs der heerlijkheid zijner genade),
civov Tig ^á s^S vvroV (tot prijs zijnencee rijkheid),
ter opheldering van het voorgaande Fis ctTv (in, of beter tot hen zelven) vertirehken ? Pc zwijg nu van de
plaatfen , door A B R r s C r-I , Parnidir. Ep. ad Hebr. ad
11. 1. en anderen aangehaald. Kor;om , men houdt zich ,
mijns inziens , aan liet fraakgebruik , en laat den ge.
wijden ;schrijver overeenkomfiig met de leer van liet Nieuwe Testament fpreken, wanneer men deszelfs woorden
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vertaalt : om welke 72 alle dingen zijn , en aan die woorden deze uitlegging geeft : tot welks eer en heerlijkheid
alle dingen zijra.
Van nog meer belang acht ik echter het verfchil, Mijnlieer ! hetwelk over de woordvoeging van dit vers tusfchen ons beflaat. „ Men heeft vertaald," fchrijft gij:
„ DAT Hij , vele kinderen tot de heerliykheid leidende;
„ doch dit Raat in den grondtekst nier. Hij zou moeten
,, terugfaan op Ent, namelijk GOD. Maar dan moest er
onbetwistbaar &'zydvrt flaan, niet, gelijk, zonder uit„ zondering, alle handfchriften lezen, ui^ybvra. IIet f]aat
op ,ruvTa , alles , of alle dingen : want wij vermoeden
„ niet, dat iemand het tot &px.y^v zal willen brengen,
„ dewijl de woordlchil.king dan geheel anders zou moe„ ten zijn. De zin is : liet betaamde hem , door Wien al„ les is , hetwelk vele kinderen tot heerlijkheid leidt."
Te regt merkt gij aan , dat de woordfchikking ons ver
om dc woorden : vele kinderen tot heerlijkheid-hindert,
leidende , met de onmiddellijk daarop volgende : den overfien Leidsman , te verbinden. Wie ziet niet, dat er in
dit geval behoorde te haan : Tóv &pxryóv z s Qwr pi xiTwv,
zóv ^rcTTcvs vioDq e1S yzy6vzu, of dat het lidwoordje
z^v (den) althans tusfchen &vY,yóvzu (leidende) en &pxYiav
(overjlen Leidsman) niet moest voorkomen? Het is dus
te verwond eren dat B E N G E L , R 0 S E N T1 U L L F R,
x n I N R I C u s en anderen dit pad zijn ingeflagen. Nog
meer verwondering verdient liet gevoelen van r A R E u s,
S T RI G L L I U S en de uitleggers , die hen volgen , dat
alles , van de woorden dc' ov (door welken) af , op c u n 1 sT u s doelt, wijl men den brieffchrijver dan nog vreemder
woordvoeging toedicht. Wat uwe opvatting betreft: ik erken gaarne , dat dezelve eengin zin oplevert , die dragelijk
is ; ook weet ik niet anders , of zij is u oorfpronkelijk eigen;
maar vergun ni ij nogtans , dat ik haar niet aannemelijk ach te!
Vooreerst meen ik , dat men , zoo uwe vertaling doorging, alhier achter lezen moest ?u ra AoD; enz.,
even als wij , Col. I: 16 , voor alle dingen , die in ds
hiemelcn en die op de aarde 41n, in den grondtekst ge,
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fchreven vinden : Tu zdvTz , T> iv ro-,s oV'pwvo7, s n izZ
7^s v• Ten tweede volgt uit uwe verklaring, dat de Schrijver aan de Hebre n alles, waarvan hij fprecl t , in dit
vers nader bepaald zal hebben , door er bij te voegen :
hetwelk vele kinderen tot heerlijkheid leidt : doch laat
zich dit wel gelooven , daar hij hier ontwijfelbaar zin
vers 8, waar van alles zonder cenige bepaling-fpelto
gefproken wordt ? Is , al verder, de vermelding van alles , hetwelk vele kinderen tot heerlijkheid leidt , niet
zonderling in zich zelf ? niet vreemd van het fpraakgcbruik des Nieuwen Testaments ? niet onvoegzaam in eels
plaats, waarin, gelijk s c H u L z , der .Brief an die Hebrier etc. t. d. p. wil opgemerkt hebben , c HR i s'T u s , en dus een perfoon, als overfe Leidsman wordt
voorgeVeld? Deze bedenkingen , Mijnheer ! ik wil het
wel bekennen, zouden mij van het goedkeuren uwer opvatting ook reeds thin weérhouden , bijaldien er mij niets
ovcrfchoot , om er voor in de plaats te zetten. FIoe veel
onaannemelijker wordt zij , wanneer het blijkt, dat de
gewone verklaring door u zonder reden verworpen is !
En waarlijk , van voren befchouwd , is het reeds ten ui
vreemd , dat het door mannen , die zich van vege-terfl
hunne taalkennis een' onflerfelijken naam verworven hebben ,zoo als een ERAsarus,CCn LUTHL R, ee11ICALV IJ N een D L' G R O O T , niet ZOU zijn opgemerkt geworden , zoo men , Omdat u/ayóvrct in den vierden naamal op 'r in den derden volgt , niet vertalen mogt:
het betaamde hem , — — drt Iz f — — leidende; gelijk
wij in onze overzetting lezen. Nog meer bevreemdt het ,
dat een C H R vr s 0 S Tr o a: u s , die liet Grieksch , als zij
moedertaal, door en door kende, dit leidende tot liet-ve
voorgaande leem , dat is , tot den Vader, gebragt , en het
niet geweten zou hebben , zoo dc woordvoeging daartesgen, geiijk gij beweert, onbetwistbaar flrijdig was. Doch
niet deze en dergelijke redeneringen , van welk eene kracht
zij ook zijn mogen , behoeven wij ons niet te behelpen ;
daar er mee menigte van plaatfen voorhanden is , waar
ais hier , niet den derden ta<crzr,a csl een vierde-in,ev
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vereenigd Raat. Zoo vinden wij bij T H U C V l I D t S,
o7q Kpv1o'^ , z^v r€Axv 'Ptt
.Rist. Lib. VII : 57: zu„€o
vvusioavTU,_, pcí^ ^vvTaZ

oixois , &AA' rl Tovg ic^roivav5 áxovTzq

ica-rà pua-eov iX0E iv, dat is: Het gebeurde mi, dat de Kretenfers, Gela te gelik met de Rhodiërs gebouwd hebbende, enz. waar dus Tols Kpmo>to en ZvvxzIoxvsae op dezelfde
perfonen ziet. Van dezelfde woordvoeging bedient zich
-

uàc Fueívoig
JOSEP HUS , Ant. ,Ittd. XV: 6,,Ç 5: 'Hv
ivroA , M200vzus -I
Fk av rï^s itgoorEPZ4
dvzo
c$^uxeapícacóat, datis : Hun was liet bevel gegeven , om , iets
„

vernomen hebbende , enz. Luk. I: 73 9 74 : Tov" aovvai
av, &6j3, Fx
-ry
9=vrug, Ac rpevscv
avzw : Om ons te geven , dat wij, verlost zijnde, enz.
Handd.

XV: 25: "Efv vors bgo0vpcx3óv, ÉxTe^xé 4 u ,rpb5 ta: Ilet heeft ons , eendragte-

tzEvov

lijk te zamen zijnde, goed gedacht , [eenige] mannen te
verkiezen , en tot u te zenden ; of, gelijk er eigenlijk
ílaat : verkozen hebbende , tot u te zenden. Een gedeelte
dezer plaatfen kunt gij , Mijnheer! met meer andere,
vinden bij c o c c E J u s in Comm. ad L. 1. , van wien
H O E K E in Comm. final, ad h. 1. het zijne ontleend
fchijnt te hebben, en vooral bij den doorgeleerden
ABRESCH, 1. c. Ook verdienen PossELIU S,Synt.
Ling. Cr. p. 84. VIGERUs, 1. c. p. 2OI. BUTT—
MANN, Griechifche Gramm. 8 Aufl. bl. 527 volgg.
en andere Grammatici vergeleken te worden. Evenwel
heeft , mijns inziens , niemand over deze manier van uit
beter geoordeeld, dan die dezelve daaruit ver-druking
dat er in deze plaatfen een voornaamwoord in den-klaren,
vierden naamval is uitgelaten ; zoo als bij V. LE IS NE R
en S C HA E FE R ad L. B O S, Lllipf. Cr. p. 49, 50.
Wij moeten dan in den brief aan de IIebreën juist dezelfde aanvulling doen , als overal, waar de vierde naamval
bij den infinitives ontbreekt , zonder dat er, gelijk hier ,
een derde, of ook een andere naamval voorgaat , wel
woordvoeging in den eer,'en opflag moeijelijk-ked
maakt; en wel de aanvulling van het woord uiTv.
Zou het misfehien door de algemeene bekendheid dezer Ellipfe of uitlating veroorzaakt zijn , dat n It A S-
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m u s en andere, boven vermelde, uitleggers dezer plaats
over &7z7ov7-x Beene de minfle bedenking hadden, maar
zich ftilzwijgende aan de gewone opvatting hielden ?
C x n V S 0 S T 0 ai u s zelf heeft bijkans op elke blad
dat men er, onder het lezen , een-zijdeogcfhrvn,
voornacmn i'oord :act den vierden nacsmvrd , in zijne gedachten , bijvoegen moet. Gij kunt er , in de zeer onlangs door den I Ioogl. VA rr VU OR S T uitgegevene Selecta , reeds aanf{onds pag, 4 een voorbeeld van vinden.
-

9rEj ,TEE, zegt l.ij, xxl c ,-i &pFr, -? rvp'
'rx
€xxrépwv (hC 66VzxS g5 ry vxpt3d á7ruórS , Té T E z cp' éxvTwv
i7rvyFty, in plaats van 'E7rei^^'Tsp xx) xdT1 Tw"vÉOTv epFa,
,

atiaois zà enz. Doch waartoe voorbeelden aangehaald van
hetgeen ook gij, Mijnheer ! zeker geen oogenblik betwijfelt.
Ik kom nu terug tot liet werkwoord TEA.srxi, hetwelk
ik u boven heb toegeflemd, dat de onzen verkeerdelijk
door heiligen vertaald hebben. Mogelijk verfierkt u in uw
gevoelen de opmerking , dat de Schrijver van onzen Brief,
I-Hoofdit: X: 14, zelf dit woord van heiligen of á^iu^fgv
onderfcheidt. Bovendien fchijnt het de aandacht van vele
uitleggers ontgaan te zijn , dat het begin van liet vols

gelde vers: 'O , Ts yup uyiuí v xzc of á7u,6 '.os want en
mij, die heiligt , en zij, die geheiligd worden) , in plaats
van voor de gewone overzetting te pleiten , dezelve uit
wijl aldaar de rede loopt-drukelijw fpt;
over hetgeen C t3 r r S T u S nog jiceds aan zijne volgelingen doet ; maar er hier ge waagd wordt van hetgeen

reeds nrrn Hcna als Leidsman van de z^ncn gefchied is.
Te rept noemt derh Llvc de Iloog1. V A N n z R P A T. M
deze opvatting willekeurig : en dit blijft zij , al neemt
men heiligen ook, met W 11 1 T B Y, M T C 1I n c L 1 s en
anderen , voor ii;wijen. Doch daarom kan ik u , Mijn
niet bijvallen , wanneer gij , liet woord TE,,2<t_ 6x$-ber!nog
door voleindigen vertalende , aan liet gezegde door lijden
voleindigen den zin geeft van in of door laden laten omhomesa, of beten jer»en. Toon mij , bid ik u, hetzij
in liet Nieuwe Testament , hetzij bij andere Schrijvers ,
flcchts ééne plaats , waarin Te?riáw als bedrijvend werk,

VAN PROF. VAN HENGEL.

401

woord voorkomt , en zulk eerre lijdelijke beteekenis heeft!
Mijns inziens brengt reeds dc aard van het woord mede , dat hetzelve die beteekenis niet hebben kan, neen,
maar dat het overal zien moet op iemand, die werkelijk
iets dwarf elt. In allen gevalle zouden wij dan behooren
te fchrijven : in of door laden doen (erven. Doch ik
kan meer zeggen. Ik kan er bijvoegen , dat men in de
plaatfen , die S C H O E T T G E N, S C H L E U S N E R,

wAxL en andere Lc.uicographi hebben aangeteekend,
noch ergens elders , of het activum rF-s^bw , of ook het
pasfavu„z 7FTe;cvgyc, van een' per/bon gebruikt vindt,
om er blootelijk deszelfs fcrven door aan te duiden. Integendeel komt het denkbeeld van /ierven , bijaldien in
het verband der rede van den (lood gefproken wordt , alleenlijk te pas , voor zoo verre hetzelve in het denkbeeld
van volbrengen , voleindigen , of ten einde brengen, ligt
opgefloten. Deze is dan ook de beteekenis , waaraan wij
ons in den Brief aan de Hebreën te houden hebben ,
zoo dikwijls er van den geforvenen C U R I S T u s, of
van Gods geforvene vereerders in het gemeen gefproken
wordt ; te weten Heb ;'. V: 9. VII: 28 verg. vers a6.
XI: ao. XII: 23. En don zegt volbrengen , voleindigen ,
of ten einde brengen , werkelijk zoo veel , als tot ds
volkomen Beid brengen , of, wilt gij , volmaken. Zoo
hebben GROTIUS, J. CAI'PELLUS, VALCREN A ER in Schol, ad h. 1. , s c II UL z t. a. p. bl. 154
en vele anderen , wet welke A B R E s c II vich ook in de
hoofdzaak vereenigt, dit woord verklaard. En dat die
verklaring te dezer plaatfe gevorderd wordt, blijkt allerduidelijkst uit liet beloop der rede , waarin de uitdrukkingen sis bie 7z '6vTU, (tot Izeerlijkhiid leidender en ze-hewed (voleindigen) zoo op elkander flaan , dat zij
beide , behoudens de aan elke derzelven bijzonder eigene
kracht , op den over anb tot eerre betere wereld doelen.
Er blijft mij nog over , Mijnheer ! dat ik den zin ,
welken dit vers mij fchijnt te hebben , kortelijk opgeve.
ik wil zulks doen door de volgende omfchrijving : 1!c

vas ovcreenkornfig met de deugden van dien God, tot
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-wiens eere en door wiens tnagt al, wat er befaat , het
aanz ijn heeft , dat Hij , er velen, als zone kinderen
(of zonen) , tot een' flaat van heerl ijkheid in eene toekomende wereld geleidende , derzelver overoen Leidsman
ter zaligheid , langs den weg des lodens , tot de volkosnenheid brengen zou. Vraagt gij nu, hoe deze omfchrij
met liet voorgaande vers flrooke, ik beken gereede--ving
lijk , u te dien aanzien geen voldoend antwoord te kun
geven; maar even moeijelijk vinde ik de poging , om-ne
er andere uitleggingen van dit vers mede te vereenigen.
liet is, zoo als s c II v L z t. d. p. en deszelfs Recenlënt in de -lllgem. Literatur - zeitung , Nov. 18 i9. W.
495, ook verklaard hebben , eene van die plaatfen des
Nieuwen Testaments, welke tot dusverre in het duistere
liggen.
En zie daar, Mijnheer! hetgeen ik de vrijheid genomen heb , u te fchrijven. Neem het aan als een bewijs
van de opmerkzaamheid , waarmede ik uwe verhandeling
gelezen heb. Voorts hope ik dezen brief zoo gefield te
hebben, dat dezelve in een onzer Tijdschriften veilig kan
geplaatst worden. Verkiest gij echter , dat dezelve ongedrukt blijve, ook dit zal ik mij laten welgevallen. Ik
eindige met u te verzekeren van de hoogachting , waarmede ik mij noemt

Anferdam , Uw Welecrw. dienstwilligen Dienaar
Mei 1827. W. A. VAN HENGEL.
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Hoogeerwaardig , Hooggeleerd fleer !

I

k heb mij zeer vereerd gevonden met dc letteren ,
waarin het u behaagd heeft, mij uwe aanmerkingen mede
te deden over mijne verklaring van Hebr. II: Io , en zou
die gewis eerder beantwoord hebben, ware ik niet, op
het onverwachtst, overvallen geworden door eerre beden
welke mij voor cenige dagen te bed--kelijongudh,
de heeft geworpen , waarvan ik vreesde niet cver te
zullen opflaan. Doch , door Gods goedheid, ben ik
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daarvan zoo ver gebeterd, dat ik dezen fchrijven kan.
Ik verblijde mij, dat mijne verhandeling aanleiding tot
uwe aanmerkingen gegeven heeft, en ben zoo ver af van
er tegen te zijn, dat zij in de hcaderlandfchie Letteroefeningen worden opgenomen , dat ik ze integendeel heden aan den Heer Redacteur , met gepast verzoek tot
plaatfing, (onder uw welnemen , niet bijvoeging van dezen) zal toezenden: want ik wil geene oorzaak zijn , dat
het geletterd Publiek van deze keurige vrucht uwer penne
verfl oken , en niet in de gelegenheid geheld worde, out
daarin nieuw bewijs te zien van de uitílekende geleerdheid ,
letterkennis , fcherpzinnigheid, het juist oordeel enz., waar
Gij u , federt lang , in den eerhen rang geplaatst hebt-dor
onder de Uitleggers der Schriften van het Nieuw Verbond.
Voorts: uwe oplettendheid getrokken, in fommigen uwe
goedkeuring weggedragen, in anderen uwe tegenfpraak
gewekt te hebben , acht ik voor mij zoo vereerend , als ik
het dwaas zou oordeelen , het mij tot fchande te rekenen ,
door u , in het een of ander , te worden te regt gewezen. Om nu niet u in een breed en fcherp onderzoek
te treden, in hoe ver dit liet geval zij , is mij niet alleen
thans onmogelijk , maar ik zoude mij ook , buiten mijne
tegenwoordige ongef'celdheid, daarvoor wel gewacht hebben. Ik ben nooit zoo verwaand geweest , dat ik mij
zou hebben kunnen verbeelden , daartoe genoegzame bekwaamheid te bezitten ; en , daar ik nu , federt meer dan
zes jaren , een zeer fakkelend leven heb geleid , en mij met
geene ernfiigc letterd:udie hoegenaamd heb kunnen bezig
houden, en, in mijnen nu ruim zesenzeventigjarigen ouderdom , mijne vermogens , en vooral mijn geheugen ,
zoodanig verzwakt en gefloten zijn , dat ik niet , dan bij
vlagen , oenigen geringen arbeid, welke weinig infpanning vordert, kan verrigten, zou het onverfchoonlijke
vermetelheid in naij zijn , in zulk een onderzoek te komen.
Gelief u derhalve tevreden te houden met het volgende.
Schoon ik nog niet kan toeflemmen , dat aaà met den
vierden naamval achter zich altijd om zou moeten beteekenen , en Gij zelf daarop ook niet dringen wilt , zoo
-
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wil ik ook niet hardnekkig flaande houden, dat men het,
in den tusfchen ons betwisten tekst , niet kan toelaten;
mits men er dan geen' zin aan hechte, waartegen de aan
om welke ik het verwierp , gelden zouden.-merking,
Of dan echter de beteekenis zou moeten zijn tot wiens
eere, laat ik hier nog onbeflist. Gelijk ondertusfchen
de uitfpraak , dat liet floutheid in onze Overzetters geweest zou zijn, wanneer zij liet om niet altijd gebruikten , door uw toegeven merkelijk verzacht is , zoo ver
ik ook , dat Gij erkennen zult, dat liet wat hard-trouw
klinkt, de invoering van Pleonasmen van zulken aard,
als ik hier voorftelde aan te nemen, voor niets meer, dat:
een kunstgreep , te houden. Ik betuig zoo veel afkeer,
als Gij, te hebben van het invoeren van Pleonasmen,
wanneer men daardoor iets van belang poogt te verdonkeren , of uit den tekst te doen verdwijnen ; doch dat is
hier het geval volílrekt niet : want, of men liet om wiep
en door wwwien hier alzoo collective neemt, als ik het wil
niet, het geeft of neemt volilrekt niets in den zin-de,of
van den tekst , vooral tot liet einde , waartoe ik er mij
van bediende: en , zoo men ooit Pleonasmen onderftellen mag, is het , denk ik , hier geoorloofd, daar het toch
waarheid blijft, dat, als men zijn verheven gevoel niet
juist en , naar zijnen wensch , niet krachtig genoeg weet
uit te drukken , men zich dikwijls , en dat vrij natuurlijk ,
van meer woorden bedient , dan men behoeft. Maar nog
meer: Is, in de woorden, om welken alle dingen zijn,
en door welken ally dingen zin , de herhaling van alle
diagen niet onbetwistbaar pleonastisch ? En mag dan
liet vermoeden , dat in om welken en (10 or welken mede
een pleonasme fchuilt , een kunstgreep hecten ?
Met veel minder, of liever geene , bedenking ftem ik
u thans toe, dat vele kinderen tot heerlijkheid leidende
gebragt KAN worden tot hem, dat is God. Uwe aanmerkingen voldingen liet genoegzaam. Maar of het nu daardoor reeds uitgemaakt zeker is , dat men liet daartoe
brengen rzoz°r, laat ik in het midden. Als ik toch dus
vertaal, of Iiever omfchrijf : het betaamde hem , om wiens
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wijze oogvlerken te dienen , en door wiens bejlellinge alles is, wat velen zijner kinderen tot heerltykheid leidt,
(hetgeen mij hier eigenaardiger blijft dunken, dan het gewag van alle dingen , die be/man, of aanwezig zijn)
zie ik niet, dat dit geen' zeer goeden zin oplevert, zonder dat ik dan toevlugt behoef te nemen tot de onderflelling , dat men hier die onnaauwkeurigheid van ffijl aan
welke men , nu en dan, bij de Griekfche Schrij--tref,
vers ontmoet, en zonder welke onderstelling de gewone
uitlegging onaannemelijk is. Ook moet ik aanmerken,
dat, ern die uitlegging , de gewone vertaling nog twee
invullingen heeft buiten den tekst. Zij luidt : DAT HIJ,
vele kinderen tot heerlijkheid leidende, den over/len
Leidsman hunner zaligheid door laden ZOUDE heiligen.
Dit dat hij en zonde drukt de Griekfche tekst niet uit,
en men kan , of moet , zonder dat , en letterlijf, vertalen
(warmeer ook het dubbelzinnige van den grondtekst zoo
na mogelijk behouden blijft) : het betaamde hem , om — en
door welken alle dingen zin , vele kinderen tot heer
leidende , den over flea Leidsniaa
door is den-lijkhed
te heiligen.
Wat nu dat heiligen betreft : Gij fchijnt mij toe , de
vertaling door voleindigen goed te keuren, maar niet de
verklaring daarvan door laten omkomen of /ierven. Op
uive aanmerkingen hierover diene . i. dat ik laten hier
in geen' anderen zin, dan in dien van doen, verflaan
wilde hebben , en erken , dat ik beter zou hebben gedaan, zoo ik het laat[Ie woord gebruikt had; en e. dat
ik toefla, dat ik, door laten of doen flerven, den zin
van voleindigen niet volkomen heb uitgedrukt, alsof het
voleindigen alleen in 's FIeilands dood beflaan had,
daar het zeer zeker den o;'etang tot eene betere wereld,
en dus het inleiden in heerlijkheid , infuit. — Gij ver
door lijden, bij olnfehrijving, door langs den weg-klart
des lijnlens; doch ilc zie riet, dat wij hier omfchrijving
behoeven , daar door lijden op zichzelf duidelijk genoeg
is ; en , wilde men er iets anders voor (tellen dan zonde
mij door doodsladen , of door het lijden des doods (uit
het vorige vers) meer behagen. — Voleindigen wilt Gij
—

,
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omfchreven hebben door tot de volkomenheid brengen;
maar dan behoeft men nog weder omfchrijving tot bepaling van den zin van het woord volkomenheid: want,
lijkheid
zoo
men daardoor dan niet verflaat den Jlaat der heerdrukt het de meening van den tekst, volgens
hetgeen Gij zelf te regt beweert, niet uit. Ik ílelde
daarom liever, als overflaande tegen tot heerlijkheid leidende, tot ZIJNE heerkykheid brengen. — Doch dit zijn
omfchrijvingen; en , als wij niet omfchrijven , maar vertalen, weet ik niets beters te geven, dan ik nu genoeg
heb aangewezen.
En hiermede, Mijn Heer! heb ik de eer u te verzekeren , dat ik met de meeste hoogachting ben
Uw Hoogeerw. Hooggel. zeer dienstwillige Dienaar
,

Rotterdam,

A D R. STOLKER.

25 Mei 1827.

BERIGT, WEGENS DEN, IN HET JAAR

I85,

NA DE

AANWENDING DER MOXA, UIT LONGTERING
IIERSTELDEN LIJDER.

(Vervolg en hot van bl.

gei.)

Ik heb het noodig geoordeeld , de hoofdzakelijke ge.
fchiedenis der laatíle braakziekte hier in te lasfchen, opdat het blijken zoude , dat de herflelling uit de longtering tot het laatfle oogenblik des levens (dat is, gedurende een verloop van i2 jaar) zich heeft flaandegehouden;
en ik twijfel niet, of men zal het met genoegen opgemerkt hebben, dat, niettegenftaande de fchokken en bloedsophoopingen , welke de longen , ten gevolge van het onbedwingbaar braken, ondervonden, er niet alleen geene
hernieuwing der bloedfpuwing heeft plaats gegrepen ,
maar ook , dat er niet één verfchijnfel is opgetreden ,
dat eenig ovcrblijffel uit de vroegere longziekte aanduiddc; zoodat men zich heeft kunnen overtuigen, dat de
dood des lijders geheel onafhankelijk is geweest van de
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vroeger beftaan hebbende longtering , en alleen deszelfs
grond heeft gevonden in eene geheel nieuw bij ekomene
ziekte , namelijk in de , door het podagra veroorzaakte ,
ontflekingaardige en in koudvuur geëindigde aandoening
der maag.
Was het belangrijk , den voordeeligílen gezondsheidstoefland na de aanwending der moxa te zien wederkeeren, en, met opzigt tot de longen , onveranderd tot aan
het einde des levens te zien voortduren , — het was niet
minder gewigtig , zich na den dood te mogen overtui
wegens de gefteldheid der longen, zoo wel als der-gen
maag; ten einde ons te kunnen verzekeren, dat wij niet
gedwaald hadden, zoo min in de bepaling van de Poort en
zitplaats der genezene ziekte , welke ik als longtering befchreven heb , als in de bepaling van de natuur en zitplaats der laatst plaats gevonden hebbende ziekte , welke
ik als ontftekingaardige, in koudvuur getermineerde aandoening der maag heb opgegeven. Ik verzocht om deze
reden verlof tot de opening van liet kadaver , hetwelk
door de achtingwaardige Weduwe, uit aanmerking van
liet nut , dat uit deze onderzoeking zou kunnen voort
fpruiten , heufchelijk werd toegeflaan ,waarvoor haar Ed.
bij dezen , in naam der menschheid , openlijke danl'wordt
betuigd.
Daar het er op aankwam, dat de lijkopening met de
meestmogelijke naauwkeurigheid geíchiedde , heb ik het
pligt geacht, om mijnen, met het ontleedmes zoo ver
Vriend, den Heer J. L. C. S C Ii R 0 EDE !t-trouwden
V A N D ER It O L K, thans Hoogleeraar te Utrecht , te
verzoeken , mij in dezen wederom ten dienfle te (laan, in
de overtuiging, dat het ook voor zijn Hooggel. niet onbelangrijk zijn kon, de uitkomst te aanfchouwen der voorheen op mijnen voorflag in het werk gefteldekunstbewerking, en te zien, of deszelfs bepaling van de zitplaats der longziekte , door de Hoorbuis van r A E NNE C te voren aangeduid, ook bij de lijkopening
zou bevestigd worden. Mijn verzoek werd door zijti
I looggel. gereedelijk ingewilligd, en de lijkopening ver-
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rigt op den a December, waaromtrent ik het volgende
heb aangeteekend.
r°. Bij de eerfile ontblooting des ligchaams trof ons de
welgevoede toeland van hetzelve, voornamelijk in de
borstfl:reck , die met vleesch en vet zoo goed gevuld was,
dat men geene ribben zag doorpuilen.
2°. Alle deden vertoonden zich in hunne natuurlijke
gedaante, uitgezonderd de buik, die, van het kraakbeenig verlengfel des borstbeens en valfche ribben af, aan
lijk opgezwollen zich voordeed, en, geheel bruin-merk
en loodkleurig , met menigte vlekken bezet was , ten bewijze van in denzelven gevormd bederf.
3 0 . Bij de doorklieving der uitwendige borstbekleedfclen ontmoetten wij eene zeer dikke laag vet en gezonde
welgevoede (pieren.
4 0 . De kraakbeenderen der ribben waren te eenemale
verbeend, zoodat liet niet mogelijk was , dezelve met een
mes te doorklieven , maar zij met veel geweld moesten
verbroken worden.
5°. Na het wegnemen des borstbeens , met de daaraan
gehechte verbeende kraakbeenderen , zagen wij , niet geene
geringe voldoening , zoo gezonde longen , dat wij reeds
terftond mogten opmaken , dat in dezelve geene oorzaak
des aanwezigen doods beflond ; ja dat wij bijkans in twijfel zouden hebben kunnen geraken, of er wel ooit eenige wezenlijke ziekte in dezelve beflaan had. Dadelijk na
den toegang der uitwendige lucht vielen zij overal gelijk
te zamen ; hare kleur was gelijkvormig overal don--matig
kerblaauwaclrtig of loodkleurig , en nergens was , op
het cerile Bezigt , cenig fpoor van vastgroeijing te ontdekken.
6°. Ook toen wij , bij een meer opzettelijk plaatfelijk
onderzoek, iedere kwab derzelven , zoo wel der linker
als der regter zijde , afzonderlijk bevoelden en openden ,
vonden wij dc gelieele linker long en de twee benedenfle
kwabben der regter in een' volkomen gezonden ffiaat , en
geene de minfle blijken van eenige vroeger plaats gehad
hebbende ziekelijke afwijking opleverende.
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7 0 . Anders was liet met de boveníle kwab der regter
long: want, behalve dat zij door een zeer dik en frevig
fchijnvlies onder de eerfle ware rib , ter plaatfe waar voor
vonaicri door middel der Laennecfche Hoorbuis-hend
ontdekt was , en boven welke de moxa geappliceerd was,
aan den binnenwand der borstholte was vastgegroeid ,
leverde zij , nadat zij voorzigtig door het mes was losgemaakt, de duidclijkíle kenmerken op van een' vroeger
plaats gehad hebbendcn , doch vergroeiden etterzak. Hare oppervlakte vertoonde eene aanmerkelijke ingezonkenheid, die van de overre gezonde oppervlakte der
longen hierin verfchilde , dat zij geheel rimpelachtig
zamengevallen zich voordeed, ten bewijze dat er verlies van zelfflandigheid binnen in dezelve had plaats
gehad. Wanneer men dezelve met de vingers zamendrukte , voelde men eene aanmerkelijke verdikking van het inwendig weeffel, welke in deszelfs midden harder, en
naar den omtrek zachter zich liet aanvoelen. Toen wij
dezelve doorgefiieden hadden, zagen wij in het midden
van hare zelfífandigheid cone harde, wit- grijsachtige,
kalkaardige mas1a, ter grootte van bijkans een' halven
duim , overal aan het longenweeffel naauw vastgegroeid ,
zoodat er volftrekt geene ruimte overfchoot ter bevatting
van eenig uitgeflort bloed of afgefcheiden ílijm of etter,
waarvan zich ook zoo min hier ter plaàtfe , als in het
overig gedeelte der kwab , iets ontdekken liet , even wei
als er verder Benige blijken zelfs van de miníie kalk--nig
aardige ontaarding te vinden waren.
Zoo ik vertrouwe , is door deze vermelding van liet ge
borstholte van het kadaver nu ook a pos--vondei
teriori met zekerheid te befluiten
i°. Dat de lijder eertijds inderdaad geleden heeft aan
Bene longziekte, verzeld van vernietiging of vertering van
longenzelfifandigheid.
2o. Dat de zitplaats dier vertering (de etterzak) bij
het leven behoorlijk herkend , en naauwkeurig aangeduid
is door de aanwending der Laennecfche Hoorbuis.
14IENGELW. 1827. NO. 9.
Ee

P.ER1(:T

410

3°. Dat het geneesmiddel (de moxa) ter juiste plaatfc
is aangewend.
4°. Dat het bedaan der kenteekenen eener vroegere
plaatfelijke longenvertering juist onder de plaats , waar de
nnxz geappliceerd is, niet regt doet befluiten , dat de
vernietiging dier vroegere ziekte inderdaad door de moxa
bewerkflelligd is geworden.
5°. Dat de lijder dus van eene lengtering l:erfeld is
geworder.
6°. Dat, daar er tegenwoordig geerie ziekelijke ontaarding in de longen te vinden is , welke als oorzaak van den
dood des lijders kan worden aangemerkt, er dus niet regt
mag vooronderfleld worden , dat (wij, afgaande op de
verfchijnfelen der laatstgemelde braakziekte , (namelijk,
liet braken zelf, de ligte, doch fpoedig gewekene pijnlijkheid in de maag, de zwarte tong, enz.) de oorzaak
des doorlis, zoo zij kan aangewezen worden, buiten de
longen zullen moeten aantreífer.
Ten einde ook hieromtrent overtuigd te worden , opende
de I ICer V A N D E R K 0 L x, op mijn verzoek, de buiksholte.
Na het doorklieven van hare bekleedfelen , drong de
maag, door inwendig ontwikkelde luchtvormige vloeiffof
Jerk opgezet , met kracht naar voren. Hare kleur was
donker, paarsrood. Voor liet overige zag men op hare
uitwendige oppervlakte niets onnatuurlijks. Geopend zijn
kwam er uit dezelve Gene zoo verfchiikt el jk fin--de,
kende luchtfoort te voor%nijn , dat het bijkans niet mogelijk was, adem te halen, en welke in een' hoogst za
moet verkeerd hebben , alzoo zij -mengpril,toíad
oogenblikken
, niet slechts het groote
in zeer weinige
vertrek, waarin wij ons bevonden, maar, door de reten
der deur heengedrongen, fpoedig het geheele huis met
Bene afgrijfelijke doodlucht vervulde.
De binnenwanden der maag , flerk door bloed gekleurd ,
leverden alle blijken van veelvuldige bloedophoopinge t
in haar fijn vaatgeiiel. Aan de kleine bogt der maag, ligt
-
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bij de caraia , op de hoogte , waar den 27 November
eene kortdurende pijnlijkheid gevoeld was, was hare oppervlakte niet eene los aanhangende zwarte flof overtogen , die zich door den rug van het mes gemakkelijk liet
afvegen. Er was voor liet overige geene flructuur - outaarding zigtbaar,, en er bevonden zich, behalve eene zeer
geringe hoeveelheid (lijmerig water, geene zelfílandiglie&
den hoegenaamd in de maag.
De milt, lever en galblaas vertoonden zich volkomen
gezond.
De overige ingewanden hebben wij niet onderzocht,
dewijl wij gednc reden hadden, iets buitengewoons in
dezelve te vermoeden , en wij ook reeds dat gevonden
hadden, waar liet ons eigenlijk om te doen was ; namem
lijk , dat de oorzaak des doods buiten de borstholte te
vinden was , en wel bijzonderlijk in de maag , ten gem
volge van Gene op iichzelve beílaande, en vaneigendommelijke oorzaken afhangende, ontftekingaardige ongefteldheid, die in koud vuur was overgegaan; gelijk bi, het
leven door de diagnostiek was aangewezen.
Ik hoop door het voorgedragene aan mijne verpligting
jegens den lezer, en zou ook aan de begeerte van velen
voldaan te hebben , die , reels van ter zijde het overlij
lijders gehoord hebbende, zoo dikwijls hun ver--dens
langen geuit hadden, om uitvoerig met dc geheele toedragt van al het gebeurde en gevondene bij den lijder in
gelicht te worden.
Ik zou dus mijn berigt kunnen eindigen. Ik moet cchd
ter, ter voorkoming van misvatting en misbruik van het
met Bene zoo gelukkige uitkomst bekroond geneesmiddel , den lezer doen opmerken , dat , fchoon ik , in dit
Tijdfcln•ift (Oct. 1825) , de ziektegefchiedenis als voo r
beeld ter navolging openlijk bekend heb gemaakt, ik
daarbij in geenen decle bedoeld heb , de mnoxa als een algemeen en onfeilbaar middel tegen alle foorten van long er
tering, bij alle phyfisch van elkander ->er/chillende
yoori>>erpen , aan te prijzen.
1k geloof volfh ekt aan Beene univerfaal - middeiend Ik
e 9
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geloof, dat de fijnere organifatie van het ligchaam niet bij
alle menfchen dezelfde is, maar dat zij nog lieden ten
dage , zoo wel als ten tijde van ni P r o c RATES en
GA L E N U s, bij onderfcheidene individus verfchilt , en
niet alleen tot verfchillende vatbaarheid en voorbefcl:iktheid tot ziekten aanleiding geeft , maar ook eene verfchillende gevoeligheid in de ziekten zelve bij iederen lijder
veroorzaakt, en dat een en hetzelfde geneesmiddel niet
bij alle menfchen eene gelijke uitkomst kan te weeg brengen , maar noodwendig bij den eenen nuttig, bij den anderen fchadelijk zijn moet.
Ik geloof , dat er onderfcheidene foorten van longteringen zijn, die alle, op eene tiaar pasfende wijze, bij
behandeld moeten worden. Mijn lijder had eene-zonder
longtering ten gevolge van plotfeling ontílane bloedfpuwing ; anderen bekomen longtering ten gevolge van inwendige voorafgegane inflammaties, exfiidaties, tuberkels , enz. enz. Mijn lijder had een zenuwzwak ligchaam
met weinig reactie; anderen zijn bloedrijk en prikkelbaar.
Mijn lijder had slechts ééne plaatfelijke ontaarding inde
longen , als grondlag der tering ; bij anderen zijn twee ,
of ook wel alle de longenkwabben te gelijker tijd ziekelijk
aangedaan. Bij velen is Gene te fterke levensdadigheid der
vaste deelen, vooral der longen en van het hart, — bij
anderen eene ontaarding der vochten oorzaak der tering.
Bij fommigen ontílaat zij als primaire bij anderen als
fecondaire ziekte. Bij velen komt zij als Bene enkelvoudige , bij anderen als erne zamengeftelde ziekte voor,
enz. enz.
Doch, ieder rationele praktijk uitoefenend Geneesheer
weet beter , dan ik vlugtig in weinige regelen hier ter neder
kan fchrijven, hoe oneindig, als 't ware, de longtering,
zoo wel als andere ziekten , in foorten gewijzigd kan
worden ; zoodat ik niet behoef , hieromtrent verder naij
uit te laten. Maar ieder Geneesheer zal dan ook overtuigd zijn, dat ik de moxa niet als een algemeen onfeilbaar middel heb willen opgeven ; maar dat ik geene
andere bedoeling gehad heb, dan hunne aandacht van
nieuw te vestigen op een middel , hetwelk in onbruik
,
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geraakt was, en toch, zoo als het geleverde voorbeeld
geleerd heeft , in that is , nog aan den rand van het graf
krachtdadig te helpen. Dat dan niet, door verkeerde opvatting van de voorgedragene ziektegefchiedenis , aanleiding tot verkeerde toepasfing geboren worde , en het zoo
nuttig middel niet door misbruik op nieuw in onbruik
gerake , maar, ter juiste plaatfe en tijd aangewend , voor
vele lijders nog een hcilrijk middel moge blijven , is mijn
hartelijke wensch.

LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN LORD COCIIRANE.

A
Graven

de oudite zoon des
die , gelijk eertijds de beroem
Markies VAN WORCESTER, zijn leven aan allerlei foort-de
van ondernemingen en uitvindingen , welke hem nuttig of
roemrijk voorkwamen , toewijdde. Zijne moeder was de dochter van Kapitein G I L C n R I S T, een' Zeeiiflicier van ongemeene verdieniten. IIij werd geboren op den 27 December
1775; en , na het ontvangen eener goede opvoeding, werd
hij gefield onder het opzigt van zijnen oom en pleegvader,
den Admiraal Sir ALEXANDER COCIIRANE.
Na in Amerika en in de baai van Biscaye als MidJ7sipnlan
gediend te hebben, werd hij Luitenant, en klom trapswijze
op tot den rang van Kapitein. Zijne eerde krijgsdaad had
plaats in i8oi , wanneer hij, op de hoogte van Barcelona ,
Benen Spaanfchen brigantijn , den El Ganro , aangreep , en bij
entering veroverde. In den loop diens zelfden jaars maakte hij
drieëndertig fchepen buit.
Kort daarna werd hij Post - captain, en heesch zijne vlag
op de Pallas van 32 tukken. Met dit fchip viel hij drie
Franfche vaartuigen aan van 18 ,22 en 24 Hukken , en dwong
dezelve, het op firand te zetten. In Mei 18o6 landde hij op
de kust van Frankrijk aan het hoofd zijner manfchap, en
vernielde een groot aantal wachtposten. Eenige dagen later
veroverde de Pallas een Fransch fregat.
Na een' gelukkigen kruistogt voor dat jaar naar Plymouth
terugkeerende , las hij eene oproeping der kiezers voor Honiton , die een' rijken en aanzienlijken Kandidaat verlangden ,
om hun vlek te vertegenwoordigen. Lord c o c is RAN L begaf
zich onmiddellijk derwaarts, en bood zijne dienflen aan, maar
LEXA ND ER
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werd niet gekozen. Deze teleurftelling belette hein niet, an
dermaal te Honiton zich te laten vinden, bij de ontbinding
van het Parlement, veroorzaakt door den dood van P I T T,
en thans zegevierde hij; maar dit nieuwe Parlement ging nagenoeg terflond weder uiteen. Nu plaatlte hij zich in de
rijen voor Il7estminfer. Zijne mededinging maakte een' fierken indruk bij het publiek , en hij nevens Sir F R A N CI S
EURDETT werden gekozen.
Bijkans gelijktijdig benoemd tot het bevelhebberfchap over
dc Ir; persel, een fregat van 40 Rukken , werd hij onder de
bevelen gesteld van den Admiraal c o L LI N G W o o D, wiens
eskader de haven van Cadix blokkeerde. Op den I Julij
ISo8 veroverde hij het kasteel Morigal, een' belangrijken post
tusfchen Barcelona en Girona. Vervolgens hernam hij op de
1's•anfc sera de vesting Rofes.
Bij zijne terugkomst van de Spaanfche kust ontving Lord
C O C II R A N S van dein Admiraal G A M B I E R Inilructiën tervernieling der Fa aszfche vloot , geftationneerd op de groote reede
van Rocliefort. In deze zoo gevaarlijke onderneming betoonde
jij eene inderdaad ongemeene dapperheid, koelbloedigheid en
ilouthejd. Terwijl de vijand zich in de haven veilig waande,
pain hij voor, hem door Bene allergeduchtite uitbarfling aan
te vallen. I hij deed in ledige tonden I .:, co vaatjes buskruid
pakken, en daar bovenop 3 à 400 vuurpijlen en 2 a 3000
granaten, De tonnen waren aan elkander verbonden niet
kabels en ijzeren banden; en men vulde de ruimten aan niet
vochtige aarde, ten einde het geheel, van voren tot achteren, zoo hecht , als mogelijk was , te maken , en des te grooter kracht aan de losbarfiing te geven. Lord C 0 CU RAN E
had de íloutheid, zich op dit werktfiig der verwoesting te
piaatfen, met een Luitenant en vier matrozen , en naderde
met zijn' brander dc vijandelijke linie, de kustbatterijen braverende, die hem niet gloeijende kogels konden befchieten,
Toen c o CH RAN E zijne verfchrikkelijke machine zoo nabij
mogelijk aan den vijand had gebrast, beval hij zijner man,chap, zich in de boot te werpen , en fprong daar zelf in,
nadat hij den brand in den vuurpijl had gefloken , die , naar
zijne berekening, hem 15 minuten tijds zou vergunnen , om de
uutbarlting te ontkomen. Maar, daar de wind fterk was aan
verteerde de vuurpijl al te fchielijk , en 9 mina,-gewakrd,
ten waren naauw verftreken , toen de ontzettendllc losbarlling
plaats greep, welke ooit trcofchelijke kunst verzon, gevolge,
-
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van het gelijkti dig opvliegen van ongeveer 4ao bommen en

3000 granaten, een' metaalregen vormende, die in alle rigtingen nederviel. Gelukkig bleef onze tweede NE L s ON behouden; maar hij had de finart, getuige te zijn van den dood
zijns Luitenants , die in de floep den geest gaf, uitgeput van
vermoeidheid en flikkende in cie golven , die onophoudelijk op
dezelve neder(lortten. Van de vier matrozen , waren twee op
her punt van om te komen , zijnde hun behoud langen tijd
twijfelachtig. Toen Lord c 0 C x R A N E de Isrsperial bereikt
had , ging hij onmiddellijk tot den aanval over; en hij was de
éénige der Engelfche fcheepsbevelhebbers , die langer dan een
uur in de haven vertoefde, waar hij de Calcutta nam. Behalve dit vaartuig, verloren de P;ar2fclien drie liniefchepen;
terwijl het overige hunner vloot deerlijk gehavend, of genood
-zakt
werd, het op flrand te zetten.
Weinig tijds na deze krijgsverrigting werd Co C 11 RANE benoemd tot Ridder van her Bad , en keerde naar Londen terug,
om de vruchten zijner dapperheid in te ooglien.
In Februarij 1314 kwam van Douvres een perfoon, de val
tijding brengende van t u ON A P A I: T L 's dood , met-fche
oogmerk om de fondfen te doen rijzen. Lord CO CH R A NE ,
naar men zegt, maakte met denzelven gemeene zaak, liet
Comité van de Beurs vervolgde hela, als ooh de Hecren u a 'ir ,
RANDOM DE BERENGER, COCIIRANE JOIINSTONE Cl]
zes anderen, wegens het plegen van bedrog, door de verbreiding van valfche geruchten. 1)e zaak werd gebragt voor het
Hof' van 's Ponings Bank ,op den 3 juni] 1814 , en alle de aan geklaagden fchuldig verklaard. Op den eif1en werd hun her
vonnis voorgelezen. Lord co c n R A N E werd veroordeeld tot
Bene geldboete van i000 pond IL, Bene gevangenis van ia
maanden , en , nevens de Meeren s E It E N G E R en 5 U Ti'
een uur Ge pronk flaan aan de kaak, vlak voor de Beurs van
Londen. De overige medepligtigen werden alien veroordeeld
tot eerre geldboete en gevangenis, behalve c o c rI R A N E
JOI1NSTONP.en ALEXANDER MAC-REA, die VrijgCfproken werden.

Den s Julij werd Bene voordragt gedaan' in de Kamer der
Gemeenten , tot uitwerpiug van Lord CO CURR A N E deze ver,
fcheen, en hield eene verdedigingsrede. Na langdurige dc.
batten ging de voordragt door, met eclm meerderheid van i<lu
tebeu 44 flemn:en.
Den IGden werd hi!, voor Ji íniI'^cr 1 c, eenra''-g'
-
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Ter gelegenheid eener voordragt, door Lord E B R I N G TO N,
betrekkelijk de tentoonflelling van Lord co c H R n N E aan de
kaak, berigtte Lord c n ST LE R LA G H aan de Kamer, dat
dit gedeelte van het vonnis hem door de Kroon was kwijt
gefcholden.
Ten gevolge van erne vergadering der I3adrid ers, waar
Bene volmagt werd opgemaakt, waarbij r R A N c IS Tow NS E ND werd geregtigd, om Sir vii O M E S, gemeenlijk ge
H n n NE, ;pan de Orde uit te fchrappen -noem,dLrc
begaf zich de Heer r OW N SE N 0, op Donderdag I2 Angus.
;ns 1814, naar de kapel van Koning II E N DRIE VII, in de
Abdij van TPestinina/ler,, en beklom cede daartoe aangebragte
ladder , ten einde de banier van Lord c 0 c Ii R A NE, tusfchen
die van Lord BERESFORD en Sir BRENT SPENCER ge
af te nemen. Zijne wapens werden losgefchroefd van-plats,
derzelver plaats in :iet koor , en zijn helm, pluim , mantel
en degen, met al de overige toekenen (Ier Orde, van den
wand gerukt. Thans volgde het meest vernederende der plegtigheid ; de banier van Lord .c o c ii LANE werd met den voet
buiten de kapel gefchopt , van de trappen af, die derwaarts
geleiden, door den heer a o w r SEN D, Wapenkoning der
Orde. Niets dusdanigs had plaats gegrepen , finds de inftelling
der Badorde in 1725,
Nadat Lord c o c Ii n_A N z eenigen tijd in den kerker van 's
Konings ]ianlc had gezeten , ontfnapte hij ; en , op den eigen'
dag zijner ontkoming, cerfchcen hij in de Kamer der Gemeenten , om den eed af te leggen,, als Afgevaardigde voor
Wcstmrmirifler. Terwijl hij zich daar bevond, kwam cle IIeer
J ONES , de Cipier , niet eenige dienaren der Policie , en ,
hem net geweid wegvoerende, brags hij hein weder naar de
gevangenis , en (toot hem op in de pijnkamer, alwaar zijne
gezondheid zoo f„oedig ondermijnd werd, dat men verpligt
was , hem meerdere vrijheid te verleenen. Niet dan na ver
I2 maanden verliet hij den kerker.
-lopder
Iiet gaf Lord cocII LANE , te midden zijner vernederinge, oenige voldoening, zijne Cohimittcnten eerie infchrijving te zien openen voor het bedrag der geldboete; en , of
gehoon niemand voor meer dan één ftuiver teelende, was de
fom in weinig tijds vol en de boete betaald.
Op den dag zijner bevrijding verfclieen hij andermaal in de
Kamer der Gemeenten, legde den eed af, en kwats juist hij
tijds, om zijne fienl uit te brengen tegen Bene vcrhooging
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van jaarwedde ten behoeve van den I-Iertog v n N CUMBERLA ND: door eene zeldzame toevalligheid , Raakten de ftcmmen, en de zijne befliste de verwerping des voorftels.
Het zal geene verwondering baren, dat Lord c 0 C FIR A NE,
na het verduren van zoo vele vernederingen, bedacht was,
om zijn vaderland te verlaten. De Onafhankelijken van Zuidolnes•ikv hadden een' Admiraal noodig. Plegtig nam hij, met
een feestelijk onthaal , affcheid van zijne Committenten ,
en fcheepte zich in, om zich te gaan (lellen aan het hoofd
der vloot van Chili.

DE RATTENVAL.

(I/er•volg er) /dot van bl. 385.i

S

A NS 0V I N o's karakter had, bij al zijne gefirengheid,
Bene tint van luimige edelmoedigheid. I-Iet zon hem bezwaarlijk geweest zijn , zelfs om Bene belangrijke misdaad , ccnen
fcbelm te laten opknoopen, die onder de galg nog een' bij
moed vertoonde , of een' geestigen zet uitkraamde.-zonder
Tn, in weerwil van den bitteren fpot , dien hij zich van het
gezelfchap moest laten welgevallen, kwam hem het geval zou
kluchtig voor , — een Kardinaal, die in cone roovershcrberg
het braadfeit draaide, waaraan een geheele troep ganzen te
gelijk finoorde, onder het bcf}endig kijven der befprengende
kokin! — dat het hein op dit pas bijlans voorkwam , dat hij
al te ernftige maatregelen had genomen.
„ Nu ," velde v E Z ZAL 1, toen de Legaat nader trad
„ het begint er dan toch eindelijk naar te gelijken, dat wij
„ wat te eten zullen krijgen; maar dit zeg ik u, wij hebben
„ daartoe niet meer dan een uur tijd over ; alsdan zij elk ger reed om op te breken. Let intusfchen een weinig op de
„ deur, eerwaardige vader! luister, en pas wèl op, terwijl
gij draait; want onze waardin heeft het drok: laat u niets
, ontgaan. Wij willen in dien tusfchentijd uw boeltje eens
„ nazien ; ik heb reeds menig eene onoogelijkc monniksplunje
aardig geuioffeerd gevonden ; doch , alle refpect voor de uwe !"
— „ Eigen geld," hernam de Kardinaal , „heb ik niet veel ,
op zijn meest een twintig paoli, en die moogt gij mij af„ nemen of laten behouden, dat fchcelt mij niet. l ene
„ andere fom van zestig kroonen ontving ik van een aanzien -
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lijk lieer in Ray-:nn: ., om daarvoor te Forli zielmisf n voor
„ zij«' overleden broeder te doen lezen ; maar dit is toevertrouwd goed." — „ Dank zij den man, die het u toever„ trouwde, vriend! Het maakt, wel is waar, voor ieder
Hechts drie kroonen; evenwel, voor den dag er mede !" —
„ En vreest gij dan niet ook voor de tijdelijke gevolgen van
„ zulk eene gewelddadigheid?' vroeg de Kardinaal, toen de
(preker zijne fabel trok: „ Meent gij, dat hij., voor wiens
naam gij allen fiddert , — hij , die in Ravenna gebiedt,
„ flapen zal, terwijl gij in de nabijheid zijner heerfchappij
zulk een bedrijf oefent ?" — „ Wie gebiedt dan in Rave,:„ na ?" hernam P E z Z ALI , met eenes lach , waarin verachting en de bitteríte wrok om den voorrang [Treden: „ Dat
s , ware toch kluchtig! Wie zou een enkel woord van deze
„ gewelddadigheid te Ravenna kunnen verluiden , ten zij
„ door onze grootmoedigheid? Zoo wij iets te vreezen had„ den, wie z-u ons beletten, een' ouden gek, als gij zijt,
„ aan hukken te houwen? Hoor, heer priester! ik wil
„ tI iets in 't oor fluisteren — 't is een geheim — zeg liet
9 , aan geen' fierveling weder — gij moogt immers geene
biecht verklappen : hij , die in Ravenna gebiedt, weet in
„ dit oogenblik alles van u, wat hij ooit van u vernemen
„ kan; en gelijk uw lot in onze handen is , hetgeen toch
wel zeker tiet geval fchijnt, zoo is zijn ondergang even
zekert"
De naaai s A N S 0 V I N 0, op dusdanig eene plaats uitgefproken , was een tooverwoord , waarmede men den Duivel zelv'
koude dagvaarden. Dit wist de Legaat , en hij fprak dat woord:
een geest gelijk dc zijne liet zich , wanneer één flap hem gelukt was, zelfs door het uiterfie gevaar van het verder gaan
niet affchrikken ; maar — op dit antwoozd was hij niet voor
hein herkend? — Hij blikte het vertrek-berid.Ilamn
rond. — „ No , wat zoekt gij in uw' rokzak , knaap ? Wat
,, hebt gij daar verkoken ?" vroeg een pootige kerel , die , ontier P E z z A I. 1 , bij het rot in oenig aanzien fcheen te flaan. —
Ilet afgefproken teeken vertoonde zich nog niet. De Kardiriaal haalde zij n e bers voor den dag. Wat hij antwoordde,
was nu vrij onverfehillig; maar hij had nog hoop , zoo hij
den beflisfenden flag nog eerie poos vermogt op te houden.
„ En gij wilt u bij den Legaat beklagen ?" zeide P E Z ZA LI ;
„ ;vel te verflaan , wanneer wij u liet leven fjiaren !" —„1\Zaar
:, als ik nu ,” ante ootdde s A IN s CV I o, die op dit oogcnblik
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taaauweiijks wist, wat hij zeidc ; „ als ik nu Benen eed af„ legde , dat ik mij riet zou beklagen ?" — „ Wanneer
gij dusdanig eenen eed aflegdet, zou u SANSovINo van
„ denzelven ontflaan," hernam I' u z z AL I grimlagchende;
want hij is een priester, en drijft koopmanfchap met val„ fche eeden ! Maar, gij gewijde fchelm! uwe domheid alleen is uw behoud, en maakt, dat ik liever met u babbel, dan u aan den wand laat fpietfen. Gij zult leven.
en verlof hebben, om morgen den Legaat op te zoeken;
„ wel te vergaan, zoo gij dan gehoor bij hein kunt krij„ gen!" — „ vlet is alzoo niet waar," f°prak deze met eens ge verwarring ; „ het is aizoo niet waar, hetgeen iedereen
van hem getuigt, dat elk, die regtvaardigheid van $An„ s o VI N o eischt, dezelve immer bij hens vindt ?" — „ Ja ,
„ wie bloed verlangt , kan het binnen zes uren zien vlieten !" antwoordde PD z z A L I : „ Maar, flaat Cr niet gefchreven : Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard
„ omkomen ? Voor zijnen dood — SAN S 0 VIN o's, dood —
„ zult gijzelf ons de abfolutie geven. De hand van ééneb
„ heeft te lang reeds zwaar gelegen op velen ; nog dezen nacht
is zijn uur gekomen." — De Legaat keek den roover vlak
in het aangezigt; kwaadaardigheid, wraak, zegepraal fpraken
tlit hetzelve ; maar geen (poor vertoonde zich, dat men hem
herkend had. „ S A Ns o v i N o's dood befloten 1" zeidc hij ;
„'t is onmogelijk!" — „ W.ij zeggen het u evenwel," her
nam lagchende de onderheveihebber: „ Ga , verraad ons —
„ uwe fortuin is gemaakt , zoo gij kans ziet , uwen meester
„ te redden !" — „ En acht hij zich niet veilig ?" vroeg s A r:s 0V! N o weder. — „ o ja !" was liet wederwoord , „ dat
,, denkt de trotschaard altijd, en bevindt toch in het eind,
„ dat hij zich heeft misrekend. In dit oogenblik fineedt hij
„ aanflagen tegen liet leven van l:en, die nog vóór minder„ nacht zijn eigen leven in hunne handen zullen hebben. Hij
„ droomt van zegepraal ; hij kittelt zich , dat de nakomelingfchap
zijnen naam prijzen, en hein als den herbeller van mi„.
„ bruiken , als den flraf er van misdaden , naar welke geen
zijner voorgangeren liet waagde onderzoek te doen, dankbaar zegenen zal. En echter zweeft thans reeds de dood
„ boven zijn hoofd — vervolgt hein in zijn paleis, in zijne
a , tuinen , op zijne legcrflede — vervolgt hem, en zal hem
, treilen !"
Deze bedreiging (lelde den Kardinaal fchier gerust , met
,,

,,
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betrekking tot zijnen tegenwoordigen hagchelijken toerland ;
maar dezelve wenkte op een meer verwijderd gevaar , waarvan hij zich geen denkbeeld konde vormen. „ De Legaat is
dus thans te Rave;z;aa ?" vroeg hij. — „ Ilij is te Ravenna ," was liet antwoord: „ En A N T 1110 A L T IE P 1 is te
Ravenna — en IPP0L1TO DI 11ARIA EVA — CIl III AF-

E 0 T ORE!. 0 t, en zoo vele anderen, die hij beleedigd ell
verguisd heeft. En welhaast zullen nog meer anderen daar
zijn, en zekere lieden ook , die zichzelvc veiligheid ver „ fchai}eII en hunne wraak koelen willen.'' — „ En waarop
ken dat uitloopes ?" hernam de vermeende priester: „ Waar „ op gaat gij lit, dan op uwen eigen' ondergang? I Iebben niet
zoo velen reeds dusdanige onbedachte ontwerpen met den
„ dood geboet? De lijfwacht, hij voorbeeld, die buiten aan
de poort van s A N's o VI N o's paleis (iaat" .... „ Zij is
getrouw ," viel I> r z z A L 1 hem in het woord : „Maar, wat
,, zal zij hem baten tegen verraders , van welke hij daarbinnen
omgeven is ? Verraders , die den vloed niet hebben, om zelve
„ nevi het licht uit te blazen, slaar die hem verkocht heb
waarom !can liet-„ben.ho!warlist,cj'.k?
-

,,

niet zijn

? Ul:'0

'eigenie Gogen zullen getuigen zijn.
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„ van den eed van uwen ft,.nd, zult gij eenhaal bij eeoc
„ dappere daad tegenwoordig zijn. Gij zult ons behulpzaales zijn, om ;:avcn;w van eelt d^vingeland te verlosfcn.
zaam
„ Gij zult aaufchouwen , mat welk gelaat hij , wiens koud
„ bevel zoo velen ten dood heeft gewijd , nu zelf, als liet er
„ op aankomt , cicn d.jod onder dc Dogen zat zien. — nierden
„ beker! Eik vaal u vuuIle eten zijnen !" dom voer hij voort ,
en 11a':á, bij liet uitfpreken dezer woorden, zijnen dolk diep
in dc tafel, olie voor Ilan (loud: „ Eene daad als de onze
verdient een' waardigen gefchiedfchrijver; en daartoe heeft
ons de fortuin heden avond den regten man gezonden. Nu,
„ neem den beker — zoo gij nog een oogenblik toeft , fplijt
ik u de herfenpan ! Gij zult niet ons gaan — in ons gezel„ fchap — juist op dit avontuur. Gij zult het licht dra„ gen , dat ons den weg naar S A Ns o VT No zal wijzen ;
„ de fakkel , die zijn paleis zal in brand Eieken, wanneer
„ ons werk verrigt is. Welaan dan , drinken wij — wij allen ,
„ zeg ik — op het welgelukken onzer roeniruchtige onderneming!
„ op den flag , die Ravenna van zijne zwaaide plaag , van
zijnen vloek bevrijdt ! En moge elke toekonillige tiran in
Italië liet loon vinden , dat dezen nacht den Legaat s A N„ s 0V! N o verbeidt !"
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Alle zwaarden vlogen uit dc fchcede, alle bekers werden
gevuld en hoog opgeheven , 001 den aanvoerder befcheid te
doen. Den hardinaal , hoe gerefolveerd hij ook ware , begon
liet bij dezen toast voor de oogen te fchemcren ; doch hij herfleldc zich, en hernam zijne volle tegenwoordigheid van geest,
toen hij, een' viugtigen blik naar bruten flaande, ontwaar
dat zijne maatregelen thans gereed waren. „ Ik drink,"-de,
fprak hij nu niet eerre vaste fern , den beker ter hand ne
ik drink , daar het zoo zijn moet, op den flag,-mend;„
die Ra;'eona van zijne zwaarlto plaag , van zijnen erg„ lien vloek verlosfen zal! En moge tilten toekomfligen
„ Legaat geen ander noodlot wachten , dan in dezen flood
„ den Kardinaal s A N s 0V t NO door den Hemel 'herenoren is !"
Ter naauwernood had hij dezen dubbelzinnigen toast uitgefproken , of een zacht kloppen aan de deur der but verkondigde een nieuw bezoek, alsof zijne bezwering dieverfchijning in dit oogenblik had opgeroepen. „ Hij is 't , op wiep
„ wij wachten!" riep P E z z A LI juichend uit. De waard met
zijn barsch gezigt opende de deur, en : „ Welkom, Signor !"
fchreeuwden allen te gelijk, «n uitgezonderd. Een rijkgekleed man , trotsch binnentredende , wierp zijnen mantel af,
en, in het eigenfile oogenblik , dat dc Ridder den I{ardinaal
van Ravenna aan den haard der roovers zitten en het werk
van keukenjongen verrigten zag, herkende deze zijnen tegen
hem zaamgezworenen Opperkamerhecr, den Graaf e ER U G t No!
Lone enkele minuut moest, in deze gefLeldheid van zaken,
over zegepraal of dood tusfchen beide partijen beflisfen. 's Kar
tegenwoordigheid van geest redde hem. PER u G i N o,-dinals
zich ontdekt en verraden wanende , flood daar, aan alle leden als verlamd, gelijk een Randbeeld. De valkenblik des
Legaats, terwijl hij den nog ongerepten beker aan de lippen
hield, viel weder op het blaauwe fchijnfel , dat van den rand
des kreupelhouts riem tegenflikkerde, en hem verzekerde,
dat hij gedekt was. Met een' hellen greep trok hij uit zijne
borst een pakje , en wierp dit in liet groote vuur , waarbij hij
gezeten was.Een flag, gelijk aan den donder des gefchnts, volg
opgaande vlam verlichtte alles met een' hellen mid--de,n
dagglans. Op ééns vernam men den haastigen tred van krijgsvolk — nog done fchrede , en dent en vender waren verbrijzeld. Twee fchoten, in verwarring door de bende afgevuurd , — zij wisten naauw, waarop — werden door een falvo van de voorlle linie .-ener homp agnie f'chcrpfchutters be-
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antwoord, Elke opening was bezet met geweren, elk op den
kop eens bandiets gerigt. De firijd was geëindigd, bevorens
hij nog rept konde aanvangen; de overwonnenen wren ontwapeud, en de ftervenden afgemaakt,
Twee fchoten Hechts vielen, gelijk gezegd is, van den
kant der roovers — zoo plotféling gefchiedde de aanval —
het eerre miste het doel , en velde den ellendeling , die als
waard fungeerde , ter aarde ; het andere , door r E z ZA LI op
den Kardinaal gerigt , had dezen flellig het leven gekost ,
zoo hij niet, in liet beffisfend oogenbli'k, niet vatte hand,
de pistool en den arm , die dezelve beflnurde, op zijde had
geflagen. Nog altijd met den beker in de hand, dien hij op
zijn eigen verderf flond te ledigen , nam hij den rooden hoed
het toeken zijner rya ardsghcid, eersen dienaar af, en zette
dien op; en, nog in liet gewaad eens gewonen priesters, te
midden van roovers en zaamgezworenen, ftond hij daar, do
gevreesde Legaat van Rai eeirn!
Een edel zelfgevoel fonkelde den Kardinaal ten ooggin uit ,
gepaard met eerie uitdrukking van diepe verontwaardigin g
toen hij een' blik op den fidderenden en als verfeenden r e^
R U G t N 0 wierp. „ Grijp den verrader!" riep hij den Officier
toe , die de in hinderheg geplaatfle troepen had aangevoerd ;
„ bewaak hein , bind hem , fnoer hem als een ranfel, za,
„ men ; maar zorg , dat hij niet ontfnappe ! AL T 1 ER I , T o,

ai A RI A T. v A zijn in Rove?n3Gd ! Doorzoekt zijne
„ klcederen ! Zoo, daar zijn de papieren ! Go z ZE, V A NE L-

„ it iC 1, r. 1 ,

LE, PERALT0, DOMENICHJNO — goed zoo! — maar
,, de tijd gedoogt geen verder onderzoek." Hij wendde zich
tot de roovers , en zeide, op den beker wijzende: „ Wij
„ dronken elkander toe , niet waar ?— wij dronken op de be
„ vrijding van Rave,arsa van deszelfs vloek, — op het wel-;, gelukken des beraamden ontwerps , — op de beflisfing des
noodlots van Kardinaal SAN S 0V 1 N o!— Uw svensch worde
vervuld !" voer de Legaat op een' ontzettenden toon voort ó
„ C Ar. c A G N o!" — de fcherpregter trad nader — „ CALCA G NO ? hang doze fpitsboeven aan dc boonren op, die
„ u verborgen hielden — binnen één uur moet er geen (poor
van dit vervloekte roofnest meer te vinden zijn! Brengt
„ mijn paard voor — neemt dezen beker mede — hij worde
op het geluk mijner opvolgers geledigd , en zal in de Ar„ chiven van ons hefluur worden bewaard. — Graaf r F rE o9, C r N o ! den voriger nacht waart -ij mijn l(einerheer 'Je-
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zen nacht , en nog een weinig langer, zal Signor c A L„ C A G N o de uwe zijn . — B O N e o i!" riep de Kardinaal, vertrouwelijk, een' Fr•ansch' Officier zijner lijfwacht toe, „ altijd
„ ferm he gevaar onder de oogen gezien, waar het om vei
te doen is! Mijn dol waagftuk heeft mij het leven-„lighed
„ gered. Middernacht is de tot volbrenging des fnooden aanflags bepaalde ftond : jammer ware het , éénen enkelen, die
„ daaraan deel nam, in zijne verwachting te leur te ftellen!
Wij kunnen nog juist tijdig te Ravenna zijn ," riep de Legaat, zich op zijn paard werpende, en eene afdeeling wenkende hein te volgen; „ nog juist tijdig, om er getuigen vara
„ te zijn !"
Het was ruim tien ure — het weder was donker , koud en
stormachtig, toen de afdeeling ruiters het hol der verfchrikking achter den rug had. Toen zij het heuvelig pad opreden,
dat van hetzelve naar den rijweg liep , reed de Kardinaal aan
de fpits zijner dappere fchaar, en niet één van dezelve
overtrof hem in lengte, niet één van dezelve beftunrde zijn
ros met meer kracht en zwier. Maar, toen zij de hoogte
hadden bereikt, was het niet meer duister; want de achter
ene CA I . C A G N o was intusfchen niet werkeloos ge--geblcv
weest. Een wild, rood licht wc rkaatfte op hunne wapen.

rusting van uit de brandende hut ; en eenigen van hen , die
omkeken, huiverden bij den aa^-blik van een ander tooneel,
dat bij het blaken der vlammen hun on-tzettend tegengrijnsde.
Dc morgenzon ging op over de koolzwarte, verwrongene
gelaatstrekken van P e ZZAL I en zijne rotgezellen, en op de
plek, waar het roofnest had geflaan, was niets meer te zien ,
dan een hoop asch. De lijken der roovers bleven zonder
wacht hangen; want de laatste wijkplaats der misdaad was
vernietigd, en geen harer medegenooten meer overig, om
dezelve te ftelen. Eeuwen zijn voorbijgegaan, en hunne
wandaden, maar geenszins hun uiteinde, zijn vergeten. Een
link lands , dat, in het middelpunt van digte wildernisfen ,
als uitgehakt fchijnt, en rondom hetwelk hooge olmen als 't
ware e en gewelf vormen, is de plek, waar th ns hun geliefd
verblijf flond , en bij de landlieden in de omstreken nog altijd bekend onder den naam van — de Rattenral,
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IETS OVER RECENSI6N.

(Brief van X. aan 1/.)

G

ij weet, waarde Vriend ! dat ik van tijd tot tijd wel eens
eene Recenfie opflel ; en gij fchijnt dit , blijkens Bene uit
uwen laatIten brief, niet goed te keuren. Gij-druking
hecht aan Recenfiën juist niet veel waarde , en begrijpt niet ,
waarom ik mijnen tijd aan dit werk befleed , daar men er toch,
nl doet men het ook nog zoo goed , bij de anonymiteit , waar
blijft , geene eer mei; inlegt.
-inme
Ik heb reeds lang het voornemen gehad , u daarover eens
vertrouwelijk te onderhouden ; ik wilde u gaarne voor het
korps werven , daar ik verzekerd ben, dat gij met eere dienen zoudt. Maar, al mag mij dat niet gelukken, wil ik toch
rekenfchap geven van mijn gedrag, dewijl gij dat van uwen
kant ook gewoon zijt met openhartigheid te doen.
Ik heb, gij weet het, de gewoonte, om, over hetgeen ik
doe, fomtijds eens bedaard na te denken. Dat nadenken heeft
zoo zijne eigene aantrekkelijkheid, omdat het ons aflost van
onzen post, en herinnert, dat wij geene machines zijn, die
maar behoeven opgewonden te worden, om blind voort te
loopen. Sommigen denken dit wel; maar dat gij het niet
denkt , weet ik zeer goed : hoe zouden wij anders elkander
verftaan kunnen ? Ik dacht zoo ook laatst over den post en de
pligten van een' Recenfent, en wat men zich daarbij voor
moet ítellen, als men eene Recenfie fchrijfr. Toen kwam mij
ook uw brief voor den geest; en, daar gij de Letteroefeningen leest, (en wie leest die niet ?) zend ik u denzelven daarin
gedrukt toe. Anderen kunnen deze bladzijden wel overslaan;
of zij moesten, even als gij , nog niet regt begrijpen, welk
gewigt Bene Recenfie heeft, en nog tot geen helder inzien in
deze zaak gekomen zijn. Zij kunnen mij dan ook op dezelfde
wijze antwoorden; en, daar gij wat traag in het fchrijven zijt,
zal ik alzoo meer kans hebben, mijnen brief beantwoord te zien.
Wanneer wij de ondervinding raad
Wat is eerre Recenfie
ons de Tijdfchriften mededee--plegn,dRcfiëe
len , niet elkander vergelijken, dan zou er misfchien kans
zijn, langs dien weg de voorgctlelde vraag te beantwoorden,
Ik meen bij inclactie en analogie , zoo als men , door C nJus, sEMrRoN1us,CORINnn en andere perfonentevergelijken , en alleen te behouden , wat aan allen gemeen is , tot
?
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het alge.^ n denkbeeld van een mensch geraakt. Ik heb die
oplos!ing ook beproefd ; maar ik ben er nog niet in geflaagd.
Veelligt zijt gij of een ander daarin gelukkiger. Maar wanneer ik nu eens Bene redenering over het onderwerp , niet
over het boek, waarin dat onderwerp behandeld werd; dan
weder eene overgefcihrevene lijst der hoofdflukken , doorvlochten met Halen of flaaltjes of proeven , zoo als men het
noemt; of ook uitvallen op perfonen en oordeelvellingen over
Schrijvers, niet over boeken ; dan weder complimenten , toegcbragt aan algemeen geachte Schrijvers, en ook wel eanbevelingsbrieven van jeugdige Auteurs, Recenfiën zag noemen , — dan duizelde mij het hoofd , en ik verkreeg voor
de X, die ik zocht, niet dan onbeflaanbare waarden. — Er
zijn ook wel vele Recenfiën, die iets anders zijn , zoo als :
een helder en kort begrip der in een werk voorgedragene zaken, in derzelver verband befchouwd; Gene beoordeeling van
een gefcln•ift volgens den toefland der wetenfchap of de regelen der kunst. Ik ben voor mijzelven van oordeel, zon
echter iemand mijn oordeel te willen opdringen, dat de--der
ze eigenlijk ware Recenfiën zijn , en noem de overigen val
Ziehier cene rangfchikking-fcheRnië(qua hd.)
der Recenfiën; gij weet, dat ik gaarne rangfchik.
hlasfe I. Ware Recenuën.
ifle Orde. Irz,'aorrdsolge ren, (Ik bedoel cvetenfchappeljke.)
ede Orde. Beoor a dingen.
Klasfe 11. Valfiche Recenfiën.
ifle Orde. Goeda illige. (Te weten jegens de Schrijvers;
jegens een boek behoort men altijd goedwillig te zijn.)
ifle Geflacht. Benaazi de Recerrfiën. (Wanneer men met
een voornaam man te doen leeft, wiens invloed men
vreest, dien men ongaarne indisponeert, enz.)
ede Geflacht. Uitgev.ersrecenjën. (Wanneer men den Uitgever, om welke reden dan ook, believen wil.)
3de Geflacht. 4rnbevelïngsbziefj'es. (Voor jeugdige Dichters ; prijsverhandelingen van Studenten — zoo zij van
de vrienden zijn , enz.)
ade Orde. Ka'ea dwillige. (Zie de aanmerking bij de eerfie
Orde ; kwaadwilligheid komt alleen in deze Klasfe te
pas.)
NB. Ik kan de Geflaehten nog niet bepalen; zij zijn zeker niet minder, dan die der r (Ie Orde dezer Kiasfe.
3de Orde. On'erfchilii;e. (Zij zijn zeer talrijk , en maken
IWJtNGt W. 1827. NO. 9.
ir t
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bijkans eene afzonderlijke Kiasfe nit ; maar Ik reken ze
onder de quaff - Recenfiën.) Hiertoe breng ik onder anderen
ilte Gellacht. Gem' heck, . (zoo wel omdat zij eigenlijk
niets zeggen , als omdat zij uit gemak zoo worden opgelieïd. Hiertoe behooren de meeste Recenfiën van de
Rerue encyclopédigzie, om toch eens een voorbeeld te
noenen ; wij nemen een buitenlandsch Tijdfchrift, oni
geene ergernis te geven, en noemen juist dit te eerder ,
omdat de daarin voorkomende artikels wel eens in een
~meel Tijdschrift worden overgenomen, en dus
derzelver geest als bekend mag worden vooronderlleld.)
sde Gedacht. Praatzieke. (Hiertoe reken ik de ftaal- en
proelIjke enz. als Soorten.)
;dc íx i1aclit. Ïiteh'ecenfë;;, enz. enz.
Ik wil hier alleen van de eerste Kiasfe fpreken, en de
vraag: wat is eene Recenfie? wordt dan veranderd in deze:
wat ;wet ecae Recensie zijn ?
Het is mij wel eens in het hoofd gekomen , om u over den
vol:naakieta Rec„77J( zt (de Rcc, ;i„ente peiJ ecto) te onderhou
iets volmaakts , dar fiimmzim) heeft eene bekoor -den.Zo
zijde, al is liet dan ook enkel denkbeeldig. Ziehier, hoe-lijke
ik mij de zaak voorifel. Een r ecenfen't moet ten eerlie met
de behandelde zaak ten naautvhcuriglle bekend zijn. Hij behoort de i=.wetenfchap, waartoe het boek, dat hij voor zich
heeft , in betrekking Raat , tot op haar tegenwoordig ftandpunt, historisch te kennen : hoe is hij anders gefchiht, om
hetgeen nieuw is van het reeds bekende af te zonderen P Hij
moet meer dan dit ; hij moet ook over de gronden dier weten('cliap wijs eerig hebben na^recaclit. Ten andere — het
breekt wel van zelve , near feiijnt toch te moeten worden
herinnerd — moet hij het boek geheel en aandachtig hebben
doorlezen, en niet fechts den titel lezen, en voorts in het
boek zelve zoo vat bladeren. Daar tech niemand in flaat is,
op daze wijze van een boek een refit begrip te verkrijgen en
den zameniiang der redenering te leered inzien , zoo ook geen
Recenfent, ten zij alen mceue, dat hij daartoe een bijzon
orgaan bezat, hetgeen hem van het overige-dertalnof
Menrckengc lidre unclericl,ciddc. De titel vooral, dikweaf
bfeedffralcig en veelbelovend, behoort hem niet te verblinden: wat tooi zou neen van eon' reiziger denken , die, de
heilsren naar her uithangbord 'beoord oiencie, een kroegje
voos een goot 1 fee en - Logement aanlag ?
-

-

-
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Zulk een Recenfent zal onpartijdig zijn, even als de wetenfchap. Om haar en om waarheid is het hem te doen , wat
reden zou er dan beftaan kunnen , om haar voor Benig ding
ter wereld op te offeren? Hij oordeelt niet volgens zijne meeszing; naar hij oordeelt volgens de voorfchriften eener gezonde redeneerkunde en volgens de eifchen der wetenfchap ; hij
is flechts de tolk der wetenfchap ; hij past hare voorfchriften
flechts toe , en fielt dus elk in ftaat, om met kennis van zaken zijn oordeel na te gaan. Zijn toon zal ernflig en edel
zijn; hij (preekt niet als gebieder, maar hij fpreekt als beoefenaar der wetenfchap, als vriend der waarheid, tot een
wetenfchappelijk , befchaafd en waarheidlievend publiek.
Slechts dan, wanneer onkunde en verwaandheid bij eenen
Schrijver hand aan hand gaan, is hij het aan zichzelven zoo
wel, als aan de wetenfchap en aan het publiek verfchuldigd,
den armhartigen Auteur zonder eenige verfchooning aan de
kaalt te zetten; en , zoo hij hier al eens de Satyre bezigde,
wie zou het hein ten kwade duiden, die toch niet vergeet,
dat een Recenfent een mensch is , eveneens als elk ander
Schrijver?
Het zij zoo, dat dit herfenfchimmen zijn, maar ik feel mij
de zaak zoo voor; zóó moet men recenferen, zal het goed
zijn. — Maar nu bet nut der Recenfiën? hoor ik u vragen.
Als er aóó gerecenfeerd wordt, kan dit dan wel twijfelachtig
blijven ? Een geestig landgenoot noemde de Recenfenzen
voorproevers van het publiek.. Het zij zoo! Wie kan alles
lezen, bij dc menigte van .gefc'hriften, die dagelijks de druk
verlaten ? Wanneer nu mannen , die zich aan de beoe- -pers
fening der wetenfch.appen hebben toegewijd, elk voor zich
hun gedeelte nemen uit die menigte, en door korte berigten
en oordeelvellingen liet publiek in [laat Rellen, om zelve te
oordeelen en te kiezen , en dus tijd uit te fparen , verdienen
deze dan geen dank veeleer dan berisping? Eene goede Recenfie moet zoo zijn ingerigt, dat men er het boek en des..
zelfs geest uit kan leeren kennen. Welk een gewigtig voordeel wordt daardoor aan het publiek verfchaft! --• De Ouden
hadden evenwel noch Bibliot'ec.a G•itica, noch dtheencck
letterlievend Iwaandfc,'zrift, noch Literrrtur-7•eitnngen, en wa,
ren toch niet minder gelukkig ! — Gij weet het, ik ach t de
Ouden, even als gij ; maar zij bezaten ook de Drukkunst
niet, en met deze •— dit is, dunkt mij , onbetwistbaar — met
deze alleen werden boek'beoordeelingen mcgetijk en noodzakelijk.
F fa
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Wel verre dan , dat ik Receníiën voor eene inbreuk houde
op de vrijheid der letteren, zoo geloof ik, dat zij alleen in
een vrij Gemeenebest der Letteren bellaanbaar zijn. —, De
Recenfenten zijn voorproevers; goed, maar zij zijn daarom
nog geene tongfabrikanten, en elk, die een goed gehemelte
heeft, kan na (ja ook wel vóór) hen proeven en finullen
zoo veel hem lust. — De Recenfenten oordoelen; men moet
vrij in zijn oordeel blijven: weg met dien dwang ! — Ik vat
die redenering niet. Is daarom mijn oordeel gebonden, omdat een ander geoordeeld heeft? Ik moest dan al zeer zwak
zijn. — De Recenfenten deden beter met de Schrij--hofdig
vers onder de hand hunne aanmerkingen mede te deden. —
Of zij er beter aan deden, weet ik niet ; dat weet ik , dat
het publiek er niet bij winnen zou ; zij fchrijvcn hoofdzakelijk voor het publiek, niet voor den Auteur; wil deze zijn
voordeel doen met hetgeen zij op zijn werk naar waarheid
aanmerken, het ftaát hem vrij. Zijn boek is echter gedrukt;
een oordeel over dat boek mag dan ook wel gedrukt zijn. IIierin is niets onbillijks.
Maar de anony.miteit, waarachter men fchuilt? -- Ik houde
haar voor verkieslijk; want , gelijk ik reeds zeide , liet is
niet volgens zijne eigene individui-liteit, dat men behoort te
oordoelen; het is noch A. noch B., maar het is dc wetenfchap , die door een' harer beoeÇeraren oordeelt. Daarenboven is , bij het noemen van namen, de klip der benaauwde
Recenfièn moeijclijk te vermijden. De Recenfre moet echter
altijd zó6 zijn opgesteld , dat men bereid zou zijn, als zulks
geëischt wierd , zijn' naam te noemen.
Alle aanvallen op Recenfiën zijn, naar het mij voorkomt ,
onbeduidend. Zeg vrijuit , en toon het met de flukken aan ,
dat die , dat gene , dat vele Recenfiën niets deugen. Ik heb
er niets tegen. Maar daarom blijven toch de Recenfi n
goed , in het algemeen befchouwd. Duizend aanvallen tegen
bijzondere gevallen doen bier niets af tegen de zaak , waarover gehandeld wordt. Men bewijze ons, dat eene goede
Recenfie onnut is , dat zij Bene aanmatiging is, enz. Ik
vrees, dat men het niet zal kunnen.
Gij weet nu , waarde Vriend! hoe ik over de zaak denk
ik heb gezegd , wat mijn hart mij ingaf. De zucht , om nuttig te zijn voor mijn vaderland en voor de wetenfchap, die
ik beoefen, doet mij foms de pen als Recenfent opvatten.
Ik vind in dien arbeid op ziehzeiven weinig aangenaams ; ik
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doe het met den wil, om het zoo goed te doen als mij moge
zonder eenige partijdigheid, daar ik niet weet, waar--lijks,
o m ik die zou koesteren ; ik doe het, hoewel ik ver
dat anderen het oneindig beter zouden kunnen,-zekrdbn,
die er zich , zoo als gij b. v. , aan fchijnen te willen onttrek
-leeft mijne redenering u tot een ander begrip gebragt -ke,n.1
deel dan met mij ook in dezen letterarbeid, gelijk in zoo vele andere. Gij zult er uw vaderland mede verpligten. Hebt gij
bedenkingen, onthoud ze mij niet; mogelijk antwoord ik u
daarop dan op dezelfde wijze als ik nu doe; mogelijk ook
zwijg ik er op, gelijk gij weet, dat ik doe, als onze gevoelens op fommnige punten al te zeer uiteenloopen , dan dat ik
hopen zou , die te zien zamenvloeijen. Geloof mij intusfchen heeds, enz.

BRIEF VAN VINDEX GROTIANUS AAN DEN REDACTEUR DER
VADERLANDSCIIE LETTEROEFENINGEN.

Mijn I leer!
-

I

k ben ten hoog e verontwaardigd over de Recenfie , welke
Gij , in uw No. I van dit jaar, gegeven hebt van her onfcl:atbaar boek, door welks uitgaaf Mr. I. D A C 0 S T A, die Reeds
voortgaat, het publiek, door zijnen keurigen letterarbeid, te
verpligten, zich op nieuw bij hetzelve verdienf}elijk gemaakt
heeft; ik meen zijne Voorlezingen over de handelingen der
Apostelen. Welk een ellendeling , die toont geen aasje gezond
verfland te bezitten, en volflrekt geen gevoel te hebben van
het ware en fchoone , heeft die recenfie gefchreven ? Zulk
een gouden kleinood, hetwelk, op elke bladzijde, den man,
als een wonder van fchranderheid en gadelooze geleerdheid,
kenmerkt, als een prulfclirift te behandelen , dit verraadt de
verachtelijkfle domheid en buitenfporigrle kwaadaardigheid.
Ik zeg , dat hij zelf een allerjanunerlijkiie prul is , buiten
(laat , om zulk een doorwNroclrt werk te beoordeelen. En zie
me zulk eene verfoeijelijke kwade trouw eens ! Juistgeenwoord
te reppen van datgeen , 't welk het diepe inzigt van den
onvergelijkelijken man, in fchier alle vakken van wetenfchap,
en in het fchatten der kundigheden en verdienden ook van
de allergeleerdflen, zoo uitmuntend doet kennen. Ik ben er
dan gruwelijk over geërgerd! Maar ik wil het wereldkundig
maken , en , zoo Gij liet niet plaatffn wilt , dan zal ik het-
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aan den Opperbaas , aan den Rezen/out ook der RecenJenten ,
zenden , of ik zal het openlijk laten aanplakken. Foei ! zulk
eene onrel;tvaardi gheid Wroet voor al wat lezen kan ten toon
gefield worden, opdat men zich leere fehamen. Vraagt Gij:
wat is liet clan ? Gij zoudt dat wel weten , zoo Gij , gelijk
betaamde, zelf de hoeken laast, die Gij recenferen laat. Nu
zal ik het u dan duidelijk zeggen. Het is, wat Gij, op bladz.
is van de gewigtige aanmerkingen, welke het fchoone werk van
DA c os T A verfieren , lezen kunt, wegens den befaamden nu i G
nr OR 00f. Daar íltaat dit : „ Het is onbefchrijfelijk, hoe
„ veel kwaad deze geleerde , maar opterr•lakkige en inderdaad
„ nietige ARtMINiAAN, , in alle vakken , waarin hij gearbeid
heeft , (Letterkunde alleen misfchien uitgezonderd) tot nog
op den, huidigen dag, zoo door zijne gevoelens , als door
den invloed en beCtiering, die hij met zijn grooten naam
„ uitoefent, veroorzaakt heeft." —Wel nu , Mijn Heer ! wat
zegt Gij? Als in dit geen onweërleigelijk bewijs is, dat de
Heer IDA Co s T A een man Is , die alleen dien zoo beruchten
D r G It 0 0 T beter weet te. beoordeelen , dan zij allen te zamen, die, federt twee eeuwen, door de geheele wereld
heen, Ge/eon/en geuoemd zijn geworden , clan zijt Gij zelf,
met uw verlof, een groote botterik. Heiben zij allen dien
D E OR 0 o •r , dien QU1DAM , gelijk een Iloliaiidschz Staatsman ,
die hem meë het land hielp uitjagen , hem reeds in 1632
noemde , niet, als een wonder en een monfler van geleerd/leid,
hoog geroemd ? Zijn zij niet allen onuitputtelijk in zijnen lof'
geweest ? Noemde hem de een niet een Os akel, de ander
een licht der wereld, de derde een ge!.i'rockt , in welks ,'oortbrengsrzg de natuur ziclzzelve orertro(fen heeft, enz.? Beweer
zij niet, dat H?j en E R A S a: u s de twee grootge mannen-den
snaren, 14'e1ri e Nederland, ja Europa , ooit voortbrag% ? Waren
er onder deze Lofblazers niet, cie zeiden,-dat er na ARIST 0 T E LE S geen ratan vat zoo al einee ;le kennis w es opge_/laan ,
en die hem boven de Italiaan/de en andere Geleerden, ja boven v ;, R a o en zelfs c ICE R o flelden ? Had hij , naar hun
oordgel, de SALn7AS1US5EN,de 5CALIGrRS.deCASAU BONUSSEN, Ce LIPSIUSSEN, de VOSSIUSSE`:,en wie
verder, in het rijk der letteren , roem hadden, niet overtrof
niet alleen weer geweten , dan /zonderd anderen te za--fen?
7zacrai' en zeden zij niet, coat hij in ire meeste u'eten c.zaype:a
dieper na s ioged: arseen, don velen der genen, die zie zi go eel
cva gal hechts neen Eéae swetenfcliap , ira ,ket bijzonder•, Itaddea
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overgegeven? Meenden zij niet, dat voor hein , even al, voor
ER A S MU S, een Handbeeld, of, gelijk voor andere minder
groote mannen, een praalgrraT behoorde opgerigt te worden;
geiijk hij het laatfile dan ook, nu vóór eene halve eeuw, in
de Nieuwe Kerk te Delft, nabij dat van den Vader des Paderlands WILL EM DEN
N EE r, S EN, verkregen heeft? —
Gij , Mijn Heer! zult dat alles misfcbien zoo niet weten;
maar een zekere Mijn Heer CA T TEN B U R G n heeft, met
nog een ander, zijn Leven, in een dik folio - boek, befclieven, en daarin kunt Gij al dit gebrom lezen, op bladz. 425
en verder, en, zoo Gij er nog meer van weten wildel, kon ik
u eene ganfche ceel van Schrijvers opgeven. En nu! Mijn
Heer DA CO S T A heeft de moeite genomen , om dien grooten
QUIDAM op de fchaal van zijn oordeel te wegen, en heeft bevonden , dat hij maar een oppervlakkige en nietige ARMINIAAN
geweest is, die, in alle vakken, waarin hij gearbeid heeft,
(Letterkunde, rrt:rfchiera , alleen uitgen, omen) zeer reel kwaads
gedaan heeft, daar er zoo vele duizenden geweest zijn, die,
als Regtsgeleerden, zich, door zijn Regt van Oorlag en Frede
en zijne Inleiding tot de Holland/die Regtsgeleerd'aeid , welke
men als G'rikeíboekcn heeft uitgevent, jammerlijk bij den neus
en tot allerlei ongeriju,dheid hebben laten leiden , — of, als
Godgcleerden,door zijne Uitleggingen der Heilige Schrift, wel
als de besten prees, die biflonden, en door zijne an--kemn
dere godgeleerde fcler•iften, tot allerlei ketteren, en inzonderheid tot de pestige drininiaanfche gevoelens hebben laten ver voeren , — of, door zijne Gefchiedenisfen , allerlei leugens op
de mouw hebben laten fpelden , enz. enz. Dat alles nu , waar
wereld, tot hiertoe, blind was, heeft de eeni--vordeganfch
ge heer D A C OS T A alleen doorzien. Vraagt Gij , waardoor
een zoo nietig Irminiaan zoo vele mannen, die anders nog
al eenigen roem hebben, tot op den Jmidigen dag, zoo heeft
kunnen begoochelen? Wel , dat zegt u de Heer D A COST A
ook al duidelijk. Ilij heeft dat gedaan , zoo door zijne gevoelens, als door den invloed en de be/liering, die hij tact zijnen
grooten naam uitoefende : want, toen hij met zijne nieuwe en
vreemde gevoelens voor den dag kwam , hadden de botterik ken van zijnen tijd er nooit van gehoord; zij waren eer van
verzet , en , dewiji zij ze niet beoordeelen konden, en ze hun,
om de nieuwheid en vreemdheid , behaagden , namen zij ze
gretig aan , verfpreidden ze, en prezen ern daaro.0 he m elhoog, waardoor dan anderen , zeer gemakkelijk en natuurlijk,
,

43 2
.

BRIEF

verleid werden , om ook hoog wegens hem te gevoelen, en
alzoo moest hij wel een' grooten naam krijgen. Zoodat Gij
klaar ziet , dat hij dien naam kreeg door zijne gevoelens, en
dat zone gevoelens, door deu invloed en de befliering van dien
naam, eer hij denzelven nog had, vierden aangenomen!
Doch lang genoeg den gek gefchoren! — Wie heeft denk
zotter buitenfporigheid, belagchelijker verwaand -beldvan
en dommer tentoonftelling van zichzelven, dan dat hij,-heid,
die, ZOO D• G R 00 T nog leefde, niet waardig zou zijn, om
in zijne fchaduw te liaan , hem , wien al, wat , in de geletterde wereld , ooit eenigen, en zelfs den grootften naam had ,
voor onvergeljkel k verklaarde, een oppervlakkig en nietig
Arminiaan durft heeten? en dat hij , die , om zijne eigene
hoogfle oppervlakkigheid en nietigheid, van dag tot dag dieper zinkt in het oordeel an al, wat een{ge gegronde kennis
en roem heeft , van den man , wiens groote verdienften en
nuttige werkzaamheid, bij allen, die bevoegd_ zijn om daar
nitfpraak over te doen, nooit naar waarde geprezen kunnen
worden, durft fchrijven , dat hij in genoegzaam alle vakken ,
welke hij bewerkt heeft, onbefchrijt lijk veel kavaads heeft
veroorzaakt? -- Doch ja : hij heeft bewerkt , en bewerkt
nog dagelijks , sa zijnen dood, meer en meer, door den invloed en de beflieri,ag , die hij med zin' naam uitoefent, dat
men liet Theologisch Non/sas, de fanatieke zot.ernijen, enz.
van eenen D A C o s T e cum fats niet meer hooreg en verdragen
wil. Hinc illae dachryrae ! Vanhier al dat gejank, al dat
gefhork, al dat Inarktgefchreeuw ! Men, wilde zoo gaarne
zelf zich eenigen naam verkrijgen, dien neen niet, dan door
het verkleinen van de verdieníien van anderen, te bekomen
weet, en daardoor zijnen aanhang vergrooten. Maar daarin
haat hun de verlichting , vooral door Benen D E G R o 0 T aan
weg; en daarom moet hij gelasterd en, zoo-gebrat,ind
mogelijk, in minachting gebragt worden. Ijdel pogen, dat
zich alleen de domheid als mogelijk kan voorflellen 1 Wel ,
laten zij zich daarmede tevreden houden, dat zij nu, en
voor den toekomenden tijd , de vermaardheid van de F RANK
BALTUS SEN, de JACOB BOEHMEN en dergelijken, of die
der TRIGLANDEN, FRUITIEREN, LEYDERPERS enz.
verwerven, en door alle weetnieten en dweepers worden aan
Wat hun aanhang betreft , die moge door zulken-geapt.—
allengs verlerkt worden; maar, daar zij zich dagelijks langs
hoe befpottelijker, door hunne liefdeloosheid en hun liegen ea
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lasteren langs hoe verfoeijelijker, en daardoor, in weerwil
van hun gedurig fchreeuwen : des Heeren tempel, des Heeren
tempel, des Heeren tempel zijn dezen! langs hoe verdachter
maken, als zulken , die er niets van meenen , en Hechts alles
in verwarring zoeken te helpen, zullen zich allengs allen, die
braaf zijn, en hun gezond verfland nog niet geheel verzaakt
hebben, en die zich in den beginne, om hun vroom gelaat,
bij hen voegden, van hen afzonderen, om niet met hen, als
gekken, of wat erger nog, uitgejouwd te worden, en alle
hunne reputatie te verliezen. Hetwelk, om hunnes zelfs wil,
zoo ras mogelijk gefchiede!
25 Mel, 1827.

VINDEX GROTIANUS.

YERSCHIfNING VAN DR SCHIA1 VAN SAMYIULL AAN SAUL.

Dramatisch Fragment.
S A U L.

De Tooveres van Endor.
S A U L,

alleen.

oo lulde dan Inljn ramp des 1-femels toom misfchien,
Z
Wijl Hij me in 't eind vergunt, de toekomst in te zien
Ja , voor mijn oog zal dra de heidre waarheid lichten.
Maar ach ! wat zal het boek des noodlot s mij berigten?
Wordt van dat fchriklijk boek, met raadfelen vervuld ,
't Geheim niet door den tijd allengs van zelf onthuld ?
Wat drift bezielt u dan, den tijd vooruit te ftreven,
En eerder, dan gij moogt, dat zwart geheim.. . .? Om 't even!
Ik flond reeds veel te lang, in nacht en duisternis,
De wraak eens arms ten doel , die onwerftaanbaar is.
Weg met de onzekerheid! Wat lot mij íla te vreezen,
'k Wil liever nietn' blik geheel mijn vonnis lezen.
(De Tooveres van Endar komt op.)
Zijt gij 't, voor wie de tijd zijn toekomst heeft onthuld?
Zijt gij 't, die Isrels Vorst zijn noodlot melden zult?
Tooveres.
ik ben 't.
SAUL.

Wie zijt gij? Spreek !

434.

VERSCHIJNING VAN DG SCTIFU
T ool'eres.

De tolk van 't Eeuwig Wezen.
SAUL.

Beef, zoo gij mij bedriegt!
Too ye; •es.

Gij zcf, o Seu1 r oogt vreezen
SAUL.

Wat kondigt gij mij aan?
ve: •cs.
Uw vonnis.

TUC

SAUL.

Toover•es.

o God
Waarom verkoost ge mij , om tolk te zijn van 't lot ?
Waarom mij zwakke vrouw ! Mijn kunne , altijd vreesa eb tig ....a
Ach! kies uit Isrels volk een' held , die , Sivrk en kracl;t g,.
Het vonnis van uw wraak den Koning hooren due !
Wie ben ik...,!
S A U L (met verwondering.)
Godsgezant! ik zie tt beven? — hoe!
Uw tranen vlocljen ! -- Ha !'k ben door eau vrouw bedrogen
T nove; es.
Verdelg dan in mijn hart , o God! het mededoogen !
SAUL.

Waant gij door dwaas beklag

Ioi

n' moed ter neer te haan 4

Toore;•es.

'k Ben nog, mijns ondanks, met uw droevig lot begaan ;
Nog weigert mij mijn tong .....
LAUL (toornig.)
Spreek ! is 't in uw vermogen;
Gij tergt mijn ongeduld. Spreek, of ontwijk mijne oogen!
Tool eves.

Hoc gaarne ontvlood ik u ! Voor eeuwig , o mijn Vorst
Verborg ik 't wreed geheim des noodlocs in mijn borst ,
Indien ik zulks vermogt. Maar 'k voel mij voortgedreven
Door eenc onzigtbre Vlagt. Hier baat geen tegenftreven !
Gods Geest ontvlamt mij ! ja, 'k voel thans mijn ton-ontboeid,
En 't vuur van 's Hemels toorn, dat mij de borst ontgloeit !
(Met ijv

er'.)

Its ! welk een bloedig licht ffraalt eensklaps mij in de mogen !
Het fchittert al te fel... Ik kan het niet ;edoogen...
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Stil .. í1i1... de toekomst voert haar zwart geheim mij aan.
Wat mengeling van deugd , van ramp, van euveldaan !
Hoe woelt het all' dooreen ! Maar. .. 'k zie de fchimmen rijzen!
Wat Leidsman zal den weg mij in dit doolhof wijzen?
'k Zie Saul t... 'k zie Michol! ... u, rampzaalge Jonathan!
'k Zie David! ... Ach, mijn Vorst!
SAUL (bevende.)
Vervolg! wat ziet gij dan
Aan David , Michol, Jonathan en mij gebeuren ?
Too veres.
De fchimmen nadren mij ; de zwarte nevlen fcheuren ;
ik zie hem ... ja, hij is't ! — vat glans, die 't oog verblindt I
S A U L.

Wien ziet gij?

Too veres.
David.
S A U L.

Hoe!
Too veres.
IIij is 't! IB overwint!
Wat glans ftraalt van hein af! wat luistrijk zegevieren!
Ik zia de Koningskroon....
SAUL.

Wel nn !
Taoveres.

Zijn hoofd verlieten!
S A U L.

Wat zegt gij, fnoode! Iloe! de kroon op David's hoofd?
Tooreres (droevig.)
'k Zie u , rampzalig Vorst ! van 't levenslicht beroofd !
Gij, jeugdig oll'er, valt! —'k Zie alles rouw betuigen,
En Cades palmen zelfs de kruinen nederbuigen !
Genà ! o God ! gen\ ! Ach , wend het wraakzwaard af!
Strekt Saül's zware ramp hem niet genoeg tot firaf?
Helaas ! daar velt de dood hem zonder mededoogen !
Een traan van medelij' vloeit zelfs uit David's oogen!
SAUL.

Niet verder! 't Is genoeg ; 'It heb reeds te veel verftaan!
Toovc;res.
Uw zoon , o Saul ! ... hij wordt om 's vaders envelda3n
Verftootcn. 'k Zie de gunst des Ilemels van hem kecren.
't Geflacht , door God gedoemd , mal; langer niet regeren.
Dc felieptcr , u ontrukt.....
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S A U L (haar

drftig in de rede vallende.)
'k Gebied u, z vijg terf'tond !

Tooveres.

Niet ik, o Koning! neen, God zelf (preekt door mijn' mond!
Van uw onwaardig hoofd zal hij de rijkskroon rukken;
't Geflacht van Juda zal den Koningszetel drukken,
En al de zegen , eens aan uw geflacht beloofd,
Wordt dubbel uitgeftort op David's roemrijk hoofd.
Hoe fchittert David's eer! Regtvaardig zegevieren!
Zijn ftam fchiet loten uit, die flerk en welig tieren.
Ik zie.... een God... . Hef aan , o heilge maagdenrij
Klink, hemeisch harpgeluid , in hemelmelodij !
Doe luid , tot 's aardrijks eind , Vorst David's luister hooren,
En juich! — een Zoon van God wordt uit zijn' (lam geboren!
SAUL.

Uw dolheid gaat te ver! Gij blindt mijn oog niet, neen !
Bedrog en huichiarij blinkt door uw fmaadtaal -heen.
God zelf gaf mij den troon. Zou God zijn woord ooit fchen den ?
Tooveres.

Gij hebt zijn' toorn verdiend , door u van Hem te wenden.
SAUL.

Waan niet, dat ge ongeftraft uw' Koning hebt befpot !
Tooveres.

Nooit wankelt, wat gebeur', de heilge wil van God!
SAUL.

Weet gij, wat lot u wacht? — Ik kan mij wraak verfchafren.
Tooveres.

Dra zal uw eigen arm uwe eigen misdafn ítrafïen.
ja, eer nog dezen dag de zon ter kimme daalt,
Zal God, die mij bezielt , — zal God, wiens woord niet faalt,
Vervullen , wat ik fprak ! — Mijn hart moet u beklagen.
Vaarwel , rampzalig Vorst!

(Zij wil gar.)

S A Ut.

(houdt haar met geweld tegen.)

Toef! antwoord op mijn vragen
De maat van mijn geduld is vol. 'k Wil in deez' flond
Den fnooden laster van uw' huichelenden mond
Befchamen. Antwoord mij, en noem mij de euveldaden,
Die op mijn honfd den last van 's Hemels gramfchap laden ,
Zoo gij 't verborgne weet! — Spreek nu ; geene uitvlt:gt haat ;
Of udder voor de straf, die u te wachten ftaat !
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Too veres.
Nog houdt een dikke nacht die gruwelen omtogen ;
I\Zanr, wat geen flervling kent , ligt bloot voorde alziende oogen
Des Hemels. Terg heul niet !
-

SAUL.

Neen! Spreek, indien gij 't weet!
Too»eves.
De fchim van Samuel is tot befcheid gereed.
S A U L,

De fchim van Samtiël ? — Wat mag uw oogmerk wezen?
Tooveres.
Kunt gij het zelf, o Vorst! in bloedig fchrift niet lezen?
SAUL.

De fchim van Samuël ! — Wat wil die fchim van mij ?
Tooveres.

Wie flier liet vlijmend haal hem in de borst?
SAUL.

Wie?
Tooveres.
Gij !
s A u L (woedende , en met zijne lans op haar
aanvallende.)
IIa, monfler! dit 's te veel. Ik zal mij wraak verfchaffen,
En uw vermeetle taal en fchandlijlt lastren straffen!
Sterf, fnoode! en zeg, dat ik met uw bedreiging fpot;
Zeg dit aan Samuël, zeg dit aan uwen God!
Zeg, dat gij werdt geflraft....
(Op het oogenblik, dat h ij haar wil treffen, ziet h ij de fchim
van S Ani U ë L; de lans ontvalt zone hand; h ij deinst terug.)
God! 'k Zie een fchim mij nadren 1
Verfchriklijk Ilaarthij me aan ! —I Ia! 't bloed ftolt mij in de adren!
Hij is 't! 't is Samuël, o God! dien ik ontwaar!
Vergeving, bloedig fpook! — ja, 'k ben uw moordenaar!
Hoe ! na zoo langen tijd.... zie ik uw bloed nog flroomen?
Zijt gij uit 's afgronds nacht om wraak tot mij gekomen 2
Is 't om mijn eerloos bloed, dat ge uit het graf verfchijnt?
Uw offer is gereed. — Stoot toe! — Maar. ..hij verdwijnt! -(B ij deze laatfie asoorden verdient de Tooveres.)
Naar het Fransch van DE L A M A R T t NE.
-
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elkom , reine vreugdekweeki}er !
Welkom, dartle minontileekfler!
Lieve Lente, zijt gegroet!
Gij , die aller ziel verovert
En eene aandrift in ons toovert,
Die den boezem zwellen doet ,
Nog eens welkom! — uit uw zalen
Doet gij weêr een' hemel dalen
Vol van wellust, volvan vreugd;
Kracht, en groei, en bloei, en leven
Is het aardrijk weérgegeven ,
En het menschdom juicht verheugd.
Nu naar buiten, waarde vrinden!
Laat geen muf vertrek ons binden.
Lang genoeg aan korter dag
't Oog gewend, het hart verbonden,
En de winteravondstonden
Bij het koolvuur doorgebragt.
Nu naar buiten ! — vooglenkoren
Doen ons reeds hun zangen hooren ,
't Bosch weêrgalmen van hun lied;
Zaadjes kiemen, weiden groenen,
En een keur van veldplantfoenen
Streelt ons door liet fchoonst verfchiet.
Ziet, hoe reeds der boomels topjes
Nederhellen, en hun knopjes
Openberflen , vol van vrucht;
Ziet, wat plantjes, korts aan 't treuren,
Reeds de hoofdjes opwaarts beuren,
Voor geen koude meer beducht;
Ziet, hoe welig 't groene koren
Reeds uit de omgeploegde voren
Opfchiet, en den landman í}reelt ;
Ziet, hoe, door geen' band bedwongen,
Reeds het vee , den flal ontfprongen ,
In de klaverweiden fpeelt!

DICHTREGELSNY.

Haast, cmfluwd van lenteluchtjes,
Ambergeuren , rozenzuchtjes ,
Daalt de Bloemenkoningin,
En komt hof en haag verfieren ;
Dan zal 't inenschdom hoogtijd vieren,
Drinkt het hemelwellust in.
Op ! het fladsgewoel ontweken;
Op, mijn vrinden! vliedt de preken ,
Waar de zorg de vreugd verbant:
Vreugde, door geen zorg omgeven,
Vreugde, waar genot van 't leven,
Woont ffechts op het zalig land.
Ja, wij zullen, zonder blozen,
Onder 't groene lommer poozen:
's Winters eifchen zijn betracht;
Ieder heeft, naar zijn vermogen,
Met het reinfte doel voor oogen,
't Outer offers aangebragr.
Laat, wien 't lust, naar grootheid zwoegen!
Ons dat onvervalscht genoegen,
Dat zoo zacht het hart doorwoelt;
Ons dat denkbeeld, zoo vol waarde:
„ Naar mijn krachten hier op aarde
„ Heb ik 's menfchen heil bedoeld." —
O ! ... maar hoort de vooglen fluiten!
Op , mijn vrinden! nu naar buiten,
Waar het aardrijk , nieuw getooid,
Alwat ooit de zinnen fireelde
Rein genoegen, hemelweelde
Mild voor onze voeten ftrooit.
ja, mij dunkt, ik zie u zweven
Door de lommerrijke dreven ,
Meerder zalig ieder uur;
'k Zie een' traan uw wang befproeijen ;
'k Hoor van uwe lippen vloeijen
„ Eer den Schepper der Natuur!"
Z66 gehemd , mijn waarde vrinden!
Zult ge op 't land een' wellust vinden ,
Door geen wisflend lot gefloord ;
ZOO geflemd voor menfchenwaarde ,
Geeft ge aan de aarde , wat aan de aarde ,
Geeft ge aan God, wat God' behoort.
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Gaat, mijn vrinden gaat in vrede !
Neemt op 't land 't bewustzijn mede
Van een onbevlekt gemoed !
Zamelt kennis , zamelt fchatten ,
Die meer glans in zich bevatten
Dan der Vorften goud of goed ! —
Daalt dan , met zijn korter dagen
En zijn bulderende vlagen,
Eens de norfche Winter neêr,
Vindt gij, hier te zaan vergaderd ,
't Beeld, dat meest de Godheid nadert,
Liefde voor de Inenschheid, weêr!
J. P. KORTIIALS.

JACODUS DE

I

EN DE PREDIKER.

Koning had de kwade gewoonte ,bij de gering(te aan
D eze geweldig
te vloeken en te zweren. Op eenen Zondag-leidng
viel hein , op eenen uitflap, eensklaps in , eenen vermaarden
Leeraar in de nabuurfchap te gaan hooren , en hij begaf zich
Onverwacht naar de kerk, waar deze reeds den kanfel had betreden, en juist zijnen tekst aflas. Maar, toen hij den Ko
gewaar werd, gaf hij zijner rede terftond eene andere-nig
wending, en hield eene fcherpe flrafpreek tegen de fchandelijke gewoonte van zweren en vloeken. Na geëindigde godsdienstoefening trad de Koning naar hem toe, betuigde hem
zijne bijzondere tevredenheid, maar gaf hem tevens zijne ver
te kennen, dat een zoo groot Kanfelredenaar zich-wonderig
zoo verre van zijnen tekst had verwijderd. „ Naardien uwe
„ Majesteit," antwoordde de vrijmoedige man , „ zich van
zijnen weg verwijderd had, achtte ik het mijn pligt te
„ zijn, mij insgelijks een weinig van den mijnen te verwijde
ren." En J ACOB us drukte, getroffen, hem de hand.
-„

GRAFSCHRIFT DER MOEDER VAN DEN ENGELSCHEN MINISTER
CANNING OP HAREN ECHTGENOOT.

w deugd en mijne fmart -- geen woorden fpreken ze uit.
U
Dat fpoedig ook, mijn George! uw graf mijne asch befluit' !
Voor liefde en trouw, als de onze, heeft God ten loon bereid
Het zalig wederzien bij Hem in de eeuwigheid.

u•

MENGEL E.K.
IETS
OVER FN UIT
EENE VERZAMELING
VAN

NIEUW - GRIEKSCHE VOLKSLIEDEREN,
NAA R
FAURIEL, SHERIDAN EN MULLE R .

Door
J. W. IJNTEMA. (*)

O nlangs kwam mij , toevallig, een Engelsch werkje van
x E R I D A N in handen, getiteld: The Songs of Greece.
Deszelfs inhoud bekoorde mij. Van eenen Franschman,
C. F A U R IE L, ontleende SHE
E RID A N zijne flof. Daarna leerde ik den arbeid des Duitfchen Geleerden , w I LIi E L M nz ii L L E P, kennen , wien almede de Chants populaires de At Grèce moderne van genoemden F A U k I E L
ten grondflag dienden zijner IVeugriechifche Volks/ieder.
Het Franfche werk van F A U R I E L bleef mij tot dus
onbekend; maar liet Engelfche van S H E R ID A N-ver
en het Ïloogduitfche van M ii L L E R verfchaften mij de wel
aanleiding tot een , zoo ik mij vleije, eenigzins on--kome
gemeen en niet onbelangrijk onderhoud, waarvan aan bei
laatstgenoemden alzoo goeddeels de ecrc toekomt.
-de
Het is hier fprahe , 1\2. H. , van Griek/the Poëzij , en
wel van lhedendaa fche Griekfche Volkspoëzij. Voorzeker een , in deze dagen , wel niet geheel onbelangrijk
S

(*) Uitgefproken in FELIX MERITIS, op den 29flen Maart
1827.
Gg
MENGELW. 1827. NO. 10.
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voorwerp! Niemand toch onder hen, wien vrijheid en
menfchenwaarde ter harte gaan, (en welk regtgeaard Nederlander zou te dezen onverfchillig zijn?) kan den bloedigen worílelfirijd van dit zoo lang en zoo jammerlijk
verdrukte Volk, aan welks Gefchiedenis zich zoo vele
groote herinneringen hechten, zonder innige deelneming
aanfchouwen. „ Griekenland immers ," gelijk zeker Schrijver zich even waar als welfprekend uitdrukt, „ Griekenland heeft het eerfle voorbeeld gegeven van hetgeen
de Mensch , en van hetgeen eene Natie vermag! Het
heeft aan het menfchelijk geflacht alles nagelaten , wat de
gelukkigfte hemelftreek, vereenigd met de gelukkigíle inflellingen, in eigen' boezem groots en nuttigs heeft voort
Alle verlichte Volken zijn aan hetzelve, onver--gebrat.
deeld, eene menigte bekoorlijke en weldadige gewaarwordingen verfchuldigd, door den heldenmoed van deszclfs
Strijders, hert genie van deszelfs Dichters, Redenaars en
Kunflenaars in hunne ziel verwekt." Dat die Grieken,
in dapperheid en heldenmoed, geenszins van hunne Voor
zijn ontaard , is elk bewust , die flechts nu en-vadern
dan een nieuwsblad in handen neemt; maar dat zij, in
weerwil van hunne langdurige en wreede flavernij, nog
de edeifte der kunften beoefenen , — dat zij zoo wel
dichten als vechten kunnen, — dit is veelligt op verre
na niet zoo algemeen bekend. En uit dit oogpunt, waarvan deze voordragt hare ganfche belangrijkheid moet ontleenen, verlang ik dezelve befchouwd te zien; daar ik
thans overga, om mijne Hoorders , wier minzame infehikkelijkheid ik even nadrukkelijk inroepe, als ik bewust ben dezelve te behoeven, in de eeríle plaats, met
den oorfprong en aard dezer nieuw - Griek/die Volks
welke ons tevens in het oorfpronkelijke kenbaar-poëzij,
werd, eenigzins nader bekend te maken; waarin mij de
welfprekende Duit/dier ten leidsman zal verfhekken.
Daarna, in de tweede plaats , zal ik het wagen, UI. eenige Halen van gezegde Poëzij mede te deelen ; waarbij ik
den Engelschman ben gevolgd, den éénigen van de drie
genoemden , die deze Griekfcha Liederen, door den
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Franschmnan in proza, door den Duiticher in rijmelooze
maat vertaald , in verzen heeft overgebragt.
Volksliederen zijn Volksflemmen. ]Vat tot dusverre
van de Volksliederen der tegen woordige Grieken ons werd
medegedeeld, is aaauwelijks noemenswaardig. Aan r A v
R I EL, die deze Verzameling in den fare 1824 het licht
deed zien , hebben wij de bekendmaking dezer Volkspoëzij , eene flemmc des Volks , in den echttien en fchoonften
zin des woords , te danken. In de gelukkigfle gelegenheid
tot de verkrijging gefield, droegen fchier alle deden van
Griekenland het hunne daartoe bij ; zoodat hij , als 't
ware , tevens Gene fl aalkaart leverde van de verfehillende
tongvallen der nieuw Griekfche fprake.
Men kan deze Poëzij in drie klasfen verdeelen; in Huis
felljke, Gefchiedkulzdige, en Romantifche of ideale Liederen.
De Hziisfeligke zijn die, welke uitfluitend gedicht werden voor huisfelijke feesten , gedenkdagen , oude gebruiken en plegtigheden des familielevens. Twee feestdagen ,
die van den H. B A a I L t U S en de eerde dag van Maart ,
worden inzonderheid niet dergelijke huisfelijke gezangen
gevierd.
De Griek/ die Kerk viert den Íï. BASIL I U S - dag op
den eeralen Januarij , omtrent op gelijke wijze als bij ons
den Nieuwjaarsdag, doch veel plegtiger en meer poëtisch.
Scharen van jonge lieden vereenigen zich, om gezamenlijk bij hunne bekenden de gewone gefchenken te gaan ontvangen; en de gelukwenfchen zijn vervat in eene reeks
van gezangen. Eerst wordt de heer, daarna de vrouw des
huizes , vervolgens elk lid des gezins met een lied begroet, langer of korter, naar gelange van omfandigheden, en zelfs de afwezigen worden niet vergeten; terwijl
ten laat{le nog, in een bijzonder lied, alles wordt bijeen
wat ter gelegenheid dienflig is , en een gezang-gebrat,
ter eere van den H. BAS I L I U S, terílond bij de intrede
van elk huis, wordt aangeheven.
De eerfte dag van Maart , het Lentefeest der Grieken,
Ggz
-

-

444

IETS OVER EN UIT EEN£ VERZAMELING

behoort tot de gezangrijkte dagen van het geheele jaar.
Al de jeugd van beiderlei fekfe verzamelt zich, om den
wederkeer van het verjongen des jaars te bezingen. Bij
troepen trekken zij door de ífraten , en heffen voor alle
deuren lenteliederen aan, door eijeren, kaas en andere
voortbrengfelen van het landleven beloond. Het Zwaluwenlied is het geliefdite van alle deze; en de kinderen ,
die het zingen, dragen Gene houten zwaluw in de hand,
die, door middel van een' cilinder, waarop dezelve rust,
onder het zingen onophoudelijk wordt rondgedraaid.
Voorts worden de gewigtigfle gebeurtenisfen des huis
levens , de dagen der vreugde en der fmart, met-felijkn
gezangen gevierd, inzonderheid bruiloften, begrafenisfen ,
en de afreis eens familiclids naar vreemden lande.
De gezangen van laatstgenoemden aard zijn bijzonder
opmerkelijk. — Wanneer lust tot wetenfchap , vervolgingen, behoefte van een beflaan , of ook het in veiligheid
fellen van liet befpaarde , den Griek aanfporen , naar andere gewesten te verreizen, wekt dusdanige vrijwillige
ballingfchap bij hem en de zijnen een allertreurigst en pijn
gevoel. De Griek is, in weerwil van alle gevaren-lijkst
en mishandelingen zijner barbaarfche onderdrukkers , met
eene zoo teedcre liefde aan zijn fchoon Vaderland ver
dat elk ander land hem een verblijf der ellende-bonde,
en der ballingfchap is. Maar, hetgeen hem inzonderheid
het fcheiden finartelijk maakt , is de treurige onzekerheid
omtrent het lot der dierbare betrekkingen , die hij achterlaat. Zal hij hen wederzien ? Zullen de Turken zijn huis ,
zijne ouders , zijne zusters , zijne verdere bloedverwanten
en vrienden ongerept en ongemoeid laten? Wat hij vreest,
vreezen ook de achterblijvenden: want hun leven , eer
en goed flaan ter genade van ontmenschte dwingelanden.
Vanhier de plegtigheid, waarmede zulk een voorval in den
huisfelijken kring wordt behandeld. Vrienden en verwanten verzamelen zich te dien huize tot een affcheidsmaal ,
en vergezellen den geliefden reiziger vervolgens eenige
mijlen verre; waarbij het al wederom aan gezangen niet
ontbreekt. Eenige derzelven, van algemeenen aard, zijn
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van ouden oorfprong , en door geheel Griekenland ver
maar niet zelden worden ook, bij dergelijke gele -breid;
nieuwe liederen, op de bijzondere omftandig--genhd,
heden toepasfelijk, door eenig lid des gezins, met de
aandoenlijkfte zielsverheffing , geimprovifeerd.
Van laatstgemelden , improvifatorifchen aard zijn ook
de roerende Myriologièn , of klaagliederen , welke de
vrouwelijke bloedverwanten en de vriendinnen van Benen
afgefforvenen bij zijn verfcheiden en bij zijne lijkbaar
aanheffen; alsmede die, welke moeders over hare jong
kinderen nitboezemen , en waarbij haar veelal-geftorvn
het beeld eencr teelere plant of ontluikende bloem , of
eenig ander voorwerp in de Natuur, hetwelk haar aan
genoeg toefchijnt , om bij haren lieveling te-treklij
worden vergeleken , te (fade komt.
Hetzelfde geldt van Bene andere foort van doodenliederen.
Wanneer , namelijk , een reizende bloedverwant in vreemden lande flerft , legt men , in fIede van hemzelven , een
zoo veel doenlijk gelijkend beeld des geítorvenen op het
bed, en kleedt hetzelve of met zijne eigene kleederen,
of naar zijne gewone dragt; en worden nu bij dezen plaats
klaagzangen aangeheven, welke gemeenlijk-verangd
des te roerender zijn , daar de fmart over zijn gemis ver
wordt door het niet min pijnlijk gevoel, dat men-f1erkt
het ftof Blijk ovcrblijffel des geliefden niet in vaderland
grond en eene gewijde plaatfe kan ter aarde beílellen.-fchen
Alle deze klaagliederen worden alleen door vrouwen gezongen; terwijl de mannen , zich nooit in derzelver gezang mengende , flechts met korte en eenvoudige bewoordingen , door een' kus op den mond des geliefden dooden
bezegeld , van denzelven affcheid nemen.
Gefchiedkundige Liederen. — Schier in geheel Griekenland wordt elke openlijke gebeurtenis van eenig aanbelang terilond het onderwerp van een of meer liederen.
De talrijkfte en voornaamfce der genoemde foort zijn de
Rooversliederen , welke de heldendaden der Klephten ,
of Roovers, tegen de foldaten der Pachas en Beys, ver
nieuwere fpraakgebruik heeft aan dit Griek--meldn.Ht
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fche woord eene edeler beteekenis gegeven. Het is de
de oorfpronkelijke benaming der vrije bergbewoners of
bergherders, dien fchrik der Turkfche overweldigers, die
hen noch door geweld, noch door fchoonfchijnende beloften aan zich konden onderwerpen ; door welk laatfe
middel het dezen elders gelukte, met het Griekfche Volk
eene foort van verdrag aan te gaan , door aan hetzelve
eene eigene, nationale Militie te vergunnen , door de
Grieken zelve bezoldigd , en welker leden Armatolen ,
Wapendragers, genoemd worden. Met dezen bevochten
de Turken de zoo zeer gevreesde Kiephten; doch niet
zelden te vergeefs; terwijl zij zich tevens welhaast gedrongen zagen, de ingefchapene vrijheidszucht der Ar
te keer te gaan, door hun van lieverlede, met-matolen
list of geweld, de oude voorregten afhandig te maken;
waardoor dezen in het einde geent andere keus overbleef,
dan Of hunne eer en regten ganfchelijk op te geven , of
tot hunne vorige leefwijs terug te kecren. De meesten
verkozen het laatfle; en zoo werden , gelijk voorheen vele
Klephten 4rnzatolen geworden waren, deze laatften weder in Klephten hervormd, die, hunne wapens met
zich voerende en hunne vroegere organifatie ten deelebehoudende , nu des te geduchter vijanden werden voor
hunne oude onderdrukkers. Met gloeijende geestdrift
voor hunne vrije bergen bezield ; fchutters zonder wedergade; gehard tegen honger, dorst, nachtwaken, pijn
en folteuingen; gruwzaam tegen hunne vijanden, bleven
zij íleeds mei,fchclijk en kiesch verfchoonend jegens gevangene vrouwen en kinderen, ook die der Turken, zelfs
Jegens de zoodanige , welker mannen en vaders hunne
vrouwen en dochters hadden mishandeld; terwijl hunne
zeldzame verkleefdheid aan eigene kerkgebruiken en hunne
vurige, alles opofferende vriendfchapstrouw onze hulde
overwaar dig zijn.
Dc trouweloosheid van A L i Pacha vermeerderde het
getal der vrije Klephten , als 't ware, met eiken dag.
liet werd thans een ([rijd, niet meer voor regten en
privilegiën, maar een nationale ([rijd op leven en dood.
-
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r?t zoo vormde zich allengs , in hun midden , een vrij en
krijgshaftig Griekenland, Gene toevlugt voor vervolg
voor misnoegden, eene fchutsweer voor-den,chop
het herlevende _Volk ! „ IIoe komt het ," vroeg de vreede j u s s u F de drabier, aan den dapperen A T II AA s i US ; „ hoe komt het, dat gij , na vijf jaren ,
„ waarin ik u onafgebroken heb beícreden , nog even tal„ rijke benden hebt als voorheen ?" — „ Ziet gij ," hernam de I Ioofdmin, „ die vijf jongelingen aan dc fpits
„ mijns regtervleugcls liaan ? Twee van hen zijn broe„ ders , twee anderen neven , en de vijfde is de vriend
„ van één' mijner dapperen ,door u in eenen flag gedood.
,, Alle vijf zijn tot mij overgegaan , om den dood van
„ hunnen bloedverwant en vriend te wreken. Nog eeni„ ge jaren vervolging en krijg, en geheel Griekenland
„ zal niet ons zijn !" ---. AL i - Pacha is gevallen; maar
nog f'aan deze dusgenaamde Roovers aan de fpits en in
de rijen der 11rijders voor God , Vrijheid en Regt.
Eene volledige verzameling van alle Rooversliederen ,
van het tijdperk af, waarin de Armatolen Klephten werden, in chronologifche orde, tot op dezen tijd, zou eene
Ilias van I'Vienly - Griekenland zijn.
Gaan wij over tot de Ronantifche of ideale Liederen. —
In deze uit zich , over her algemeen , de vcrbceldingslzracht
des Volks op het rijkst en vrijst er, trcfrendst. Gelijk in het
oude Ilcidcndoi , zoo is er in liet Christelijke heilas geen
flroom , geene bron , geen berg , geene rots , geene {gelonk ,
ja geen huis , dat niet zijn' Schutsgeest heeft , die met al
zijne raagt den zijner beicherminge toevertrouwden post
bewaakt. Even zoo is het gelegen met andere overleveringen der 1Ieiden{èhe Fabelleer , welke nog dc verwant
aanduiden van menig nie_:w - Grier°sch volksbijgc--fchap
loof reet de go isdicníïige en mytliologife?,e voorflellingen der Oudheid.
Plet is ecne bijzondere ci enfchap van deze Liederen
zoo wel , als van alle echte `roll;spoczi1 in liet algemeen ,
dat ijdelheid en eerzucht op derzelver Dichters geenen invloed oefenen : zij dichten en zingen tot hun en andei ci
vermaak , ciz het idheppcn dier gezangen veríh i. 't hun
-
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grooter genot, dan die fchepping zelve. Zoo zijn dan
ook de Griekfche Volksliederen de vruchten van een zich zelve onbewust dichterlijk talent, de kinderen van innige vreugde of fmart, de voortbrengfels eens Herders ,
eens Landbouwers, eens Ambachtsmans, eener oude
Vrouw, of van een jong Meisje; ja veelligt kunnen de
makers der fchoonfte gezangen dezer verzameling lezen
noch fchrijven, en hebben zij geen denkbeeld zelfs van
dichtregels of versmaat.
In eenige Reden fchijnt de gaaf des gezangs eenebxjzondere eigenfchap , aan zekere beroepen verbonden. Te Ja
bij voorbeeld, zijn het de Looijers, die de meeste-nia,
liederen dichten , welke van daar over geheel Epirus , en
verder nog , zich verbreiden; op de bergen , de Schaapherders; terwijl de Matrozen de zeemansgezangen ver
klaagliederen zoo wel,-vardigen.Ihtzmflva
als der fehooníle en roerendile Rukken van onderfcheidene
foort, munten inzonderheid de Vrouwen uit. De Roo.
versliederen zijn deels blijkbaar van Klephten zelve; doch
het meerendeel derzelven is afkomflig van blinde Bedelaars; anderen, dan blinde , worden in Griekenland niet
gevonden , en zelfs deze Blinden fchijnen veeleer Bedelaars, dan zij - het werkelijk zijn. Deze gezangen toch zijn
den Grieken eene ware behoefte, gelijkilaande met die,
welke , als eeríle noodwendigheden , voor geld gekocht
worden. Vanhier, dat deze Blinden, zoo wel op het
vasteland, als op de eilanden, zoo vele Volksliederen
van elke foort en eiken tijd van buiten leeren, als hu
geheugen kan omvangen. Met dezen fchat in het hoofd
trekken zij geheel Griekenland door, van Morea tot
Konflantinopel, van de kusten der Egeïfche zee tot die
van het oude Iönië. (De Turken luisteren nooit naar hun
gezang, deels uit vadzige gevoelloosheid, deels omdat
zij geen Grieksch verflaan.) Zij accompagneren zich met
een muzijk - inílrument , dat den vorm en naam der oude
lier (lyra) behouden heeft. Velen van hen verbinden niet
de gave des gezangs een eigen dichttalent ; waardoor menig den volke even belangrijk als den volksgeest opwek-
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kond nieuws alom wordt verbreid. Zij zijn alsdan te ge
Dichters en Componisten. Die een lied dicht, maakt-lijk
er ook eene wijs op, voor hetzelve bijzonder gcfchikt;
en maar zelden wordt een nieuwe tekst op eene oude ,
bekende wijs gedicht of gezongen. Strikt genomen, ver
zij even weinig van de Muzijk als van de Poëzij -fian,
als eigenlijke kunst befchouwd. Een aangeboren talent en
eene zekere routine fchijnen hier toereikend. Eenigen
dier blinde Zangers bezitten daarenboven de gave van Im-

proviferen.
Een karaktertrek van meest alle nieuw- Griekfche Volks liederen is , afgebrokene kortheid. Het wonderbare fpeelt
er eene hoofdrol in. IIet levenlooze wordt levend; bergen en froomen , zelfs dieren fpreken met menfchelijke
fprake, en inzonderheid trekken de vogelen tot waar
-fchuwers,bigtvklaersnbod.Ilt
gewone en geineene wordt veredeld en verhoogd; het
ijzer enz. verandert in goud , zilver , diamanten en paar.
goud; de paarden hebben-len;drovsfchitan
zilveren hoefijzers , toomen met paarlen bezet; en zelfs
in gefchiedkundige f}ukken wordt dit fpel der verbeeldingskracht geenszins gefpaard.
Wie Griek/the Volksliederen van allerlei aard wil hoor
ren zingen, die bezoeke de Kans, of herbergen, te
Isonfecntinopel, Odesfa en andere groote handelplaatfen,
wanneer deze van reizigers uit alle gewesten wemelen.
Daar vindt men geen ander tijdverdrijf dan gezang. De
grijsaards gaan met een goed voorbeeld voor; dezen vol
mannen, en de jongelingen blijven geenszins ach -gend
Dikwijls is de nacht goeddeels vers reken , voor -terlijk.
moede wordt van zingen en luisteren. Daar , in-datmen
vreemden lande, voelt elk zich opgewekt door het gevoel
der herinnering, des verlangens en der hope, en hij
fpreekt dat gevoel uit in liederen , om zijnen boezem
lucht te geven; terwijl de een des anderen geestdrift door
zijne eigene opwekt en doet Tijgen.
Men vergunne mij nog een enkel woord over de llraks
genoemde Myriologiën. Deze zijn, in derzelver aard of
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oorfprong, altijd Improvifatién, en worden in de eeríle
oogenblikken van fmart en rouwe gedicht. Zij worden
met eene klagende melodie, welke in hooge toonen, als
eene uitgilling der fmarte, uitgaat, langzaam voorgedragen. Het is een hoogst opmerkelijk verfchijnfel, fchroomvalIige en geheel onkundige vrouwen , bij den eeríten
aanval der droefenisfe , in Dichteresfen herfchapen te zien.
Dezelfde fmart , die bij ons de fekfe veelal zelfs het
fpraakgebruik fchijnt te ontnemen , wordt bij haar eene
bron van zielsverheffing, haarzelve te voren onbekend,
en die haar niet zelden, door overfpanning van dichterlijk
gevoel, in onmagt doet nederzijgen. Eenige vrouwen,
van wege hare gaaf van improviferen vermaard , worden
fomwijlen genoodigd , om den doode het affcheidslied te
zingen. Niet zelden oefenen zich de Griekfche vrouwen,
bij haren veldarbeid, gezamenlijk in deze hare poëtifche
treurtaak , klaagliederen op ingebeelde fterfgevallen zin
terwijl zij ook wel eens het verlies eener bloem ,-gend;
eens vogels, of van een lam, tot onderwerp nemen harer gedichten. — De meeste Myriologién vervliegen gelijk andere Inaprovifatien , en de Dichteresfen zelve kunnen die , van were de geweldige overfpanning der ziele
bij de voordragt, niet onthouden. En wie kan, in de gegevene omflandigheden , er aan denken, om dusdanige
liederen , terwijl ze worden gezongen, op te fchrijven 3
Vanhier, dat wel enkele gedachten , beelden en trekken,
maar zelden een geheel lied in het geheugen van een' enkelen hoorder bewaard , en alzoo in wezen blijft.

(Het vervolg en Plot hierna.)
WAARNEMING WEGENS EENE ZELDZAME WORMZIL''KTE BIJ EEN SLAVENKINDJE TE BATAVIA.

(Medegedeeld door B. J. A. W. BR I L MAN, te Batavia.)

IR Beds federt

een' geruimen tijd was een favenkindje,
toebehoorende aan Mevrouw de Wed. H ......, geboren
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van R..... , ruim twee jaren oud , zeer ongefleld , en
teerde oogenfchijnlijk uit : alle uiterlijke teekenen van
wormen deden zich blijkbaar bij hetzelve voor; terwijl
nogtans van de vele inlandfche middelen , welke hetzelve
bij herhaling en afwisfeling werden toegediend , geen van
eenig gewenscht gevolg werd bevonden; integendeel ,alle
die middelen , welke anderzins tegen deze kinderplaag bij
anderen met een' gewenschten uitflag waren toegediend ,
fchenen eene verkeerde uitwerking op dit lijdertje uit te
oefenen, en hetzelve hoe langs zoo meer naar den rand
van het graf te voeren. Dus ílond het met hetzelve gefchapen, toen op zekeren morgen, met geene geringe
bevreemding , werd ontwaard, dat de navel van het kind,
zonder eenige voorafgaande aanleiding, open was gegaan;
wordende tevens in de windfcls van het kind twee groote wormen gevonden. Zonder de ware reden alsnog te
kunnen bevroeden , waardoor de opening in den navel
was veroorzaakt geworden, verheugde men zich bij voor
dat het kind deze wormen had ontlast ,hetgeen aan-rad,
de gunflige werking der toegediende middelen werd toegefchreven. In deze vooronderielling ging men voort
niet dezelfde geneesmiddelen te blijven toedienen ; terwijl
men zich vleide, dat, daar dezelve thans eerst hun ver
ziekte begonnen uit te oefenen , men zich wel-mogenpd
verandering ten opzigte van het lij-hastengufi
beloven. Hoe groot was niet de verwon-denkimogt
toen den volgenden morgen , bij het openen van-dering,
het gelegde navelverband , een vervaarlijk groote worm ,
van ruim elf duimen lengte en ter dikte van een' kabaal
uit de wond, werd befpeurd,-pijenfl,rdsth
en , hoewel alle moeite aanwendende om verder te geraken , hierin niet fcheen te kunnen (lagen. Ik zelf was
iiierbij tegenwoordig, en gelastte dezen worm voorzigtig
uit te trekken. Nimmer bevorens van dergelijk iets gehoord hebbende, en bij velen zelfs twijfel aan de waar
hiervan ontmoetende , dreef mij dit aan, om gedachte-hcid
Dame aan te raden, dit kind aan de zorgen en behandeling van ecnen Geneesheer toe te vertrouwen. Zij ging
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dan ook hiertoe over, en zoo veel te gereeder, uit hoofde zij , bij herhaling, de veelvuldige en gereede hulp van
den Geneesheer F....... had mogCn ondervinden, en
de toehand van het lijdertje dit dringend fcheen te vorderen.
De Geneesheer F....... alhier kwam dan ook, op
de vriendelijke uitnoodiging namens deze Dame, en gaf,
bij het vernemen van dit voorval , mede niet ondubbelzinnig zijne verwondering deswege te kennen. Het volgende , als :
R, Pulv. fem. Sant. fcrup. I.
Mur. hydr. oxyd. gr. x.
Syr. rhei unc. II,
m. d.
S. g malen daags een theelepeltje.
R, Liniment. vol. unc. i.
(Jug. mercur. unc. (3.
art. f. liniment.
d.
S. om mede te fineren, enz.
werd door hem voorgefchreven, en het gebruik daar
zorgvuldig aanbevolen. — Of intusfchen bezigheden-van
van een' dringender aard den Geneesheer hebben verhinderd, zijne komst bij dit kind te herhalen, dan wel of
de gevaarlijke en fchier hopelooze raat van dit lijdend
kind dit als noodeloos deed befchouwen , weet ik niet;
maar dit is waar, zijn Ed. kwam niet weder, en hier
ik dan ook niet in de mogelijkheid , de verdere-dorben
geneeskundige behandeling van deze ziekte mede te deden.
De voorgefchrevene middelen werden intusfchen toegediend,
zonder dat zulks nogtans door de ontlasting van wormen
langs den gewonen weg gevolgd werd, terwijl de ontlasting door den navel bestendig voortging; ja, ging dit
laatfile zelfs zoo verre, dat dit kind op één' dag drieën
vormen, zoo groote als kleinere, kwijtraakte.-dertig
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Gedurende den tijd van ruim acht dagen ontlastte dit kind
in het geheel honderd - en - drie wormen; als vier langs
den gewonen weg, drie door overgeven, en zes-en-negentig door den navel. Daarenboven kreeg dit lijdertje,
in deze tusfchenruimte van acht dagen, nog de mazelen,
waarvan het gelukkig mogt herílellen. De wond des navels is thans geheeld , en liet kind , dat bij uitilek veel
heeft geleden, is, niet uitzondering van groote zwakte,
terwijl ik dit fchrijf, geheel heríleld.

TEGENWOORDIGE TOESTAND VAN 'S GRAVENHAGE
VERGELEKEN MET DESZELFS GESTELDHEID GEDURENDE DE FRANSCHE OVERI-IEERSCHING.

Doolt

J. VAN RENESSE , TE 'S GRAVENHAGE.

V 1' anneer wij op het jaar i 813 terugdenken, dan herinneren wij ons de vreugde , welke ieder Nederlander bezielde over den ommekeer van zaken, die een einde maakte
aan eene overheerfching, zoo jammervol voor het gan.
fche Vaderland, en die ons weder bragt onder het wel
ORANJE , niet welk het-daigbefturvnhFlsa
geluk van onzen Staat federt eeuiyen onaffcheidelijk fcheen
verbonden te zijn. Dan, hoe vurig naar dezelve ware
verlangd, en welke heilrijke vruchten zij hebbe opgeleverd , is het niet te ontkennen , dat de Natie in hare ingenomenheid met deze verandering merkelijk is verflaauwd ,
ja omtrent dezelve fchier onverfchillig fchijnt geworden
te zijn. Welke daarvan ook de oorzaak wezen moge, acht
ik het eene zaak van het uiterfte belang, deze verminderde ingenomenheid op te wekken en te verlevendigen , ter
bevestiging in de liefde tot het Vaderland, tot aankweeking van vaderlandfche deugden , en ter bewaring van den
ijver voor het algemeene welzijn. Een gefchikt middel
daartoe zou zijn , wanneer de inwoners van elke plaats
zich begaven tot eene onpartijdige en naauwkeurige ver
-gelijknvadtworigeníladzvmt
dien onder het i ranfeh:e beíluur,, waaruit alsdan blijken
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zou , hoe veel niet alleen het gchecle Nederland, maar
ook elk deel daarvan , bij de bevrijding van hetzelve gewonnen heeft. Bij deze opmerking werd ik opgewekt ,
om eene proeve te nemen van zoodanig Bene vergelijking
aangaande de fled 's Gravenhiage , in de hoop, dat mijn
voorbeeld door de inwoners van andere (leden zal worden gevolgd, en in de vaste overtuiging, dat ieder Ne derlander thans nog reden zal hebben , om zich over de.
verlosfing van Nederland en over onzen tegenwoordigen
toefland harteLjk te verblijden.
Om mijne taak met orde te behandelen, zal ik de flad
's Gravenhage en haar grondgebied befchouwen , vooreerst, in haren uitwendigen toefand; ten tweede, met
betrekking tot de Inrigtingcn van ver fchillenden aard
binnen haar gevestigd.
Tot den uitwendigen toefland der fit breng ik, in de
eeríle plaats, het onderho id derzclve. Ih zal naauwelijks behoeve a te herinneren , dat ik hierdoor verfla het
in flandhouden van de huizen der ingezetenen, en voorts
het onderhouden der publieke gebouwen en der Eiraten
onder toezigt der Regering. En wanneer wij, te dezen
aanzien , eene vergelijking maken tusfchen den tegenwoordigen toehand der fled, en dien onder liet vorige beíluier,,
dan zullen wij befpeuren , ciat het thans met de flad veel
voordeeliger dan toenmaals is gefield.
Een aantal huizen der ingezetenen geraakten toen in
verval, bijzonder de zoodanige , die ledig ílonden , waarvan het getal door het verminderen der bevolking al meer
en meer toenam. Als een ballast werden zij voor een'
(potprijs tot afbraak verkocht, en niet minder dan 644
huizen, waaronder eenige der aanzienlijk(te , werden , in
den korten tijd van ruim drie jaren , gef echt , en daar
menige onzer flraten ontfierd. — Thans , daarente--dor
gen , worden dc Thuizen niet alleen wèl onderhouden, snaar
ook allerwegen verbouwd en verfraaid. In alle wijken
der flad, in dc gcringflc zoo wel als in de aanzienlijk(le ,
ziet men het vervallene herfteld, en, waar nog iets van
den Gothifchen finaak was overgebleven , in cone eenvou
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diger,

maar daardoor tevens fierlijker gedaante hervormd.

In onderfcheidene wijken zijn de afgebrokene huizen weder opgebouwd, terwijl elders geheel nieuwe blokken
huizen, ten behoeve der geringe klasfen , zijn aangelegd ;
en het is aldus te verwachten , dat, bij het jaarlijksch
toenemen der bevolking, de nog ledige erven met nieuwe
gebouwen zullen worden aangevuld. (*)
Droevig was liet te voren met de publieke gebouwen
en met de geftichten van weldadigheid geheld. De ftadskas tot op den bodem ledig, en de fondfen der Diaco
bijna geheel vernietigd zijnde, konden de hoogstnoo--nië
dige reparatiën aan deze gebouwen niet worden gedaan;
zij honden daar verweloos : zoodat zij met een geheel
verval , ja menig zelfs met een' volkomen ondergang
werden bedreigd. — Thans , daarentegen , worden zij niet
alleen wèl onderhouden, maar ook werden verfcheidene
derzelve, inzonderheid de Stadsfcholen, met de woningen der Onderwijzers, en het Nederduitfcbe Diaconiehuis
zoo uit- als inwendig, liet laatíte zelfs met aanzienlijke
kosten , aanmerkelijk verbeterd.
\Vat de bcftrating der had betreft , daaraan liet men
zich te voren weinig gelegen liggen, daar de gelden ,
door de inwoners tot dat einde opgebragt, tot andere,
in den druk der omflandigheden noodzakelijker, einden
werden befleed. -- Thans wordt daaraan zoo wèl de
hand gehouden , dat er naauwelijks Bene wijk is aan te
wijzen , alwaar over de ongelijkheid van den grond te

klagen is.
Tot den uitwendigen toefland der had breng ik , in
tweede plaats, de verbetering en verframing derzelve.
Was hieraan onder het Fra^1fche belluur niet te denken , federt de omwenteling werd dit door de Regering
zeer ter harte genomen.
Als eene wezenlijke verbetering der had befchouw ik
(*) In 1815 bedroeg de bevolking alhier 42,301, en op
primo Januarij 1827 49,167 zielen: zoodat dezelve in dat
tijdsverloop met 6,866 zielen vermeerderd is.
de
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het dempen van eenige onreine flooten en grachten, uit
welker poelen en i}ilflaande wateren , vooral des zomers,
eene voor de gezondheid fchadclijke lucht zich ontwikkelde, en welke thans in ruime flraten veranderd zijn.
Het uiterlijk aanzien van verfciieidene publieke gebouwen werd merkelijk verfraaid: getuige het Prins Maurits - huis , hetwelk met een fierlijk ijzeren hek werd om.
ringd , in plaats van den vervallen' en wanílaltigen muur ,
welke het te voren omgaf, en waardoor het zich thans
van verre op het plein in zijn ganfche majestueuze hou
vertoont; terwijl ook liet vervallene tweezijdige bor--ding
des, aan deszelfs ingang , door eene fraaije , in het front
opgaande, floep vervangen werd; — getuige ook liet
Basf'coiir van het aloud Stadhouderlijk verblijf, welks
hooge muren , die liet te voren omringden, hebben plaats
gemaakt voor arduinfteenen palen, met ijzeren ftavenverbonden, waardoor het íkhoonc Buitenhof een nog aan
ruine gezigt verkregen heeft.
-zicnljkr
Voorts wordt het vervallen Leprozenhuis , aan het begin van den Rzjstivijkj'chen weg, weggeruimd, en zal gedeeltelijk in Gene ruime , niet palen omgevene, vlakte
worden veranderd , en gedeeltelijk niet een fraai wachthuis bebouwd, waardoor de ingang der flad, aan deze
zijde , aanmerkelijk in fraaiheid gewinnen zal.
Verder worden aan de Bosch - bruggen en op andere
plaatfen nieuwe Wachthuisjes opgetrokken, om de thans
nog beflaande , doch vervallene , te vervangen.
Te Scheveningen werd een geheel nieuw ruim en fraai
Schoolhuis , en alhier eene nieuwe prachtige Kerk , ten
behoeve der Roomschkatholijke Gemeente , niet eene aan
lijke Pastorij , gebouwd , en de Latijnfche School in een-zien
aanzienlijk gebouw en guníliger wijk der had verplaatst.
Eindelijk werd op het duin , aan het ícrand, bij Scheveni7ugen , op 'g Konings kosten, een gebouw opgetrokken , het Pcveljoen genaamd, alwaar de Vorflelijke familie , bij gelegenheid van Hoogstderzelver uitflap naar Scheveningen , vertoeven zal; het heeft een heerlijk uitzigt
aan dc land- cn zeezijde , en is aan deze zijde een half
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achtkant, en aan gene naar de Toskaanfche orde gebouwd.
Het plan tot den opbouw van dit Paveljoen werd door
den Koning zijner Gemalinne , op den i$ Nov. I85, als
een gcfchenk, bij gelegenheid van Hoostderzelver verjaring, aangeboden. Met aandoening befchouwt men het
dus , als een gedenkteeken van achting en toegenegenheid
tusfchen twee Vorffelijke perfonen , blijkbaar in den ijver ,
om hunne beiangflelling in het vieren van het verjaringsfeest der geliefde wederhelft door een gefchcnk aan den
dag te leggen.
Eene gunítige verandering ondergingen ook eenige onzer Bruggen , zoo als die aan den Scheveningfchen ftraat-.
weg , welke , te voren van hout en zeer fmal , thans dooi
eene van fleen , ter ganfche breedte van den weg , vervangen
wordt. Eene wezenlijke verbetering kan dit heeten , wegens de menigvuldige pasfage van voetgangers en rijtuigen in het fraaije faizoen , en bijzonder op feestdagen.
Ook heeft de finalle houten middelfte Bosch - brug plaats
gemaakt voor eend' fteenen brug, ruim ter dubbele breedte der vorige , en aan welke, daar zij fchoon is door hare
eenvoudigheid; met re t de naam van Koninklijke brag
gegeven is. Her Bezigt , nu niet meer door de flijlen der
vorige brug belemmerd , ontwaart reeds in het verfehiet,
op het Handpunt van het Tournooiveld, het ftátige gay
hoomte van het Bosch, waarvan de fomberheid , den ingang van hetzelve omhullende , onwillekeurig aan liet
heilige woud der oude Batavieren doet denken , en het
gemoed, als ware het, tot ernst en eerbied Remt.
Voorts is ook de rijweg aan gene zijde der brug beltraat , en is, het geheele Bosch doorgaande , met den
ïteenen weg naar Leyden in verband gebragt. Eene alhier , ter linker zijde der brug, flaande , door hunnen
ouderdom wanflaltig gewordene rij boomen is door jong
plantfocn vervangen , welks lage kruinen niet onaardig
afsteken bij de verhevene toppen der zes naaste , gedeeltelijk door wandelpaden van elkander gefcheidene , rijen ;,
terwijl tevens de daardoor merkelijk verruimde weg een
wezenlijk roijaal aanzien bekomen heeft.
11JJ;NGELW. 1827. N0. io.
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Groot zijn ook de veranderingen , welke het Bosch in
zijnen aanleg, in d,szelfs noordoostelijk gedeelte , heeft
ondergaan , en waardoor het aanmerkelijk is verfraaid.
Deze plek van het Bosch , te voren door een aantal flooten en grachten doorfneden , en hier en daar met kreupel
beplant, dat genoegzaam in zijnen wilden groei aan-bosch
zichzelve was overgelaten , kon als het onaanzienlijkíle gedeelte van hetzelve worden beíèhouwd ; doch werd door
het graven van vijvers , het aanleggen van wandelwegen
om dezelve , en van plantfben op onderfcheidene f'Landpunten, in eene wezenlijke lustwarande herfchaperl, welke
thans door de inwoners en een aantal vreemdelingen in
het fraaije faizoen met liet hoogfee genoeg4n wordt bezocht.
In het front llrekt zich een , als ware liet , in
drie kommen verdeelde waterplas uit, welke genoegzaam door eene hooge, in den lli'itferfchen finaak aangelegde, brug gemaskerd wordt. Boven dc brug vertoont
zich bevallig liet koepeldak van 's Konings Boschpaleis ;
vóór dezelve Preekt vrij diep in den tweeden vijver een
'fchiereiland uit , rijkelijk niet kreupelbosch beplant; terwijl zich daarin ook twee eilandjes verhefFen , welke aanvallig niet laag en opfchietend geboomte prijken. Eene
menigte eenden, ganzen en zwanen bewegen zich in onderfcheidene rigtingen op dezen ruimen waterplas, en ver
voorwerpen, welke zich-merdnvfchiedr
reeds bij den eerffen opflag aan liet oog vertoonen
Om de vijvers heen zijn breede wandelpaden aangelegd,
welke wel hier en daar door kleine kanalen doorfneden
worden ; doch de daarover liggende Zwiitferfche brug
Rellen den voetganger in Praat, zijne wandeling on--getjs
afgebroken voort te zetten. Dc kringvormige, met graszoden belegde, oevers der vijvers, op fommige plaatfen
genoegzaam met de oppervlakte des waters gelijk, ver
en zich elders zacht glooijend , foms tot op Bene aan-hef
hoogte, en zijn hier met boomgroepjes en hees -zienljk
daar met alleenftaande treurwilgen bezet , wel-tergwas,
takken zich in den waterplas fpiegelen.-kerndhag
flier en daar treft men, onder de lommer van zwaar.
-
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getakte boomen, banken aan, om den vermoeiden wandelaar tot Bene rustplaats te dienen, of om hein gelegen»
heid te geven , zich in ftilte in de heerlijkfte verge igten
te verlustigen , waartoe derzelver plaatfing bij uitnemend
-heid
welgekozen is.
Wanneer men de fraaiheden , welke de afzonderlijke
(landpunten in dit bevallig oord opleveren, in al hare
verfcheidenheden heeft befchouwd , dan moet men zich
op de verhevene brug begeven, om dezelve in haar geheel te overzien. Bij eiken opflag, bij iedere w^nding
van het oog ontwaart men daar iets nieuws , iets fchoons ,
en men bewondert alsdan met refit het vindingrijk vernuft
van hen, die zoo veel vericheidenheids tot één doel wis
te vereenigen , zonder de Natuur geweld aan te doen.-ten
Met verhoogden luister vertoonen zich de fchoonhedetl
van dit bevallig oord in eengin vroegen flillen lente- of
zomermorgen , wanneer hetzelve door de eer[te zonneliralen wordt begroet; door de zachtfle aandoeningen wordt
het gemoed dan bewogen , an niet weinig worden zij verlevendigd door den wildzang van het liefelijk pluimgedierte, waarbij ook de watervogel al dartelend en klapwiekend zijn vrolijk gekwaak voegt, dat den ganfchen
oord weérgalmen doet.
Meerdere veranderingen heeft ons Bosch in zijnen
aanleg, doch alle aan de noordoostzijde, ondergaan
hier werden moerasoen of flooten gedempt en diepten aan
jong plantfoen, verder nieuwe wegen en-gevuld,;Iir
wandelplaatfen aangelegd , ginds vijvers gegraven , dooi'
tierig en zich ftatig verheffend geboomte omgeven, en
allerwegen de zich door het Bosch verfpreidende kanalen
met Imitferfche bruggetjes voorzien; zoodat men ook
deze plekken, vergeleken bij den vorigen toeftand, thans
niet meer herkennen zou.
In de nabijheid dezer uitgravingen zijn twee gebouwen
opgerigt; het eene , in de gedaante eener Chinefche tent ,
behoort aan eene Societeit van aanzienlijken , welke dezelve, vooral des Woensdag- en Zondab namiddags , drok
bezoeken; zij wordt dan ook met de tegenwoordigheid
Hh 2

4bo

TIIGENWOORUIGE TOESTAND VAN 'S GRAVÉNHAGE ,

der bevallige tekfe vereerd. Op een fchiereiland, in het
front der tent, laat zich dan een aantal toonkunflenaars
op hunne inílrumenten hooren , welker bij afwisfeling
krachtige en zachte toonen , tot een harmonisch geheel ineenfineltende , door het omringend geboomte worden nageb:iauwd. Van allerwegen íhroomen nu honderde wandelaars
herwaarts , die, vooral ook op die dagen , het Bosch
doorkruifen, om zich in de liefelijke toonen van dit Concert te komen verlustigen.
De tweede tent , aan welke de naam van Boschpaveljoen gegeven is , is een fierlijk gebouw , hetwelk , als
ververfchingsplaats , door de wandelaars drok wordt bezocht, om daar, onder de ldmmer van talrijk geboomte, op eerie ruime, afgebakende plek , de genoegens te
komen fmakcn van het gezellige verkeer; terwijl muzikanten , nu en dan, die genoegens komen verhoogen door
gezang en muzijk.
Eindelijk moet ik nog gewagen van het graven van een
kanaal, dwars. door de duinen , tot aan het dorp Schevcningcn , alwaar het, zoo men verzekert, door middel
eener fluis in zee uitwateren moet. Het doel daarvan
is hoofdzakelijk, om aan Delfland, wells polders jaar
veel door het opperwater te lijden hebben, eene-lijks
uitwatering te verfcha1T n, waardoor dezelve zullen kun.
nen worden droog gehouden , of ten minfee veel fpoediger dan thans van het water zullen worden verlost ; welligt zullen de grachten onzer fad daarin worden afgeleid,
zoodra het middel zal zijn daargel}eld, dezelve dagelijks
met verseb water te voorzien , hetwelk niet weinig ftrekken zal ter veraangenaming , en ter bevordering van de
gezondheid der inwoners dezer zoo fchoone plaats. Door
deze uitgraving zijn de liefelijke wandelwegen om 's Gravenhagc niet eengin nicuwcn vermeerderd, welke , zoo wegens liet geboomte, waarmede de oevers van het kanaal
zijn bezet, als door de verfcheidenheid der vergezigten,
welke dezelve oplevert , onder een der niet minst beval
zal kunnen gerekend worden.
-lige
Uit het tot hiertoe vermelde zal dan gebleken zijn, dat
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de uitwendige toeflao.d der íiad 's Gravenhage, zoo ten
aanzien van haar onderhoud, als wat hare verbetering en
verf aaijing betreft , veel gunftiger is dan onder het
Franjche bolluur.

(liet vervolg en Plot hierna.)

$IR WALTER SCOTT, DE WAP,E AUTEUR VAN DEN WAVERLEY,

EN DER ANDERE NAAR DEZEN GENOEMDE HISTORISCHE ROMANS, GESCHETST EN BEOURDEELD.

(Naar het fIoogduitsc)

D

e auteur der Lhaverley - romans, welke federt het laatite
ttental jaren de belangftelling van liet ganfche befchaafde Enropa en van het Europefc•'ze Amerika op eene zoo buitengemeene wijze tot zich hebben getrokken, is eerst zeer onlangs met zekerheid bekend geworden. Zij verfchenen , wel
is waar, op het vasteland federt lang onder den naam van
den Scizotrc ien dichter Sir W A L T ER S C O T T; doch in Engeland heerschten er nog altoos twijfelingen, of deze wel
met den beroemden auteur van den Íhaverfey een en dezelfde
perl'oon ware. Eerst meende men, dat een broeder van den
Baronet, een geestelijke in Canada, de fchrijver was ; meer
algemeen echter was het vermoeden, dat verfcheidene fchrijvers, misfchien onder de leiding van Si,- WALTER SCOTT,
aan de romans arbeidden, naardien men de fnelle opvolging
van zulke doorwrochte en uitgebreide romans niet anders
dacht te kunnen verklaren. Voor de eenzelvigheid van den
dichter en den Fomanfchrijver pleit nogtans ook de omítandigheid, dat de dichter, te voren niet minder vruchtbaar in
voortbrengfelen dan de romaníchrijver, federt het verfcliijnen
der romans bijna geheel verftomde, dewijl Rechts weinige ,den
Rempel van gelegenheidsverzen dragende, gedichten na dien
tijd het licht zagen. Dat nu Sir IV ALTER SCOTT het vaderfchap van zoo zeer geerde kinderen weigerde te erkennen, en de daarover aan hein gedane vragen ontwijkend beantwoordde, verklaart men uit het vooroordeel, dat in Enge_
!and aan de romanf_Lrijvels den laagflen rang in het gemeFtiebest der letteren aan,t;i t. Eerst toen rte uitgever deler to,'.

si x E L C, te

fi^ ^ E^_._n^1_Ylr.
Ï_.?at.'ó't , ^1
in
ban krr o
oet.

46

Slit WALTER SCOTT

:naakte , ver tam men, dat de fchrijver der Waverley -romans
bijna zijn geheel vermogen daarbij verloren , en zich nu gercgtelijk bekend had gemaakt. Het was Sir WALTER S C o T T.
De fchrijver van den Waverley heeft het zoo ver gebragt,
dat het vooroordeel tegen de romanfchrijvers vernietigd is. Hij
is geflaagd , om aan de vereischten der dichtkunst en aan
die van de getrouwe affchetfng des werkelijken levens
(hetwelk s ax o L LET T en FIELDING als liet Benige
doelwit des romanfchrijvers befchouwden) in gelijke mate te
voldoen ; en , terwijl hij de gefchiedenis op eene tot hiertoe
nog niet gebezigde wijze op den achtergrond zijner verdicht
plaatste, heeft hij historifche romans geleverd , welke -feln,
geheel onderfcheiden van de met regt afgekeurde bastaard
anders niet dien naam bestempeld werden , als-iort,de
modellen voor een nieuw gedacht van dich;werken gelden
kunnen.
De Engelfcl2e romans van eenen F I E L D I N G en s at 0 LL E T T (lang als modellen aangemerkt) bereikten getrouw het
doelwit hunner fchrijveren , hetwelk beflond in het fchilderen
Van liet leven , het geluk en ongeluk van gewone menfchen_
kinderen op hunne reize door de wereld, van hunnen kamp
inct dezelve, en bovenal van .de naakte menschheid dezer
zoogenaamde helden. Overal hebben zij waarheid en leven,
doch bijna al te veel van beide aangebragt. W. SCOTT is
keuriger te werk gegaan. Zonder zich van de portrettering
der natuur te verwijderen, heeft hij nogtans de kunst getoond
te bezitten, om het wezenlijke van het min wezenlijke af te
scheiden. Daartoe plaatfle hij zijne perfonen in eene hoogere fpheer, waarin het hun mogelijk is, hunne menfchelijke
hoedanigheden verder te ontvouwen, dan in de keukentooneelen en het platte dagelijkfche leven , waartoe de helden
der oudere EngelfcIle romans beperkt waren. Deze hoogere
1pheer is de gefchiedenis.
Wij kennen eerie tweevoudige wijze, om dezelve in den
vorm van onze menfchelijke poëzij te gieten ; de eerfte is ,
om de helden in groote tijdsgewrichten te doen optreden in
lu ntie eigene gedaante , waarbij de dichter flechts de beeld.
bouwer is, welke die deden van het ruwe blok afbeitelt, die
de fchoongevormde lleldengeílalte bedekt houden. Deze manier
i; hedendaags, nu de tijd van het heldendicht verftreken is ,
nail het vrij en fcherpziend oog van den tooneeldichter overnalaten, en is dezen ook ZOO nog gevaarlijk, dewijl de mo.
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len van Zr. R r I NO, waarin de ilelien der oudheid ; verbrijzeld en gemalen zijnde , als ficil• ke popjes gekneed weder te
voorfehijn komen, nog altijd in de nabijheid flaat.
Van liet heldendicht heeft onze tijd den roman ontvangen.
Naardien wij van het leven der voorvaderen Hechts de gewigtigfte voorvallen weten , en dit over het algemeen eenvoudig
en flechts in weinige opzigten belangwekkend was, zoo fielt
ons daarom Qolr het heldendicht niet korte trekken liet gewigtigfte en belangrijkfte daarvan voor oogen. Terwijl wij
Hechts de daden vernemen, blijft het huisfelijke leven der
helden onaangeroerd. .Bij den flaat onzer befchaving, daar
buitengewone in het leven van enkele-entg,vrfchij
perfonen flechts zeer zelden; maar onze zelen maken ook
het min gewone tot iets van aanbelang in een hooger opzigt.
Alzoo bevat de roman niet de buitengewone, niet enifche
kracht zanlengebragte, daden en lotgevallen van een' enkelen
perfoon , maar den rustigen levensloop , ontwikkeld voorgedragen. Oogenblilckelijke bekoorlijkheid en aanhoudende fpanning kunnen niet de hoofdverdienfle van een kunstwerk zijn,
dat op de voortdurende grondslagen van eene aan de natuur
getrouwe ontwikkeling der karakters , en eene afíchetfing der
zigtbare natuur, in al de menigvuldigheid van hare 4erfchijningen , gebouwd is. In dit rijke ftil - leven van den roman
kan een dichter evenwel , zonder zich aan de een geheel
volk vertegenwoordigende helden te wagen, de gehee-le gefchiedenis van zulk een volk levendiger en belangwekkender
eioen optreden, dan de tooneel- of heldendichter.
Zoo toovert de fchrijver van den IYaverley in de besten zij
eigenaardige gefleldheid van den ouden tijd in-neromasd
zijne nieuwe dichtfoort te voorfchijn, daar hij in dezelve de
eigenaardigheden, de zeden, de denkwijze en meeningen van
een tijdvak zijns vaderlands ten tooneele voert; en zijne ver
geest laat optreden; terwijl hij-dichteprfon zlv
daarentegen de werkelijk historifche perfonen, als waren zij
helden , te groot, om tot menfchelijk kunstwerk bearbeid te
worden, op den achtergrond flechts bij gelegenheid even laat
verfchijnen. Men betigt hero wel fomwijlen van armoede aan
denkbeelden en gedachten; maar wie den geest van historifche tijdperken zoo als hij weet te bevatten en voor te ftellen, tegen dien is het eerfis verwijt even weinig gegrond als
het gebrek aan gedachten, daar het altijd een teeken van het
volmaakte kunstwerk zijn zal, wanneer in hetzelve het inner.
;

f^4. 51R \V1L1ER SCOTT

l:jke leven uitwendig te voorCchijn treedt en de gedachte
plastisch uitgebeeld is , en niet in niet woorden uitgedrukte
opmerkingen begaat. Vruchten van het verfland en bloefen=s
va n het gevoel kunnen ook rijpelijk bij hein ol gezarneld worden; doch zi liggen niet voor de hand, maarz^,ln ander het
groene loof verborgen. Hij geeft zijne leeringen, gelijk een
gefehiedfchrijver , door het verhaal van de handeling; doet
het gevoel te gelijk daartusfchen te voorfchijn komen; en de
daaruit getrokkene redeneringen zijn dan de bewijsredenen
van Bene op een rijp verfland gegronde befchouwing der wereid. Lij verkeerde neigingen heerscht er meer weemoed,
aan bittetc fmaad; terwijl bij hem het overal doorfchijnende
grondbeginfel van het goede aan niets doet wanhopen. Even
c'iepe blikken, als in de gefehiedkundige gebeurtenisfen ,
werpt hij in liet innerlijke leven van de meer onbeduidende
karakters; terwijl de bevalligheid zijner luim daarbij zeer behaagt. Zelden zoekt hij verrasfing en (panning te bewerken;
Beene woordenpraal hindert, en even niin wordt de ware
deelneming in liet eenvoudig verhaal door kuiftig afbreken genoord. Als echt nationaal - dichter verdiende hij eenen door
weinige poëten verworven lauwer. Gelijk het SHAKES r E At,E mogt gebeuren, om, terwijl hij aan den keerkring derpoëtisch rijke middeleeuwen en der van gedachten zwangere cultuur der nieuwere tijden ftond , terug te Haren op de nog in
ftatige ruïnen fGhitterende verfchijningen der verloopene eeuwen, en met vrolijk voorgevoel uit te zien op een nieuw
rijk van licht en rede, even zoo hoorde ook de fchrijver van
den Waverley nog de overleveringen van den , tot in laten.
tijd voortdu ;enden, patriarchalen heldentijd der Schotfche ltamt:en: Hornerrfche kampltrijden van helden beftonden nog onder die zelfde eitanders, welke liet tijdfchrift, den Spectator,
lazen. Zoo konde de poëtifche geest voedfel vinden in do
contras;en , die rijk genoeg `eaten , om hem aan vaderland.
Tche poézij te bQeijen.
De romans zijn, als kunstvoortbrengfeis, goed -uitgewerkt,
liet verwijt van wijdloopigheid kan uien niet overal ontkennen.
Wij vinden ons verpiaetst op een' rustigen Breeden (broom, en
ftroomen van die foort horten zich fpoed;g in dc mee. Zoo is,
gLlijk des dichters vaderlandfche teems, ook de loop zijns
„looms hechts kort; daarbij kunnen uil evenwel aan beide
,
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holen en vervallene kasteelen , die eens den oever befireken ,
befchouwen. Zelden of nooit fluiten rotsgevaarten of verborgene klippen den loop des ftrooms, of dwingen hein tot ecnen
waterval. Altijd fpiegelt zich de hemel in deszelfs breed bed,
en de ntedevarende pelgrim kan in aangename veiligheid gerust in de boot zich nederleggen , zonder voor haar beftuur
bezorgd te zijn.
De wiirlloopigheid is door een cYei eb'1: vergezeld : de
ontwikkeling fpoedt zich aan liet cinae gelijk een Zwitferfche finceuwval voort , en de laatfte zoo zorgvuldig opgerolde
draden worden niet overijling weder afgehaspeld; daarbij komt
clan nog, volgens de Engelfche manier, het register van de
laatfle lotgevallen der bijperf'onaadjen , nadat de hoofdhandeling
reeds is afgeloopen. Benevens den te fiiellen afloop , wordt
ook fomwijlen met regt het ijzingwekkende uiteinde berispt;
de Godin der Wraak heerscht niet al te regterlijke geftrengheid en met Engelfche uitvoerigheid. De befchrijvende poëzij
tier Engelfchen, welke ook de fchrijver van den J'/7averley
boven mate huldigt, verleidt hem hier tot eene uitgewerkte
fchildering, waardoor het fchrikkelijke dikwerf tot het afkeer
overgaat.
-iuek',;cnd
De dikwijls geopperde berisping, dat hij tot helden onbeteekenende jonge menfchen kiest , wier karakter Hechts eene
aanhoudende negative waarde bezit , grondt zich welligt
lechts op liet misverflaud van de beteekenis van een' romanheld: meer gegrond is de aanmerking, dat wij meermalen
gelijkfoortige karakters aantreffen , zoodat de fchrijver voor
liet behoud van zijnen roem in de laatfte tikden al te vruchtbaar fchijnt geworden.
De volgreeks dezer beroemde romans is deze .,
11 arer•ley , of zestig jar geleden.
Giv JI in ierimj , of de Sterre!v gchclaar.
''/' e ,9rztignary (de Oudheidskenner).
Roh Roy. (Robert de Roode).
7"u> black Durcrf (de zwarte Dwerg).
Mort.'( C.
Ord Jlortiility (de Pelgrim).
Th' 13;•ide of Lammermoor (de Bruid van Lammermoor).
Th' leiL't nj ii/!d - Lothian , of de Gevangenis van Edinbarg.
Y-"1 - ll.,,st: y (het Klooster'.

7"t _ /'/ r
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x'len /;."or't.
Trze Pirate (de 7,ccroov er),
?;e fortzsrzez of 10'i el (Pëif el's 7,otgcvalleu).
Peveril of the Peuk.
(Ridder Peveril van den be'g
top).

Quentin Dtarward.
Roe/gauntlet.
Tales of the Crufaders (Vertellingen uit de tijden der hruisvaarders, bevattende twee afzonderlijke romans, de Ver
en Richard Leezzu'enhart in Palestina).
-lofzTen,
IYoodflock (liet nicuw(Ie voortbrcngfel van deze reeks)).

-

Zonder twijfel behooren die gene dezer romans tot de bes
welke op den achtergrond van Selzotfc,zze zeden en ge--ten,
fehiedenis, uit den tijd van den keerkring tot de nieuwere
befchaving, gebouwd zijn. Iles gcit.cht, dat deze romans
hechts een voorwerk zouden -uitmaken van eene groote gefchiedenis van Sc,'zotland, fchijnt niet ongegrond ; offchoon
het twijfelachtig blijft, of de door gemakkelijker en winstgevender voorwerk aan mocijelijker arbeid ontwende auteur in
lateren leeftijd daartoe zal kunnen befluiten. Buitendien vormen cie echt Sc/zot//ie romans reeds op zichzelve eerie historifche volgreeks , waarin men de aanduiding aan een groot
kunstwerk niet miskennen kan. liet Klooster begint met de
reformatie in Schotland (de vroegere tijd , verwant met dc
fabelachtige heldeneeuw , behoort meer tot de epifche podzij , dan tot de zedenfchilderende romans); in /let Klooster
en zien i4bt overwiet het nieu ve geloof, doch de oude zeden
blijven beftaan ; daarna volgt het worflelen der vrijheid niet
liet despotismus der S T u A it T s ; de voornaamlle romans,
eindelijk, fchildcren den vruchteloozen kamp der s •r u ,i r 'r s
en hunner partij, om den troon te herwinnen. Hier treden
reeds oude en nieuwe zeden in een ftcrk contrast ten tooneeneele. Oude ftaatsinrigting , oude betrekkingen gaan te niet.
De ruwe bergbewoners houden de algemeen heerfchende wet
voor drukkendcr, dan de voormalige willekeur onder de aertsvaderlijke heerfchappij van hunne erfherren. In deze Ster euigc'zehar is reeds alles aan de wet onderworpen , en
flechts in de lagere klasfirn , Heidens (Polzenzers of Zigeuners)
en fluikhandelaars , toont zich nog hardnekkige ingenomen
vrijheid. Iu dien Oudkeidskenner, einde -heid:ntwloz
leild , zoekt o t, na o o ti , met hoofdbleken en bclagchelijken
-
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ijver , naar cie overblijffelcn van die tijden , in wier rijkdom
aan karakteristiek de vroegere romans zich verzadigen.
Bij het opzien, hetwelk de tvavcr'ley - romans te w eeg
bragten, was het niet te verwonderen , dat er navolgingen
verfchenen, ja dat ieder land zijn' Fc•anfc,'zen , Dzzitfc,'ien,
zelfs

Silezifchen WALTER SCOTT (VAN DER VELDE)

wilde bezitten. Onder de .Engelfchc navolgingen waren de
vermaardllen de Cavalier en Clan fllbin. — IIet meeste opzien baarde in Duitschland de fpot -roman Ihalladrnor, vol
voorgeven naar een handfchrift vertaald; en dezelve-gensht
beleefde eenen tweeden druk, toen de ironifche f'rrekking tegen de Scottomanie in Duitschland uit het derde deel blijkbaar
was geworden (*). De DngelJihze overzetting is eene geheele
omwerking, waarin alles, wat de fatire karákteristiek maakt,
uitgelaten is , vermoedelijk uit eene averegtfche beleefdheid
jegens den fchrijver van den Jhaaver- ley. Met de Fra,afchè
overzetting dezes romans, met den zeldzamen titel: „ WWal-

ladmor,, roman attribzré en Alleuzagne Sir 1t' A I. T E R S C 0 T T,
traduit de l'/Inglais par mu. A. J. B. D E r A U C o N PR E T,"
vangt de „ Bibliot rièque des romans modernes flizglais et Anzericains" aan (!) — Der 67exir•te, die op den titel den naam
van w A L T E R S C OTT voert , is ecne bonte zamenilanfing
van triviale fatires , waarvan Benige tegen den fchrijver van
den tIaverley gerigt zijn. Op de bitterlte en tevens op de
onregtvaardigfe wijze vak hem de onbekende fchrij ver (r A U LD I N G ?) van den flvner ikaarafchera roman , Koningsmark, or
the long Finne, aan.
(*) Men zie verder het voorwerk van dc Nederlandfclie
vertaling van /Gallad;nor.

OVER TIET MAhEN VAN EEN UITTREKSEL UIT DEN BIJBEL
VOOR DEN IIUISSELI,(KEN GODSDIENST. (*)

I n dezen voorflag (t) kan niemand liet godvruchtig oog (*) Wij zouden dit Rukje ter zij de hebben mogen leggen ,
omdat het ons niet portvrij geworden is ; doch , om onze onzijdigheid te toonen, geven wij het plaats , gelijk wij ook
doen willen aan liet antwoord , hetwelk de Schrijver, tegen
tivien het gerigt is, daarop noodig molt achten. Doch tot
verdere gefchilv ocring kunnen wij ons Maandwerk niet lecnen.
-

De Reductie.
(f) Zie hat it'rr^rlvcrl dczc Tiidfcllrilts vooro. Xli.
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merk miskennen, om cie fe ?tromelijhe verwaarloozing van l;et
Bijbellezen in de huisgezinnen te verhelpen. Er fchijnen echter
nog al bedenkingen tegen te beftaau. Zulks zou , om tot algeineen gebruik te kunnen verftrekken, door vereenigde Protestantfche Leeraren dienen te gefehieden; doch, zoo deze omtrent bet weg te latere al eens konden overeenkomen, dan
zouden zij toch , voor zoo velen zij aan de Bijbelverfpreiding arbeiden , hieraan de hand niet kunnen} leenen , omdat
men den ganfchen Bijbel uitdeelt. En die Vet zal ook wel
haren duchtigen grond hebben ; en heeft zij dien voor de onkundige volken, dan zal dat ook wel gelden voor de Chris.

tenen,
Inderdaad, een uittrekfel is voor ons geen Bijbel meer.
1VIen geeft Nieuwe Testamenten , ook wel afzonderlijke Evangeliën , en misfchien ook Brieven ; maar daarmede blijft het
een Nieuw Testament, een Evangelie van Mattheus, een
Brief van Paulus of Petrus , enz, Doch een uittrekfel levert
geen volledig fluk. B. v. Numeri blijft geen Numeri , wanneer men er de Geflachtlijsten uitlaat; en wat zal men van
het ganfche boek behouden , en. welken naam er aan geven?
En zoo ook met alle Bijbelboeken. — Doch genoeg : het
blijft geen Bijbel , het blijft de Heilige Schrift, het blijft het
woord Gods niet meer, zoo als wij hetzelve b,eilempelen; en
dat zouden wij een uittrekfel toch niet doen durven.
En zouden dan, bij liet verlies van den naam, ook al niet
van zelf het gezag en het geloof verloren gaan ? Het gezag
des Bijbels fleunt mede op de Gefchiedenis , en op de Geflachtregisters , van welke t ii P PEN ons liet groote nut heeft
aangewezen , als die ons aantoonen , hoe alles , door zoo
vele duizend jaren heen, door ééne Hand bewerkt en geleid
is. Een uittrekfel wordt van zelf een menfchelijk werk, hetwelk geen geloof zou vinden , zoo als eene Goddelijke Openbaring dat eischt,,
Dit is waarlijk Beene kleingeestigheid bij de Christenen
men kan van hen niet vergen, dat het hun om het even
moet wezen , vaar zij de Hemelfche waarheid vinden. De
Bijbel heeft bij hen, boven alle andere en de allerbeste fchriften, dit vooruit, dat daaromtrent • voor het dagelijksch gebruik,

neer het eenvoudig geloof, dan wel gefladige beproeving te
Rade komt. Wij twijfelen geen oogenblik aan deszelfs waar
maar wanneer wij eerst ordetzoeken-hednvorlctif;
moeten, clan is er weihaast oorzaak tot tw jlcllzucht; tei^

UIT DEN B1Jb$L.

469

minste het oogenblik gaat voorbij, dat men het in een
warm hart ingang late vinden en in beoefening brenge. Hoe
hebben, b. v., zelfs de onderfcheidene begrippen over
den aard en de voorwerpen des Evangelifchen gelooft ver
dat men inderdaad God en Zijn woord niet ge- -orzakt,
looft! — En hoe dan met een uittrekfel? Er zullen toch
Reeds bij velen bedenkingen overblijven , of men wel het
noodige behouden hebbe, enz. Een ieder zal toch het regt
mogen behouden , om te beoordeelen , of het uittrekfel wel
volledig en doelmatig zij , enz. En gaat daarmede al geen
gezag verloren? „ Wordt roornig en zondigt niet; de zon,"
enz. Wanneer men dit bij p Y T H A G o RA s leest, zal het ze.
herlijk de confcientiën van oploopende menfchen zóó niet
binden, als nu die fpreuk door eenen Apostel is gewettigd
en geheiligd,
Een uittrekfel , meent men zou meer gebruikt worden t
doch, als het dit gewenscht gevolg al eens hebben mogt,
zal er de Bijbelkennis ook oppervlakkiger door worden; evert
gelijk de Woordenboeken voor de Zarenleving kennelijk ver
dat de oorfpronkelijke werken ongebruikt blijven-orzaken,
liggen, en de beoefening der wetenfchappen daardoor opper
wordt. Het is thàns bij velen al genoeg, dat men-vlakiger
met het uitgetrokkene in de geíelfchappen kan fehitteren. Meth
bedoelt dit met den voorflag wel in geenerlei wijze ; maar
als het gevolg toch eens mogt zijn , dat de oude Oorkonde daardoor neer in onbruik geraakte? Hoe weinigen, die
geen lust tot onderzoek des Bijbels hebbd, zullen er door
een uittrdkfèl toe getrokken worden! Wat zullen fpotters
zeggen, dat de Christenen zelve al heimelijk de inrigting van
hun Hemelsch boek fchijnen af te keuren! Zou men mi<fchien naar het weggelatene, met een bedillend , mogelijk ook
met een wellustig oogmelk, wel eens niet te meer zoeken,
en er dan misbruik van maken?
Men flapt immers, in het dagélijksch gebruik, de oude Ge
breedvoerige befchrijvingen van den Ta--flachtregis,d
bernakel en den Tempel enz. van zelf over.
En wat aanbelangt de onkuifclae voorvallen, die, offchoen
dan ook naar de oude zeden, maar toch ook in den toon der
waarheid, en nret een héilig floers overdekt, in allen gevalle, ter waarfchuwing , in den Bijbel befchreven zijn: de vaders en moeders in het huisgezin mogen zich wel fchamen ,
dat zij hunnen kinderen thans zulk eene opvoeding geven,
dat zij dezelve zulke Rukken niet zouden mogen laten le-
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zen ! Vader c A T s heeft immers ook zijne zeer natuurlijke
pasfages ; en toch maakte voorheen geene moeder zwarigheid, om dat Buisboek hare dochters in handen te geven. En
waarom nu niet meer? Dat hapert dan toch niet aan dien
vromen en mcnschkundigen Dichter, maar aan eengin veranderden geest van onzen tijd. Met eene nieuwe kostbare uit
ik, den Heere FEITIL-gavendzlisht,gove
niet in de Bedachter gekomen, om er uittrekfels uit te maken, en niet den gelrcelen CATS te leveren.
Ik moet magtig miszien , wanneer men thans niet te veel
fchikt en Iuodernizeert, ook in het ftuk van den Godsdienst;
ik wil ook wel gelooven niet het beste oogmerk, om nog te
willen behouden, wat te behouden is; maar het loopt in liet
oog, dat men er niet mede verbetert, maar wel de kracht
van den Godsdienst verzuiakt in dc harten der menfchen van
onderfcheidene overtuiging. En onze moderne zedelijke Romans zijn gewis ook niet heiliger
Kortom : de zeden moeten zich naar de waarheid fchikken:
die dat niet wil, ga verloren! W houden dit waarlijk
voordeeliger, dan iets van de Bijbelfche berigten af te kor
behoeve van dezulken.
-ten,
Wij hopen , dat liet eens weder beter zal worden ; en dan
zou men wel berouw kunnen krijgen , dat meer een uittrek fel , dan wel de Oorkonde zelve, in gebruik gekonen ware.
De waarheid moet doorwerken; en zij blijft ter veroordeeling van de genen , die haar niet eerbiedig hebben willen boo
ren. En God vert niet zijn eigen Woord : dit heeft IIij ons
beloofd; doch wij kunnen daar geen ftaat meer op maken ,
als wij er, op welke wijze en niet welk oogmerk dan ook,
aan kunftelen.
3 E z u s hield zich , in zijnen rijd, aan de enge Poort ; of
fchoon ook een deelnemend vriend I-lem wel wilde raden,
dat Ilij zich naar de verbasterde Natie maar wat zou voegen, toen er zoo weinigen tot den Mesfias overkwamen:
doch Hij bemoedigde zichzelven en den belangftellenden man
seffens ; en het is voor aller oogcn bevestigd , „ dat er, in
volgende tijden, zouden komen van Oosten en Westen,
„ van Zuiden en Noorden."
Wij verheugen ons, dat de I-Ieiland zijne Leer, zonder
eenige zulke fchikking, ons heeft laten toekomen; en dan
moeten wij, Leeraren van den Godsdienst, Hem ook in dit
opzigt zoeken gelijkvormig te zijn, dat Hij de genen zelfs,
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die 11em hoorden, maar het bij het hooren lieten blijven,
getrouw waarfchuwde: „ Velen zullen zoeken in te gaan,
„ maar niet kunnen , omdat zij de enge Poort niet waren
„ doorgegaan."
Met dit alles wil ik alle uittrekfel uit den Bijbel, voor
fcholen als anders, geenszins afkeuren; maar, voor het godsdien/lig gebruik in de huisgezinnen, zoude ik er, in zeker
derde, mede vergelijken, en, met vrede jegens allen, van
zeggen, hetgeen de Heidelberg/the Catechismus, betrekkelijk
de Beelden in de kerken, vr. 98, gezegd heeft.
T. SLOT.

TAALKUND1G VOORSTEL.

A

lle talen hebben haren rijkdom en hare armoede, fchoon
ook de eene boven de andere in ruimte: en. juistheid van uit
veel moge vooruit hebben. De Nederland/the zelfs,-druking
Bene der rijkile , mist fommige woorden , die wederom bij
hare gezusters gevonden worden. Daarom is er dan ook niets
natuurlijker, dan dat zij alle, eenig gemis gevoelende, bij
elkander ter leen gaan, en zich ook, omdat er de rijkere zuster niets bij verliest, een geleend woord, zoo het dikwijls te
pas komt, toeëigenen, en, in gevalle het een in liet oog
loopend vreemd voorkomen heeft, door eene kleine verandering zoeken te nationaliferen. Dit is ook geheel iets anders,
dan de zeer berispelijke gewoonte, om , bij eigen' overvloed,
noodeloos en dwassfelijk zijne moedertale door vreemden
tooi te ontfieren; eene handelwijze, die eene kleingeestig
verraadt, waarvan ik wel wenseh--heidnorzgtfmak
te , dat wij Nederlanders nooit hadden kunnen befchuldigd
worden. Onze — niet in naam, maar inderdaad — aanzien
monden en pennen hebben dat euvel-lijkftenwvd
fc'.haars gehad; maar een zeker hoog gepeupel, of, om in
zijne meestggliefde taal te ïpreken, canaille, gaat er mank
aan, mogelijk omdat het in deze kwade gewoonte eene ver
ziet, die er waarlijk, van welk eene zijde men dezel.-dienl
ve befchouwen moge, niet in te vinden is; ten zij het fmaakvol en vcrdienflelijk heeten mag, dat men, met goede beenen gezegend, opzettelijk kreupel loope , en dan nog wel
den kreupelíien nape. Men denke echter niet, dat ik tegen
Je Fran/the taal , die, fchoon minder rijk dan de onze, hare
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groots voortreffelijkheden heeft, het harnas wil aangespen,'
neen : ik wil op het gemis eens woords in de onze te huis
komen, dat mij nu reeds te lang verdroot, om er niet eenige
klakte over uit te brengen. Ik bedoel het woord toast , dat
men wel bij onze vrólijke maaltijden , naar behooren , als
toost uitfpreekt , maar nog altijd in boeken en nieuwspapieren
toast fchrijven blijft. En, eilieve , waarom toch ? Weet men
dan niet, dat de Enrielfc'aen, aan Wien het toebehoort, het
in ééne lettergreep uitflireken, en dat hetzelve, toast gefchreVen wordende, door 11 ederlander-s nier wel anders, dan to - ast p
en dus in twee lettergrepen, ].an uitgefproken worden? Maar
to - ast met twee lettergrepen is noch Nederlandsch noch Fngelsch, en , in het Nederlandsch toast fchrljvende , evenwel
toost te lezen , Relt op den duur ons gemis van dat woord
noodeloos aan de kaak, daar wij toch zoo ligt toost kunnen
fehrijven , en dan een woord hebben , dat veel meer een Ne
voorkomen heeft, dan torst , of het Fran/cite cot,--derlansch
ditie, welk laatfte niet wel genatlonalifeerd kan worden. Of
is er eene betere benaming voor de bedoelde zaak aan de
hand te geven? Want het woord dronk, dat bij onze voorouders , den berkenineijer hanterende , wel bekend was , drukt
niet genoegzaam uit, wat men zeggen wil. Neen; voor:
eene conditie instellen, kan men kwalijk: Benen dronk inflel1-en, zeggen. Evenwel geef ik deze gedachte om beter ; doch
neme de vrijheid voor te (lellen, om, indien men alhier het
gemis van een Nederlandse/2 Cvoord erkent , voortaan toost en
niet toast te fchrijven, eveneens als de Dichter deed van de
gedrukte Toosten, voorgefleld op het Inw jdingsfeest van de So,

cieteit tot Nut en Vermaak te Almelo , gevierd op Maandag ,
den 3 Februarlj i17, welken deze vrije daad ook niet door
zijnen Recenfent in de Vaderland/die Letteroefeningen, zekerlijk 's Dichters oogmerk bevroedende, maar door vele anderen
als eene taalfout toegerekend werd, die zich dan ook niet
zullen ítooten aan de fpelling, voorkomende in den lieven
Bloemenkrans voor de BentheimfcTie Feestelingen , gevlochtetf
door den Heer II. L. W I Cu E it s, wanneer hij op bl. 14
fehrij ft :

Den Koning, onzen 'ader,
Zij deze kelk gebrast!
Hem houde ik voor verrader,
Die dezen toast veracht.
Eene fchrijfwijze echter, waaraan zich deze Dichter, dit
couplet op het papier brengende, zelf moet geërgerd hebben!
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Een I ei'hiial jilt den ouden tide

Doric
W. H. wAItNSINC1,, BZ
i

.

1 en tijde van de bloedige twisten tnsfchen de HE r_ c i, rRENs en nRONKHORs TEN , trokken fommige leden vari
den Geldei fc,'ien Adel de partij van een der twee genoemde
twistende huizen; en onder deze voegde zich de Fleer v A ,'4
Ic. tot die der x E E c IC E r, k NS , terwijl de fleer v A N z, the
ddr' BR ONE t1oR STEN ijverig toegedaan bleef.

De onderling, fours zeer hevig en bloedig, gevoerde ge.
fchillen hadden echter niet kunnen beletten, dat de Jonker
van den huize x. niet de Freule VAN z. was bekend geraakt,
en — hetgeeli in dit verhaal niet mag voorbijgezien worden —
d at beiden voór elkander de hartelijkfle toegenegenheid hadden opgevat. De vijandige gezindheden der vaders van wederzijden legden aan de beide gelieven onoverkomelijke ninderpalen in den weg, en he was hun niet vergund, elkanders bijzijn in het opent aar te genieten. De twee jcn^e lieden
flelden zich echter voor dit gemis, zoo veel mogelijk, felladcloos ; de 11 rente B E. R T a A beminde het vermaak van uitgeitrckte wandelingen in den onttrek van het vaderlijk erfgoed,
en de jeugdige RU n 0E P u vond te dikwerf gelegenheid , in
d nabuurfchap rond te dwalen, dan dat beiden niet, geduiig en bij hérhalidg, iet vermaak genoten , tikander van eet,e
eetlwige liefde te verzelzeren,
Zoo vlood de zomer vobrbij , en na denzelven de herfst,
die , door gedurig herhaald jagtvermaak, aan RU DOL P II
Bene voegzame gelegenheid fchonk , zijne bezoeken te herhalen, en - aan n E R'e n A , om dezelve te ontvangen. Het
Zedige meisje zorgde echter altijd , dat zij door een dermeisjes van het kasteel zich vergezellen liet, liet was de ttwwintigjarige G R AD E, welfee hiertoe door haar was uitgekozen.
$ellendig hield deze , v anneer de gelieven elkander ontmoeteden, zich in de nabijheid; en was de affcheidgroct gegeven, dan groette zij den Ridder befcheiden , en geleidde ha ,
re jeugdige meesteresfe naar den oudvaderlijken burg terug.
De wederziJdfche gefprekken waren echter zeer verre van
IiILNGELW. I tel. IVO. IQ.
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troostrijk te wezen. De vaders der beide gelieven waren,
ter oorzake der plaatshebbende rampzalige verdeeldheden , de
bitterste vijanden ; aan Bene verzoening viel niet te denken
daartoe waren de harten te zeer verbitterd , en , in dezen
form der hartstogten , was het uitzigt op eene echtvereeniging nog ijdeler dan een kortfotidigc droom.
Dan, wat werkt eene eer(te liefde niet op en in jeugdige
harten ! B ER T H A en RU DOL P H beminden elkander, en be.
kommerden zich minder over de onoverkomelijke hinderpalen,
welke hunner liefde in den weg honden , dan wel over de
meestgefchikte wijze, waarop zij elkander, in den aanflaanden en Vast naderenden winter, zouden kunnen ontmoete,,
liet was zoo : BERT H A kon zich dan zoo niet meer, gelijk
bevorens , buiten den burg begeven; dan , men zon doen ,
wat men konde , en de gedienflige G It AD E zou den Ridder,
zoo mogelijk , van alles onderrigten.
De winter was daar; maar zijne forribere en bewolkte (lagen
waren voor de tedere Freule meer verdragelijk, dan het ver
een zivevend gerucht, dat jonker RU DOL Pil-nemva
V A iv Ic. in eene naauwe betrekking tot eerie der Freules van
den huize s. zonde ge(laan hebben. Dit gerucht ].wam vair
de zijde van haren vader, en de arme B lt R T H A bezat den
moed niet, dit voor haar zoo grievend gehehn na te fporen ,
uit vreeze van den argwaan eens geliefden vaders te wekken.
Spoedig, echter , werd G RAD ft de vertrouwde van hare fmart
en verdenking, en er werden nraatregéleft genomen, ten einde
ale getrouwheid des jeugdigen Ridders op de proef te fellen.
Op een' (ter laat(le Decemberdagen bragt een fchoone
vvinterl^iorgen de beide gelieven te zamen, Volgens gemaakt
overleg met de fchrandere G R A DE, had BE R T H A het voorkomen nangenomeu van zeer neerflagtig te zijn. Zeer breedvoerig en liet lev^ndige kleuren fchetfle zij aan R U D o L P 11
de bittere vijandfchap hunner wederzijdfche ouders , de onmogelijkheid eener echtvereeniging, en de rampzaligheden'
eener hopelooze liefde . RUDOLPH liet BERTHA bedaard
ilitfpreken, fond toen op en voor haar, en , hare ]rand druk
hij hartelijk en met plegtigen ernst : „ B ER--kend,fpra
,, T [IA ! de liefde is fterker dan de dood. Gij zult eenmaal
„ de mijne worden. Ik bemin u meer dan mijn eigen teven!"
„ Gij bemint mij meer dan uw eigen leven, R v D o L PH?
9,

Zulk een offer vergt een meisje van uwe liefde niet."
r, Voor tl te itery .II, zou mij 'eelle zaligheld zijn , en, , m
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Flier trad o RADE, fnel tocfchietende • tusfchen beiden , met

liet woord t „ Freule ! uw vader ! Jonker ! verwijder u !" en
RU DO L P H, ontniddeilijk te paard Rijgende , verwijderde
zich zoo fuel mogelijk.
2,

Weken verliepen , zonder dat de wakkere it c n o i, r N
oenige hoop mogt voeden, zijne dierbare n it it T H .9 , bp hare
eenzame omwandelingcn , te ontmoeten. Stermen en regen
hagelvlagen beurtelings af, en-buijenwsfld -en
de dagen vloden treurig en akelig daar henen. Eindelijk fchenen
de flormen te hebben uitgewoed , en de oostewind vaagde
den hemel fchoon van woeste buien ; de vorst was ingeval
liet pas aangevangen jaar fchonk, op den a3 Tanua--len,
rij , aan de otngelegene dorpen en floten , den eetflen helde
aangenamen winterdag. Ook R U D o T. P ti zette zich-ren
te paard , en , na weinige uren , blonken de witbefilecuwde
torens van het kasteel van z. in zijne van verlangen gloe i .
jende blikken. Alle de plaatfen , waar a e It T ►t A gewoonlijk
te vertoeven plagt, werden vlijtig bezocht en tvedeibezocht ;
maar nergens vond de jonker in de verfche fneeuw oenig
fpoor van zijne geliefde a het eene uur na het andere ver
ot. P n had reeds hefloten terug te koeren,-dwen,a.UD
toen eerre kleine deur, in den ringmuur van den tuin des kas.
tecls , zich langzaam opende, en de ons reeds bekende G It Ay F plotfeling voor hem flond,
Jonker !" feral: zij, „ federt gij de hreule laatst gezien
hert, is alles van gedaante veranderd. Gij herinnert u,
dat ik , bij de laatfté bijeenkomst , u beiden de komst van
haren vader berigtte."
„ lit weet dit ; maar Eereek , c It A n E ! fpreek !"
„ De oude Baron moet uwe vlugt bemerkt , en , helaas ! uw'
perfoou Herkend hebben ; maar ach ,Jonker ! fpaar mij een
,, verder verhaal !"
„ Ik moet , ik wil alles weten, G R AD le ! Verberg mij
,, niets !"
„ Gij wilt het; velaan, hoor liet, jonker, en fidder! —
,, 1)e oude Baron herkende u, en zijn gelaat gloeide van
„ toorn; hij zag tranen in de oogen der Freule , en hij beefde
van woede ; hij vloekte en vervloekte zulke bijeenkomfien
,., en 'ewe wederzddehe liefde, en dwong oils , onder de :t]y^
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„ feii,ikite verwenfchingen , naar het kasteel terug te keeren n
maar... "
Voleindig, meisje! Uw zwijgen martelt mi."
„ Sedert dat rampzalig oogenblik is de f'choone >3 ER TH A
„ verwelkt als een geknakte rozeknop, en federt weken ligt
„ zij aan haar leger gebonden. Te vergeel's beproeft de kunst
„ haar vermogen ; maar ik vrees, jonker! ik vrees voor het
„ behoud van een leven , hetwelk gij gezworen hebt meer dan
liet uwe te beminnen,"
,, Verfchrikkelijk , G R A D E ! verichrikkelijk ! maar ... o
meisje ! geleid mij naar mijne n E it T H A. Dat ik haar zie
„ haar fpreke, en, moet het zijn , voor haar fterve !"
„ Dat is onmogelijk , jonker ! De oude Baron verlaat zijne
„ dochter geen oogenblik; daarenboven is Jonker o T T o,
„ haar broeder, op liet kasteel, en verlaat hetzelve nimmer,
„ op ftelligen last van zijnen vader, die thans, voor een paar
dagen , afwezig heeft moeten zijn."
„ Braaf meisje! gij kent mij, en zijt van mijne eerlijke be„ doelingen bewust; maar zou ik... in de ftilte van den
nacht... "
Onmogelijk! ... Maar, men befpiedt ons, Jonker! ik
„ heb mij welligt reeds te veel gewaagd."
GRADE fprak liet, zag angifig• rondom zich , en floot de
kleine (leur, R u DO L r ti aan zijne eigene ovcrdenkingcn geheel overlatende. Maar a UI) o L P a dacht niets en (prak niets;
zoo diep had hem het berigt van liet meisje getroffen; hij
fcheen als in den grond vastgenageld. Zijn paard !fond even
onbewegelijk; dan, een eenzame wintervogel langs den kop
des paards feel voorbijvliegende, fprong het getrouwe dier
eenigzins ter zijde, en de hiermede gepaard gaande beweging
ontrukte RU n o L r x aan zijne fombere gedachteloosheid.
„ Krank !" mompelde hij ; „krank ! en welligt hopeloos en
„ voor altijd verloren! o , Mijne n ER T x A !" — en de
droeve Jonker herhaalde deze woorden gedurig , flapvoets
voortrijdende , toen op eens een monnik ,driftig voortfiappende, hem te gemoet trad, en willens feheen een bijpad in te
Haan, naar liet kasteel leidende.
De kennis, welke de kloosterlingen destijds hadden van de
gebrekkige Geneeskunde dier verwijderde tijdperken, deed liet
aan den Jonker niet onwaarfchijnlijk voorkomen , dat deze
man den post van Geneesheer bij zijne dierbare B ER TI! A
„

T) :N _-

,
:M

, `._r^^*^^i

177

bekleedde ; en op eenmaal fchoot het hem door de. ziel , den
monnik aan te (preken
„ Gij gaat naar den btu_' , mijn vader 8"
„ Ja, Jonker R u D o L t1 u VANN K. ; ik ga er de kranke
„ Freule is ER T IT A bezoeken ; het lieve kind ligt zeer ge„ vaarlijk ziek, en ik wanhoop fchier aan haar behoud."
Dit berigt, en tevens de waarneming, dat de monnik hem
kende, bragt den jonker als geheel bulten zichzelvcn; dan
de ontroering fchonk hem nieuwe geestkracht, en hij hernam ,
fclrijnbaar bedaard : „ Dat .zou een flag zijn voor de ouders
„ en betrekkingen van het lieve kind !"
„ Gij fchijnt belang in haar lot te fellen , jonker R u„ n or. P 11 ! en beider ouders leven in de bitterfee vijand 'chap?"... I Iier zweeg de monnik, den Ridder aanziende.
„ Niet altijd was er oorlog tuslchen de huizen it. en z.;
„ maar , gij weet het, eerwaarde vader! de rampzalige twis-

„ten der 11EECK EREN s en 1RONKT-t0itSTEN hebben

„ den Adel van liet Graaffchap tegen elkander in het harnas
gejaagd. Ach ! dat het vrede wierd , — dat men zich on„ derling verzoende , en. . .
Haastig viel de monnik in : „ En dat Freule 13 L R z H A
„ herfielde; niet waar, jonker? Nu, hoop flechts ; zij is wel
hoogstzorgelijk , maar cle hemel kan haar welligt nog fpar , ren."
„ Gij wanhoopt dus nog niet geheel ?"
„ Ik beflis niets, jongeling! — Dan, mijn tijd is kostbaar;
„ ik moet voort. Ga uwen weg in vrede, R U D OLP n! Bin„ nen kort verneemt gij Benige tijding van haar. Maar (zacht
„ fprekende) bezoek de omftreken van het not niet te dik
werf; — er zou welligt een flrooptogt op handen kunnen-„
„ zijn." En nu ging de monnik dadelijk het voetpad op, nuDOL P Il geen' tijd tot verdere navragen gevende.

Met geheel andere aandoeningen betrad de Jonker het va-

derlijke flot, dan waarmede lij het des morgens verlaten had.
Iiij dacht niet aan de plaatshebbende veete tusfchen de beide
huizen it. en z. — hij dacht Hechts aan zijne kranke a E RT x n; in hare hoftelling zag hij het toppunt zijner wenfchen
bereikt, of, roet haren dood , het gehik van een geheel leven
voor altijd vernietigd. Zoo bragt hij , hopende en vreezende,
Arie lange dagen , zonder cenige tijding , door.
Werkelijk had er, op den derdetr dag , een 11rooptogt plaats
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op
clet
^.ic eraoorige
landen ^ an den lieer v n rr K. tïuireri
werden geplonderd , boeren mishandeld, vee en huisraad ge
Jonker a u D 0 L psi bevond zich onder den krijgshoop,-rofd.
die op de ftroopers werd afgezonden ; dan ,deze weken fpoedig
terug , en nu werden eenige hutten op liet z... fche grondgc-bied het doel der wederwraak. Dit laatlte gefchiedde in den
nacht , en eerst met het aanbreken van den morgen keerden
tie , niet buit beladene , knechten naar het kasteel terug. R uD 0LPH alleen had aan de poort van het klooster Betlzlehcnr
aangeklopt, voornemens aldaar den ochtendgodsdienst bij te
wonen, en hierdoor tevens in de gelegenheid gefield te wor den, met den eerwaarden vader, welke tot dit klooster behoorde, een mondgefprek te houden. Aan dit verlangen des
Jonkers werd dan ook al fpoedig, na liet vieren der hooge
niisf'e, voldaan , en, niet een' vorfchenden blik , vroeg nun o s. r ii aan den geestelijke , toen zij zich in eenzaamheid
bevonden: „ Kunt gij mij ook eenig troostrijk berigt uit het
„ floc mededeelen, eerwaarde vader ?"
„ Niet veel troostrijks, jonker! Sedert twee dagen neemt
„ de ziekte de overhand , en ik vrees voor liet leven der
„ Freule."
„ Gij vreest voor haar? o, Spreek zoo piet, mijn vaderI
„ Zei, dat er hoop voorhar is , en ik wil die blijde tijding
;, beloonen met rijke giften voor u en het klooster."
„ Jongeling! het leven van een'mensch is niet geene fchat„ ten te koopen , indien de hemel aan onze geneesmiddelen
„ het vermogen ontzegt."
,, Beproef alles , mijn vader !. beproef alles, en ..
Flier trad een meer bejaarde monnik, fchijnbaar toevallig,
het vertrek in , en de ons reeds bekende monnik hernam
„ Niet waar, vader B E RN AR D us ! hebben wij niet alles
ter herhelling van de Freule n R T ,i A beproefd ? maar
„ de kunst vermag niets meer."
13 ER N A it o u s hervatte bedaard
, De lunst? neen , die
„ vermag niets meer ; maar, .. " geheimzinnig zurijgeude,
„ JAar," fprak R u n o L r it , opítaande; „ zrzrrzr... Wat
„ bedoelt gij, grijze vader! Zou n nog een middel ter her,, (telling bekend zijn ? o , Spreek! (preek, bid ik u
Vermag ik te fprekcn ?" zeide B ER i` A R nu s, zijnen
suedebrocder vicelbeteekenend aanziende ; deze knikte niet liet
hoofd , en nn zette de oude zich neder:
Jun (r i u P o L r ii ! waar de inn r niets meer vcrning,
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^, daar kunne.I foals geloof en liefde wonderen verrigten. —
„ Maar vergun mij, eer ik verder ga, u cenige vragen te
doen , waarop ik uw antwoord vooraf dien te kennen
Bemint gij de Freule ?"
„ Ik bemin haar Trieer dan mijn eigen leven.^ riep it UD o L L H met

vuur.

„ Woonde er nimmer eerre andere liefde in uwe borst ?"
„ Nooit!"
„ Nu nog eene vraag: antwoord mij niet te fpoedig, ii
a o L P u! Zoudt gij u in Raat gevoelen , het leven der
$, Freule , met gevaar van liet uwe, te koopera ?"
Een plegtig : „ ja !" beantwoordde de vraag des grijsaards.
, Zoo kom dan morgen aan deze plaats weder, en ik zal
u te kennen geven , wat u te doen Raat,"
Hoe ook R u D o I. P II on het bekomen van nadere opheldering aandrong, geen der beide monniken gaf hem een antwoord , waaruit hij eenig licht in eerre zoo duistere zaak
feheppen kon ; en hij zag zich genoodzaakt te vertrekken ,
zichzelven duizend vragen doende, zonder ook maar voor

trine derzelven eenig voldoend antwoord te vinden.
De volgende morgenhond vond R U D O L P u , in de vroeg
voor het outer geknield; de oude n ER NAR D us wenk -mivtè,

te hein, na den geëindigden godsdienst, in zijne cel te ko-men, zette zich neder, en (prak: „ De togten naar het hei
Jonker P. u D o L P u! hebben de ware geloovigen-„ligeand,
„ met verfchillende verborgene gaven der gezondmaking be
„ kend gehaakt ; dan dezelve moeten door geloof en liefde
„ geheiligd worden. Zijt gij des willens , mijn zoon ! dan zou
9 , de Freule a : R 7 n A kunnen behouden worden."
„ Ik ben tot alles bereid, wat geloof en. liefde van mij
vorderen , mijn vader! Spreek! wat moet ik ?"
„ Broeder 1 G N A Ti U s zal fpoedig van het kasteel terug
komen , en een' halsdoek medebrengen, door de jeugdige
„ lijdeieslè in hare ziekte gedragen; in dien doek wikkelen wij
een deel van het heilig gebeente van een' der in Palestina
verheerlijkte martelaren ; beiden draagt gij op uwe borst,
en in minder dan vierentwintig uren tijds is de kranke be.
, houden."
„ 0 , mijn vader ! niets zal mij gelukkiger maken , dan ec:^
, zoo nietsbeteekenend oiler aan de redding Inijner gebelde;
te brengen."
,
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„ verre van nietsbeteekenend te wezen ; want doorgaans
„ zoo niet altijd, veroorzaakt ditofferdesgeloofsen der liefde
„ binnen weinige dagen ,den dood aan hem, die het brengt.'
Ee_Ze onwillekeurige huivering overviel R u D o LP H; dan,
zich herliellende , fprak hij , met beradenheid: „ Mijn leven
iaat in Gods hand; ik ben bereid het osier te brengen."
B'ERNARnu3 wilde f),c',ten, toen IGNATius de cel
biti irntrad. Bedenkelijk fchudde deze het hoofd: „ Daar
heeft nu de Heer vAN z. alles bedorven, door het inroe,, pen der hulp van den Arts F. ER u N GA It 1 u s uit Z. Wee ,
„ wie hun betrouwen o} , menfchen Hellen! Van nu aan
„ befehouw ik de Freule als geheel buiten hoop."
„ Maar ," hernam F u D o L P u , „ mijn geloof en mijne
„ liefde zullen de hoop terugroepen."
B E n N A a. D u s Haul het woord %„ De Jonker is tot alles
bereid. Hebt gij den dool; medegebragt, i G N A T i U s 2"
Deze reikte den doel, over, Plegtig rees nu n ERN A RD u a op , haalde , uit een' hoek der cel , een oud kastje te
voorfchijn, en opende hetzelve. liet bevatte een aantal Reliquii:n uit liet heilige land. Onder het prevelen van eenige
woordel] , naui i; r; R N A K D us , na alvorens zijne hand drie
gekust en het teeleen des kruifcs gemaakt te hebben,-werf
een klein beenftukje uit hetzelve , wikkelde dat zorgvuldig
in den dock , en gaf een en ander aan ie u D 0 L P n , die de
geheele verrigting had aangelta_ard, over met deze woorden:
Ridder des Geloofs en der Liefde , bevestig dit heilige
pand aan uw hart ! 'I'wijfel geen .ogenblik moer aan de
herhelling uwer geliefde ; maar matig uwe vreugde hier„ over, door dc overdenking, dat uwe liefde voor haar uw
eigen leven in de waagfchaal geheid heeft."
R u n o t. p ii kon geen woord uitbrengen , maar nam , met
Gene bevende hand, den doek uit de hanigen des monniks,
en flak dezelve in zijne borst.
Wij worden tot onze gewijde oefeningen geroepen ;' fprak
Sc iN AT i u s : „ Vaarwel , edele Joniter ! dc hemel hoede
,, n , kroone uw geloof, en zegenc uwe liefde !"
R U D o L Pil was diep getro ibn , en , in afgebrokene woorden, de eer vaarde vaders dankende , verliet hij liet klooster.
-

4.
R u p o r, ' n deelde , wel is waar , in liet bijgeloof dier zoo
duistere tijden; dan dikwerf was er ee!ie fchemcring van licht

DAN MIJN EIGEN LEVEN.
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voor zijnen geest opgegaan. Iiet onderling verkeer der geeselijken met den Adel , in die dagen, had hein dikwerf aan
opmerkingen en gevolgtrekkingen ge -leidngtovrfa
fchonken; en meer dan eens had het fcherpziend oog van
den jonker gemeend , fl>orco van geveinsdheid, hn?iciiclarij ,
list en bedrog in de handelingen der eerwaarde vaders te ontdekken ; dan hij had zich altijd gewacht , zijne gedachten en
overleggingen aan anderen mede te deden.
De vurige liefde voor zijne LrxTxA had, bij alles, wat
wij tot hiertoe vermeld hebben, zijn gevoel en jeugdige ver
aangedaan en geheël in werking gebragt , en was-belding
hij , als 't ware, door beide voortgedreven tot eene daad,
welke het wikkend oordeel, onder andere omflandigheden,
vooraf aan zijnen onbedriegelijken toctsfteen zou hebben onderworpen. Dan , aan den vurigen jonker was de tijd tot nadenken geenszins gelaten geworden ; de ftorm had deszelfs
geweld op zijn hart gerigt, en hij had alleen als een gevoelend wezen gehandeld.
In eenzaamheid aan eigen nadenken overgelaten , begon de
edele Jonker, van lieverlede, zijne denkbeelden te verzamelen en te rangfcliikken; en allengskens. hernam, ook zonder
dat hij zulks opzettelijk bedoelde, de gezonde rede hare regten. Zijne gedachten bepaalden zich hoofdzakelijk tot de
volgende bijzonderheden, die, achtereenvolgende, de fotfoni
van zijne zelfgefprekken uitmaakten
y , liet zij zoo, dat de halsdoek mijner n E rt •r BA , welke
, thans aan mijn hart rust, de zaden van ziekte en dood
„ met zich voere, en dezelve in mijne jeugdige aderen over„ ftorte ik ben des getroost, indien zij Hechts gefpaard
„ wordt: maar, van welk eenen invloed kan deze geheele
„ handeling op liet gelief der lijdende zijn? — Het is zoo
„ men verhaalt allerlei wondergenezingen, door middel van
„ Reliquiën, uit het heilige land , door vrome bedevaart„ gangers , medegebragt ; maar alle wonderen van dien aard
zijn altijd met een' geheimzinnigen fluijer omgeven , en
„ het valt moeijelijk te gelooven , dat de waarheid achter
„ dien fluijer verborgen liggo. — Wanneer mijne BERTH A
„ liet heilige gekeente van een' of anderen vromen martelaar
„ aan Tiaren kuifeken boezem verbergen moest, ten einde
„ hare genezing te bevorderen, dan zou ik, in een' ílikdon„ keren nacht, wanen Benig flaauw licht te zien fchetneren;
maar dat die genezing bevorderd kan worden op de wijze,
-
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„ welke vlij voorgeleid is , — daarover beflormen allerlei
„ twijfelingen mijnen boezem.
„ En — zou mij werkelijk , bij de redding van n ER T s A,
een zoo fchrikke. ijk einde te wachten laan ? Onderneem
ik niet alles uit liefde voor haar; en zou dan de Vader
van alle barmhartigheid mij met den dood straffen , omdat
„ ik mijne B r It H A ZOO vurig beminne? Maar — indien
„ ook de monniken mij hadden willen misleiden, wat kan
het tegenwoordig bedrog baten ? Blijf ik leven, en moet
„ ik haar misfen, dan is mijne keuze beflist, en het heilige
Palestina liet doelwit van dezelve ; en fneef ik , wat kan
„ dan de bedoeling van list en bedrog zijn?
„ Maar, heeft God mij, als redelijk fchepfel, niet liet
„ verfland gegeven? Geide IG N ATIUS niet, dat de Baron
VAN z. de hulp van den Geneesheer Br, R F. N G A RI u S uit
Z. had ingeroepen? Hoe, indien ik dezen alomberoemden
man eens ging raadplegen'? Met het Bene te doen, be„ hoeve ik het andere niet te verzuimen, Moet ik dan het
„ leven verliezen — dat leven Raat in Gods hand."
Op deze en dergelijke wijze redekavelde It U D 0 L P 11 , toen
hij van liet klooster naar den burg zijns vaders terugreed ,
zonder nog zijn geloof aan de wonderdadige herftelling zijner
B ER T 11 A op te geven ; want, gelijk wij reeds aanmerkten ,
het helder oog des jonkers had vaak Benige fchemering van
den nadcrenden peildag der verlichting, maar geenszins dien
dag zelven , in deszelfs onbenevelden glans, aanfchouwd.
De vrees voor liet verliezen van zijn eigen leven, welke
hem, bij het aanvaarden van den geheimvoll-n doek en dc
in dezelve gewikkelde Reliquie , had doen huiveren , was
allengskens geweken voor zijn redelijk geloof aan de gadeboze liefde Gods; maar, naar mate deze vrees verminderde,
naar die mate leeg zijn angst voor het leven der geliefde ;
en, na lang waken, fuimerde hij in, niet de gedachte , den
volgenden morgen den beroemden Arts te gaan vinden , en
bij hem troost te zoeken voor liet gewonde hart.
Terwijl de Ridder flaapt , zullen wij ons naar het huis a,
begeven , en zien , wat aldaar is voorgevallen.
„

„

(liet rcrvolg en fbi hierna.)
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gelijkt naar Bene i1frikaanfe of .?ziatifche (lad
uien kan dezelve niet bereiken , dan dwars door woestenijen ,
en loopt dikwijls gevaar van beroofd te worden, hoezeermen
nooit zonder eeue bedekking de engten , berucht van wege
derzelver gevaren, doorgaat. Het land wordt, in de omstreken
van de Birlasfo.r, woest en ftil; geen kreet, geen zang, geen
vogel verneemt men. De beide uiteinden van de brug zijn op
het (lot, en men kan dezelve niet pasforen dan met verlof der
Gendarmes , met het ontfluiten belast. Aan de andere zijde der
Bidas/oa verandert het tooneel op Bene gansch bijzondere wij
Een in lompen gehulde foldaat opent de poort der brug,-ze.
uitrekt de hand uit, en vraagt Bene aalmoes. „ Geef mij iets
voor een (lokje !" deze waren de cerfle woorden, welke ik
in Span;e hoerde. Achter dien foldaat bedelde , op zijne beurt,
een Douanier, nog morfiger en ellendiger , en geheel werkeloos ten aanzien der reizigers, met Bene ergerlijke koelbloc dig- en onbeschaamdheid deze zijn de voorregten der beambten van dit Gouvernement. Te Ieuo werden wij omringd
van Bene menigte nieuwe bedelaars ; en niet dan met veel
moeite ontíloegen wij ons tien die lastige knapen, wier gelaat
ons bovendien verdacht voorkwam.
Naar gelange men zich dieper landly^arts in begeeft , neemt
het oord zoo wel , als het volk, eerie eieer karakteristieke houding; aal]. Er is niets zoo fchilderachtigs in geheel Frvnkr/'k, als de omftreken van Oyar•zun , Tramai en de
bekoorlijke valleijen van Guipuscor<. De bergen zijn bebouwd
van den top tot aan den grondllag i onmetelijke maïsvelden van
buitengewone hoogte en forschheid, eerie ontelbare menigte
vruchtboomen vertiaaijen deze lagchende landouwen, wier
eeuwig groen door de nevels der Pyreneë:z wordt befchut. intlufchcn beantwoordt liet inwendige der dorpen in geenen dee
le aan dit gunflig voorteeken. De huizen zijn vcrfchrikkelijk
morfig, and en vervallen ; dc traliën , die de verifiers der benedenverdiepingen befchermen , de onafgebrokene volgreeks der
balkons, en de g;efachtwapens, die ganfche muren bedekken,
alles draagt hier den Rempel der fomberheid en des monniken
Priesters en monniken, in grillige kleederdragten,-wezns.
^l^ erven i n nutceluoze í di Acid door dc gehuchten; ulee.5la1
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fluiten zij de uren in het rooken van Ilavana - cigar en , of al
pratende met de vrouwen aan de venflers gelijkvloers. ik
beken, dat hunne gemeenzaamheid mij in het begin niet wei
verbaasde; maar weldra befpcurde ik , dat zulks als Bene-nig
eer befchouwd wordt, naar welke de eerste familiën zich be-

geerig toonen.
Veldbouw, herdersbezigheden en ijzerwerken houden nagenoeg de ganfche bevolking van Guipuscoa, bezig. Alle andere
foorten van nijverheid worden geheel verwaarloosd. De finokkelhandel is toereikend, oin het gewest van katoenen fioffen ,
chitfen , lijnwaden en tisfus van allerlei aard te voorzien. De
priesters (taan er in hooge eerbiedenis, en hunne zwaarlijvig
(leekt geweldig af bij de dor- en magerheid der ingeze--heid
tenen. Wanneer zij langs de firaat gaan, haasten zich de
kinderen, om hun de hand te kusfen; welk gebruik gegrond
is in gewoonten, zorgvuldig aangekweekt en door den tijd geheiligd. Iloc toch zouden zij zich ook kunnen onthouden
van een diep gevoel van vrees en ontzag voor mannen, die
over de goederen dezer wereld befchikken , en, in de toekomende, kastijdingen en belooningen uitdeelen?
Elk Spanjaard, die verzuimt, zijn kind binnen vierentwintig uren na de geboorte te laten doopgin, beloopt eene zware boete, en wordt daarenboven bedreigd met geestelijke ftraffen. Zoo hij dien termijn laat voorbijgaan, en de jonggeborene Iterft zonder den doop te hebben ontvangen , is de vader verfioken van zijn burgerregt, zijne goederen worden
verbeurdverklaard , en hij, voor altijd , van het Spaanfche
grondgebied verbannen; terwijl hij , die de Sakramenten Hechts
eenmaal in het vierendeeljaars gebruikt, wordt befchouwd als

een verdacht geloovige, enz.
Alles draagt hier liet onuitwischbaar kenvlerk der Priester
zelfs de wijze van zich aan te melden. „ Wie-regin,to
is daar ?" Op deze vraag antwoordt men , in liet Latr
five illaria." Daarop, in het Spaanscla: „ Zonder zonde
„ ontvangen ;" en de deur wordt ontfotcn, met een : „ God
„ zij met u?" Doze en dergelijke bcleefdheidsfortnulieren
zijn blijkbaar van monniken - oorfprong , en bewijzen de aloude en naauwe vereeniging van dit volk niet de Kerk. Wat
zullen wij zegen ? Kan men het den monniken wel zoo heel
kwalijk nemen, zoo de Spanjan den verkiezen te zaaijen,
o; dat de Geeste lijkheid den oogst inzamele, dat zij van hmu^
veorrei;t gebruik maken
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13e1tendig ontmoet men, van Bergara tot Salinas , fombere dorpen en prachtige landgoederen. Te Mondragon, waar
de wegen naar d'ittoria en Bilbao elkander kruifen, is eene
oude vesting , verficrd met een oud fladhuis , als bedekt met
wapenfchilden, naar het gewone gebruik. De bevolkingfcheen
enkel te beftaan uit ledigloopende monniken en Koninklijke
vrijwilligers. In het dorp Salinas, gelegen op de 'helling van
een' Heilen berg, danflen de vrouwen en meisjes met elkander, zonder mannen, op liet plein; terwijl de geestelijken
alleen bij dit Bal tegenwoordig waren, en de broeders, mannen en vaders van hetzelve volftrekt fchenen te zijn uitgefloten.
De fraaije flail Pittoria ziet men van verre , te midden eener
uitgebreide , met bergen gekroonde vlakte , aan den zoom
eener kleine, van water ontbloote rivier. Dit is de eerste
Spaanfche flad , dien naam waardig, welke men, van de Py=

reneën komende, doortrekt. Zij doet zich zeer bevallig voor,
an vege eenen kring van welbeplante wandelwegen. De
koophandel en nijverheid harer bewoners hebben haar tot dusverre behoed voor dat verval , 't welk, in de overige provinciëri van het fchiereiland , zich door zulke flerkfprekende
verfchijnfels openbaart.
Een tooneel , vooral voor een' Franscinizan zder bevreenndend, wachtte ons aan de poort van Vittoria; het moe u
een denkbeeld geven van den graad van ellende en vernedering , waartoe de beambten van dit land gezonken zijn. De
Douaniers , belast met het onderzoek onzer pakkaàdje Cn het
innen der belastingen , de voorname toevlugt van het Gouvernement in dezen tijd van rampfpoed,in fledc van hunnen pligt
te doen , of voor 't minst den fchijn daarvan te vertooii-2n,
kwamen aan het portier van het rijtuig, met den hoed in de
hand, in de houding der verachtelijkfte bedelarije. 't Was op
het wandeluiir, en meer dan vijftig perfonen waren getuigen
van het ronddeelen der fooi voor een flokje. Een van ons,
een geboren Spanjaard, finokkelde twee kisten in , voor
nicer dan 6o,oao fr. aan contrebande waren- bevattende, en
gaf 12 fr. ; de overigen gaven desgelijks iets , hoewel zij niets
verdachts met zich voerden, om niet te worden opgehouden.
Van Vittoria tot Miranda, aan de boorden der Ebro, die
te dezer plaatfe zeer final is, loopt de weg door eene eenzame
vlakte, door de zonnehitte verf'chroeid. Eenige boomen,
ginds en elders verfpreid , verkondigen eene ongemeene groei-
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kracht; maar niemand evil planten; dit is een onverwinnelijk
vooroordeel. De grond is zoo kaal als de hand , en de bewoners
zijn even kaal als de grond. Geheele fcharen kinderen van
beiderlei fekfe, zonder kouten, zonder fehoenen, zonder hemden, verdringen elkander rondom ^ie rijtuigen , met eene beklagelijke , afgerigte fte n eerre aalmoes vragende : dit is liet
éénig onderwijs, 't welk zij van ouders ontvangen, eveneens
gewoon te bedelen. De monniken voegen daarnevens de
kunst, om zich op de borst te kloppen , op de maat van liet
mea culpa, den rozekrans, en, voor de meestbeguntligden,
pie vhf manieren van het bedienen der Mis.
Eene tweede linie van Douaniers , blijkbaar bellend om de
posten van Vittoria te verflerken, iS gevestigd aan het brug
Ebro, te Miranda. Deze kleine find kon--gehofdvan
digt zich van verre aan door hare klokken, voorzien, gelijk
alle de klokken der ellendigtte dorpen, van een volledig klok -.
kenfpel voor eiken toren. Niet zelden ontmoet men gehuchten van rgo zielen , die zeven of acht klokken bezitten : in
fontmige kleine Reden telt men er een honderdtal,
J3r•is-lesca, eene had van tweeduizend zielen, ruim en rij
voorzien vin Capucij;ren van allerlei foort, wordt door--kelij
fneden van Gene heldere beek , die hare voornaamíle ftraten
doorfnijdt. Flier woonde ik Bene vreemde vertooning bij. Alle de bewoners hadden hunne huizen verlaten , gewapend met
palmhouten kammen en lange borlï:els, De vrouwen hielden
zich, niet naCporende en onverbiddelijke vingeren onledig
met het hoofdhaar harer kinderen. Deze onvermijdelijke bewerking gefchiedt algemeen , alle zondagen vóór de mis, cu
famille, en op flraat ; eerre zeer heilzame voorzorg, inzonderheid gedurende de zomerhitte.
íén enkel man, te midden dezer nijvere menigte, nam
geen deel aan de gemeene werkzaamheid: gewapend met eerre
beurs en een' koperen kelk, volmaakt gelijk aan dien
waarin het heilig Sakrament wordt ten toon geftcld , naderde
hij ons weldra , en vroeg ons una le;r.os;ra por Dios, (eene
aalmoes voor God.) Men oordeele over onze verbaasdheid ,
en begrijpt ligtelijk onze weigering ; maar een ander fehoot
eensklaps toe, kuste eerbiedig een l,clk , en flak een flak
gelds in dc beurs des genen , die hein dezelve aanbood. Kan
men het geloovcu? De Saonjasrn'e> zelve zeiden mij, dat
deze bedelaar, voor Ons v an ee^e nieuwe foci t , een paclitcr
van het naburig klooster was , weien de monnii:cn , voor celas
;
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jaarlijkfche opbrengst, het regt verhuren, om den kelk aan
alle voorbijgangers te doen kusfen, en dezelven in de lira.
ten op te wachten , ten einde zijne inkomften te innen. De
nijverheid is alzoo geenszins verflorven in Spanje, gelijk men
meent: zij heeft hare wijkplaats genomen in de kloosters,
van waar zij nu en dan zich verwaardigt de groote wegen te
bezoeken.
Geen dorp, gene plaats , der opmerkinge waardig, trekt
de aandacht des reizigers van Briviesca tot Burgos. Laatstgenoemde had is nagenoeg even als Vittoria gelegen , aan het
uiteinde eener onmetelijké bergvlakte, koud en dor. De toren
der hoofdkerk en de fchildcrachtige overblijffels harer citadel
vergunnen van zeer verre het gezigt op de, eertijds zoo beroemde, hoofditad van Oud - Kastilië. In den eerhen oppas
fchijnt dezelve van Benig wanbelang te zijn i de kaai van .ir_
lanzon, breed, net, en vereerd met grtiote gebouwen, heeft
het voorkomen van den toegang eener groote Ilad. Ongelukkig is de rivier zonder water. De graven van den 1' d en vain
C ni k NE zijn gelegen op een eiland , en befehaduwd dor
treurwilgen; de inwoners vertoonen deze gedenkftukken aaií
de reizigers niet even veel trots, als de barrevoeter monfiiken
àan de boorden des Tibers de eer des Iiapitools ophouden.
Bij het binnenkomen der had treft een karakteristiek o; fchrift van het tegenwoordig tijdperk de ziel: Leve r• E it i r.
N A NI) VII, de oppermagtige %loning! gegraveerd, met grog.
te letteren, op de voorzijde van het voornaamlte Monument
van de Plaza - Mayor.
Vele reizigers hebben de hoofdkerk van Bzrrges befchrev n,
een der meest opmerkelijke (lukken van bouwkunst, op cie
wereld aanwezig. En ziedaar alles , wat Burgos rest van den
Rastiliaanfchesi voorfpoed en roem! Hare bevolking, eertijds
4o,0oo zielen, bedraagt thans Hechts 8,5oo. Hare foldaten
zijn bedekt met lompen, en her grootfle deel harer bewoners
bezitten zelfs deze niet. Een zeer aanmerkelijk aantal derzel_
ven is genoodzaakt bij den dag te leven van de aalmoezen
der kloosters, en verkiest deze vernederende gefteldheid boven
de eer eener werkzame onafhankelijkheid. Wanneer de tijd
der uitdeeling daar is, ijlen jongen en ouden, vrouwen en
kinderen, door elkander gemengd, naar de poort der kloosters , waar de levensmiddelen niet altijd zonder vechten worden verkregen. Iiet gezigt van al die ellendigen, zich in het
Cof wentelende, om een ('charnel heen, of brood, of erwten
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niagtig te t. orden , levert een afzigtelijk tafereel op. Dc
ínonniken befchouwen met een ongevoelig oog deze vernedei
volksmenigte, altijd gereed om minne bevelen te volbren--de
gen , en alom te trelfen , waar het hunner geestdrijverije behaagt, hare flagtoffers aan te wijzen. Vandaar Ook, dat aan
alle welgezinden geenerlei toevlugt overblijft , om zich te
beveiligen tegen die plotfelinge aanvallen , en de dnWeders te
bezweren , die, in naam des Hemels, onophoudelijk dreigen.
Veelvuldige malen ben ik in de gele enheid geweest, mij
;hervan te overtuigen het graauw, talrijker en wreeder iii
Spanje, dan in eenig ander land in Europa, maakt de landweer der kloosters uit; zij [laat onder .,erzelver bevelen, zij
leeft van derzelver aalmoezen , en wil niets liboren van tenen
laat van zaken, welke hare vadzige gewoonten en tijd eis
-

wijze van middagmalen zou veranderen.
Van Burges tot Lerrna biedt de vlakte , fchnafs befpoeld ,
niets opinerkelijks aan , béhalve eenige zeer grbóte galgei ,
opgerigt op heuvels , ten teeken van leenroerigheid. 't Is de
liverei der dorpen ; den Grandes des rijks toef elioorende. Dczelfde nare dorheid heerséht op het land; en, zoo de Spanjaarden daarvoor geene zorg dragen , zal bud - Krtstllie binnen eene eeuw eene woe.stijn zijn. Op velè plaatfen verkeert
alreeds de aarde in zand , de beken verdrdogen , de weinis*é
afgezonderde booroen, die aan de vernieling des oorlogs zijn
Ontkomen, drodgen uit. Te Lerma , een vlek van i eoo zier
len, waar ik zes kloosters hcb bezocht , bezit de Hertog
'v A N IN F A N T A D 0 annzienlijl.e goederen. Een oud , verval
kasteel, bedekt met geflachtwapens, verflrekce zijnen-len
voorvaderen ten zetel , thans bel aat liet alleen uit cone lange
reeks van bogen, door deli tijd dndermijnd; door welke men
het landfchap en den loop der rivier a nfchouwt. Daar Ito.
men de Karthulzer-, Franclskaner- s Augustijner - mon iii ken ,
ware Dacha's dezer fombere gewesten, ná hunne maaltijden
mijmeren: nimmer nadert men hen , dan :net de uitdrukking
van den diephen eerbied ; dè mannen verfchijnen altijd niet
ongedekten hoofde voor hen; de kinderen kusfen hen de Banden
De kleine [lad Aranda de Duero, bevolkt met 4000 zie
vertoont nog tallooze kidteeltens van de wonden,-len,
haar toegebragt gedurende den oorlog der onafhankelijkheid,
De rivier afzakkende , zagen wij de muren van het Bisfchop.
gelijk paleis geheel doornageld van kanons- en fihap'haaukagels, door het vermaarde Opperhool^l der Ctrerillris, i.'E as-
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P E C INA» 0, gerigt tegen een Regement der Keizerlijke
troepen , dat zich daarin had verfchanst. Wie zou toen gedacht hebben, dat deze geduchte partijganger te eenigen dage
zou omkomen door de hand zijner .redeburgers, op de oevers van denzelfdeu vloed , die het tooneel was van zijnen
roem! Dit treurig uiteinde is algemeen bekend; men weet,
dat L' E M P EC INA D 0 , na de herftelling van 1523 , aan de
-4bfolutisten overgeleverd, op het fchavot zelve worítelde
met zijne beulen , eat dat men hem door bajonetfteken moest
dooden , dewijl het ondoenlijk was 'hem op te hangen : geheel
Europa heeft van de verfchrikkelijke bijzonderheden dezer
teregtftelling weêrgalmd. Maar, hetgeen misfc hiep onbekend
is, is, dat, gedurende den ganfchen duur zijner gevangen
monniken de barbaarschheid hadden, hun flagtoffe`r-fchap,de
in eene ijzeren , zeer lage kooi ten toon te- ftellen , ter`
prooije aan de mishandelingen van het graauw van Roa , hetwelk hij zoo dapper had verdedigd. In dezen jammerlijken'
toeftand voerde men hem door de flraten en over de markten. De kinderen fpuwden hem in het aangezigt; de vrouwen begoten hem met kokend water , en de priesters -zongen het Te Deurra ! Deze afgrijfelijkheden heb ik verzameld te drando; en zij, die mij dezelve verhaalden , beroem
den ziph, daaraan te hebben deel genomen, als ware het eene
eervolle zaak.
Een Engelsch reiziger werd onlangs , gedurende zijn verblijf te Sevilië , aangehouden door eéri' Spanjaard van een
zeer forsch voorkomen , die hem zijne beurs afeischte , met
bedreiging van hein te zullen doorboren : „ Daar is zij,"
hernam de vreemdeling; „ maar gij drijft een Plecht hand„ werk , en wel op eene voor uzelven gevaarlijke wijze."
De Spanjaard, in hem eenen Engelschman herkennende, ver
eensklaps van toon , en zeide tot hem : „ Mijn -ander
heer, ik flel mijn leven in uwe hand. Ziehier mijn adres.-„
„ Kom morgen bij mij. Van u hangt het af , mij te doen
,, hangen , of mij ee f belangrijkën dienst te bewijzen. Kom ,
„ kom zonder vrees !" De Engelschman tiet zich inderdaad
bij hem vinden. En welk fchoawfpel deed zich aan heen
voor! Acht kinderen , die elkander, met alle blijken van
een' razenden honger, eenige klieken van het groffte voed fel betwisteden. De vader (het was de ftraatroover) bood
nu aan den ontroerden vreemdeling zijne beurs weder aan ,
en maakte zich aan hem bekend , als — een afgezet MugisMENGELW. 1827. NO. 10.
Kk
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traatsperfoon; verklarende, dat de wanhoop thans zijne éénige toevlugt was. — Welk een land!

VERSLAG VAN DE OPENBARE KOPPELAARS -INRIGTING DES HEE REN BRUNET, TE PARIJS.
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e Parijs is met dit jaar in het licht verfchenen een illmanach Matrimonial de M. 8 R U N E T, Homme d' affaires.
Van dit zonderling jaarboekje (fchoon van al het vereischte
in eenen Almanak hier niets te vinden is) gelust het ons ,den
Nederlandfchen lezer eenig verflag te geven, als behelzende
de befchrijving en aanprijzing eener te Parijs werkelijk gevestigde inrigting, (Établisfement bij den Franschman) welke
ons nog ..... ontbreekt?!
Het boeksken is in twee deelen gefplitst. Ziet eerste Is
een overzigt der voordeelen van het huwelijk; het tweede
vervat de kiefche (!) en geheime middelen , door den Schrijver gebezigd, om de genen uit te huwelijken, die hem met hun
vertrouwen gelieven te vereeren.
De eerfle afdeeling , wier betoog voor Nederlanders , Gode
zij dank! overbodig is , daarlatende , bepalen wij ons tot de
tweede , welke eerst de oorzaken vermeldt van het groot aantal
ongehuwden in de Hoofdítad, vervolgens de nuttigheid betoogt
van dusdanige inrigtingen, als de zijne; bij wijze van verdediging derzelven aanvoerende, dat, van alle tijden, lieden,
volijverig om gelukkigen te maken , zich onledig hielden met
koppelen ; dat , van de honderd huwelijken , negen - en - negentig aan een' derden hunnen oorfprong verfchuldigd zijn ; dat zelfs
de huwelijken van Koningen en Vorílen wel altijd door afgevaardigden (,lrnbasfadeurs) worden gefloten , wier zending
alzoo gelijkflaat met die van den openlyken uittrouu'cr.
„ Maar ," zegt Monfieur BRUNET, „ een zeer groot getal
van dusdanige inrigtingen, beftemd om zoo vele huwelijken,
als mogelijk is, te fluiten, moet allezins gebrekkig zijn. Immers," dus vervolgt hij, „ er zijn in alle beroepen knoeijers
zoo wel, als zulken , die dezelve eer aandoen ! Van het oogenblik af aan," dus gaat hij voort, „dat mijne geestvermogens
zich volkomen ontwikkeld hadden, heb ik deze zaak bepeinsd. Geleid door mijnen ijver, mijne natuurlijke geneigdheid , en het verlangen om mijnen medeburgeren nuttig te
zijn, is het mij (het zij zonder eigenliefde gezegd) gelukt,
zekere behendigheid te verkrijgen, welke mee liet gelukkigil e
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gevolg Is bekroond geworden. En is het inderdaad niet natuurlijk , dat alles , wat met fmaak en uit liefde tot het goede
wordt verrigt, altijd tot de meeste volkomenheid geraakt?
Reeds ir, zeer jeugdigen leeftijd mogt het mij gebeuren, een
groot getal huwelijken tot (land te brengen , en nog dagelijks
ontvang ik de levendigile blijken der erkentenis van echtgenooren , die aan mij eene zachte , deugdzame en beminnelijke gade zijn verfchuldigd ; terwijl een tglloos kroost , door
mijne zorgen voor den Staat opgekweekt, mij toefchijnt het
mijne te wezen! — Mijne zucht voor het huwelijkmaken met
den tijd meer en meer toenemende , befloot ik mij geheel toe
te wijden aan deze kunst ; en ik heb , tot dat einde , een
Établisfement opgerigt , hetwelk ik thans den lezer nader
wilde doen kennen."
„ Niet ongepast heeft men meermalen het goud vergeleken
bij een' magtig' Monarch , op wiens aanblik alles zich buigt,
onderwerpt en beweegt. Over aanzienlijke fommen kunnende
befchikken , verbond ik aan mijn Établisfement perfonen uit
fchier alle klasfen der maatfchappij , als kooplieden , genees
advocaten , enz. enz. Het getal der perfonen , die-hern,
mijne ontwerpen onderfieunen , beloopt tegenwoordig nagenoeg
dertig. Verfpreid in de onderfcheidene wijken der Honflllad,
toegelaten in de verfchillende bijeenkomften, belasten zich deze
perfonen , onder welke er zijn , die door belang, maar ook ander
ren , die alleen door de zucht gedreven worden, om het geluk hunner natuurgenooten te bevorderen , met de zending ,
om aanteekening te houden van alle de genen, die eengin man
of eene vrouw behoeven of verlangen, met naauwkeurige bij
ouderdom, beroep, talenten, vermo--voeginadrzl
gen, zeden , enz. enz. Naar gelange deze handlangers (4fdes) nieuwe berigten inwinnen, komen zij mij, op uren,
niet ter ontvangst mijner kalanten- beftemd , hunne ontdekkingen mededoelen, welke ik terflond in registers opteeken,
welke ik fteeds verborgen houd , en daarenboven met door
mij uitgevondene en nan mij alleen bekende karakters gefchreven zijn. En ziedaar een zeker middel , om mijne registers
beflendig te flofféren met de namen van verfcheidene duizenden
trouwgezinde perfonen, met al de vereischte aanwijzingen,
om derzelver belangen te kunnen bevorderen. -- Maar, zal
mijn lezer vragen , wat baten u die registers , verftoken van
de middelen , om de aanslaande echtelingen in aanraking met
elkander te brengen ? Hoe legt gij dit aan ? — Zonder het
Kk2
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publiek in alle mijne geheimen in te wijden , antwoorde ik,
dat deze registers bij mij het voornaamfte zijn , en dat he
overige , in vergelijking , niet meer dan fpel is. Inderdaad ,
deze of gene jonge Dame, welke moet uitgehuwelijkt worden , kennende , wat is gemakkelijker, dan incognito hare
hand te vragen voor dezen of genen, die eene vrouw van
mij vraagt, en wien ik acht , naar hetgene mij van beiden bekend is, dat zij volkomen vlijt? Dusdanig aanzoek, het zij
men daarin bewillige, of niet, wordt altijd gunflig opgenomen. Want, kan men grooter bewijs van achting geven aan
een meisje , dan door haar ten huwelijk te vragen? — Maar
niet altijd gefchiedt zulk eene vraag regtflreeks. Nu eens
fpoor ik den weg na, om in kennis te geraken, het zij met
de uit te trouwere Dame zelve, het zij niet dezen of genen
van hare bloedverwanten of vrienden, en flel vervolgens
den trouwlustigen voor , als een mijner kennisfen , die alzoo
in Raat geheld wordt , om , met eigene oogen , haar te zien ,
welke ik vermoed • dat zijne gading is. Dan weder adresfeer
ik hem aan den genen mijner arms- coadjavans, (mede
brakken ?) die zich in betrekking heeft weten te f1el--fpions?
len met dusdanige perfoon , aan welke deze hem dan desgelkjks voorflclt als een zijner vrienden, enz. enz.
„ Ziehier, geëerde lezer, een gedeelte der theorie, of
taktiek , van mjn Établisfemcet u ontvouwd , waaruit u vol
zal zijn gebleken , dat wij alle middelti i in handen-doen
hebben , ons uit te trouwen, wie liet ook zij. Inderdaad , bij.
aldicn men het getal der Parijzenaren niet zeer aanmerkelijk
ziet toenemen, zal dit niet meer zijn bij gebrek aan gelegen.
-beid, om , op cone gemakkelijke wijze, aan Genen man of
eerre vrouw te geraken. — Ten befluite kan ik niet voorbij ,
hier eenige voorbeelden te vermelden van huwelijken , door
mijne bemiddeling tot fiend gekomen. O,ider duizend , zal
ik , bij den tast , flechts zeven of acht aanhalen , beboorende
tot het jaar 1826."
En nu volgen dan die voorbeelden. Als : van een' jong'
Advocaat, die cone vrouw zocht, alleen om zijne fortuin te
maken , door hem , met haar geld , in zijn beroep voort
te helpen. hier werd door 11IoeJiieur n R U N E T cent foirée
gebezigd van een twaalftal perfonen, waaronder vijf jonge
Dames, alle dc eer zijner keuze waardig , tegen den naast volgenden Zondag genoodigd ten huize van een' zijner medeílanders in de voorflad St. Gertnain. Weldra bemerkte hij,
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dat op eene zeer pikante Brunet zich de oogen van zijnen kilent met welbehagen vestigden; „ en," zegt de huwelijksfa
fluisterde ik hem in het oor, zonder dat-brikeu,„tflond
iemand iets bemerkte , dat deze Dame hem , ook in het esfentieele punt , volmaakt geleek. — Twee maanden daarna verzocht hij , in qualiteit van echtgenoot , mij te haren huize op
het middagmaal, (ii me donna à diner chez celles - ci.)"
Verder, van een' rijken weduwenaar van go jaren , die eene
vrouw zocht niet boven de 25. Hier werd eene der dochters van den Ridder DE P * * * van 22 jaren , met behulp van
een' zijner coadjuvans , gekoppeld aan gezegden weduwenaar, wiens zinnelijkheid, tegen de verwachting des Heeren
B R U N E T, zegevierde op het belang; want , het meisje had
geen geld.
Van eene 45 jarige Markiezin, tveduw zonder kinderen,
met een inkomen van 95,000 francs , die hem , in dato ao
Augustus 1. 1., gefchreven had om een' jongman niet boven de
30 jaren. „ Aha !" riep BRUNET Uit, „ die Markiezin kan
een' knappen jongen zonder vermogen gelukkig maken ! Ik
haastte mij derhalve, aan Mevrouw on L*** te antwoorden,
dat ik een man in mijne mouw had, zoo als geese andere ter
wereld haar konde vlijen, alle hoedanigheden in zijn' perfoon
vereenigende, welke in flaat waren, om zelfs de keurigfte te
voldoen." — De zaak liep zeer gemakkelijk los , en een Secretaris van den Hertog D E * * * was de gelukkige.
Van den eerElen Klerk van een' Notaris , die alleen op den
bruidfchat eener echtgenoote wachtte , om een kantoor te
koopera. Hier moest de Doctor eener oude, coquette tante
worden in den arm (of bij den neus ?) genomen , om , door deze,
bij het nichtje te komen. En zie ! de jongeling kocht weldra
en kantoor, en had een aardig vrouwtje op den koop toe.
Van een' koopman, die wenschte te hertrouwen, maar
vooraf zijne beide dochters aan den man te helpen. Een diner,
(des volgenden daags reeds) ten huize van den Heer B R u.
NET, waar zich de man met zijne"aanvallige koopwaar liet
vinden, en waar insgelijks drie jonge lieden en twee jonge
weduwen, „ welke ik wist," zegt de gulle gastheer, „ dat
vurig naar het huwelijk haakten," genoodigd waren, had
voor alle de partijen het gewenscht gevolg.
Eindelijk, van een' Doctor, die verliefd was op eene zangeres, niet van beroep, maar eerre liefhebfler. Hier was
goede raad duur, want zij fond niet op de registers! „ In
,
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deze verlegenheid," dus fpreekt onze behendige kuiper,
„ befloot ik een' mijner getrouwe Agenten te werk te fiellen,
om heimelijk al de flappen van Mejufvrouw s * * * , alsmede
die harer ouders , na te gaan ; en , met behulp van haren
Doctor, wiens drokke praktijk hein noodzaakte, de patiënten,
die hem kwamen raadplegen, dikwijls uren lang in zijne zijkamer te laten wachten , en onder wier getal zich Mejufvrouw
s * * * nu en dan bevond , gelukte het hem , haar te genaken,
en haar tevens den perfoon en de qualiteit des jongen Doctors te doen kennen. Twee dagen daarna mogt het hem reeds
gebeuren, om hare hand te vragen voor zijn' kliënt; „ en
Mejufvrouw s * * * , tegenwoordig Mevrouw D * * * , heeft nu
tot geneesheer een' zeer bekwaam' echtgenoot, die haar, in
den tijd van zes weken, van hare kwaal volkomen heeft genezen."
En nn nog, ten befuite, uit vele flechts één enkel flaal,
door ons overgenomen uit de Parrjfc,'ze dagbladen, op welk
eene wijze de Heer a R U N E T zijne Dames uitvent, ongeveer
zoo als bij ons eene merrie, ezelin of geit te koop wordt
aangeboden
„ I-IowELIJKEN. — Te huwen , i°. eene Weduw van 45
„ jaren, vermogen van e•$o,000 francs; 2 0 . eene van 48 ja„ ren, vermogen van 130,000 fr,; 3o. eene van 25 jaren, in„ komen van io,000 fr ; 40. twee Jongedochters van i8 en 21
„ jaren , van zeer bevallige phyfionomie , bruidfchat elk van
„ 140,000 fr. (De ouders verlangen een' perfoon , die een'
„ deftigen rang bekleedt in dc maatfchappij.) 5a. Nog , eene
„'.Veduw van 45 jaren , met een inkomen van 12,000 fr.
„ (NB. Deze laatfle zoekt een bedaagd perfoon.) — Wordt ge,, vraagd een perfoon, die een' eervollen rang in de zamen
bekleedt; alsmede een aantal andere Jongedochtere-„loving
„ en Weduwen, met een vermogen van to tot 300,000 fr.
„ Men kan steeds verzekerd zijn van een fpoedig en voldoend
gevolg, zich adresferende bij den Heer B R U NE T, in de
„ firaat Seine St. - Germain , No. 29, te Parijs, finds vele
„ jaren bekend wegens onderhandelingen van dezen aard.
Zijne veelvuldige betrekkingen fellen hein in slaat, om het
vertrouwen der genen te regtvaardigen , die hem daar,, mede gelieven te verceren, en aan derzelver verlangens
„ te voldoen , zonder immer oenige indiscretie te begaan. Ilij
bezorgt alzoo aan perfonen der beide fekfen voordeelige
„ partijen. I Iij vleit zich , harten vereenigd te hebben , ge
om elkander te verflaan ,en aan welke alleen de gele--„vormd
-
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„ genheid ontbrak. Het is inzonderheid voor de hooge klas„ fen der zamenleving, dat hij de fakkel van Hymen doet
„ lichten; welk gedeelte derzelve hein fchier uitfluitend be„ zig houdt. Hij waarborgt desgelijks den toegang tot de
„ Huizen , après les convenances d'ufage. — Brieven franko."

HET SCHOORSTEENVEGERSFEEST.

(Eene Engel/the Anekdote.)
.ortiranfquare iaat bekend als een der fraaifle pleinen van
Londen. Een uitgeflrekte tuin ligt in deszelfs midden, alwaar
inzonderheid de vreemdelingen zamenkomen. Alle de huizen ,
die dit plein omgeven , worden bewoond door Lords en andere vermogende lieden. Men ziet daar een aantal grootfche
gebouwen of hótels, waaronder met name uitmunt dat van
Milady M ONT A G U E, vermaard van vege haren rijkdom en
het navolgend voorval , haar wedervaren:
Een zoon van zes jaren, de eenige afflammeling en de
eenige hoop van het geflacht van MO N T AG U n, verdween
eensklaps uit het ouderlijk huis , in weerwil van de waak
bedienden, met de zorg voor hein belast ; ter--zamheidr
wijl de zorgvuldigfie nafporingen geenerlei fpoor van het kind
deden ontdekken. Twee jaren daarna zag Milady M O N T AG U it, ontroostbaar over het verlies van haren eenigen zoon ,
een' kleinen fchoor!teenveger uit de Rookplaats van hare
kamer nederdalen , om de pijp te reinigen. De Dame Hoeg
in het eerst geene bijzondere acht op het arme jongsken , tot
dat zij in de oogen van het kind zekere verwondering ontwaarde ; zijne blikken fchenen nieuwsgierig alle voorwerpen
aan te ítaren , en weldra het vertrek te herkennen. Milady
ondervroeg het knaapje; — hij antwoordde; — de toon zij
fleur verwekte bij haar eene heftige gemoedsbeweging ; —-ner
de hoop deed haren boezem jagen .....,, God! zoo het
mijn zoon ware!" riep zij eensklaps uit, en..... het was
haar zoon, die, ten zelfden tijde haar herkennende , in de uit
moederarmen vloog ! — Ziehier het verflag , dat hij-gebrid
vervolgens gaf van zijne verdwijning uit het ouderlijk huis:
Een oogenblik alleen gelaten op liet plein, was hij , onder
een aanlokkend voorwendfel , door de vrouw eens fchoorileenvegers medegetroond, die, zelve verftoken van het geluk van moeder te zijn, en behagen vindende in het aanval
,zich door de gunst des gevals fchadeloos te-ligknd,befot
(lellen voor hetgeen de Natuur haar had ontzegd. Geene
acht flaande op de eenigzins verwarde aanduidingen van het
kind , en onkundig gebleven van de naar hem gedane nafporingen, had zij hetzelve tot zich en als het hare aangeno..
men, en hein vervolgens liet beroep haars mans laten leeren;
hetgeen hein ten laatlte behulpzaam was geweest, om , op
de onverwacht(le wijze , de familie te hervinden , die onophoudelijk zijn verlies met heete tranen beweende.

496

HET SCHOORSTECNVEGERSFEEST.

Milady al O N T A G U E, de gelukkige gebeurtenis, welke
haar den geliefden zoon had doen wedervinden, op eene aan
haar vermogen en gevoel geëvenredigde wijze , in duurzaam
aandenken willende houden, Relde een jaarlijksch feest in,
waarop alle de fchooríleenvegers te Lrnden, voor de poort.van
het hotel M O N TAG u E, deel kwamen nemen aan een ítuim
en fmakelijk onthaal ; waarna elk van hen eene halve kroon
ontving- Men begrijpt, dat niet één van hen in gebreke
bleef te verfchijnen. — Dit feest heeft eerst vóór weinige
jaren een einde genomen, tot groote fpijt van alle Savoyerards ,
die niet zelden het kanaal overflaken, om tegenwoordig te
zijn bij het Schoorlteenvegersfeest.

DE LAATSTE GRIEIK.

W

at vragen wijnaar onzen roem, naaronzen grooten naam?
Bij tijdgenoot of nageflacht , naar onzer daden faam?
Zoo Hellas zinken moet in 't graf, waartoe dan 't lijkgefteent'
Op onze terpen? Laat hen kaal l Vergeet' men ons gebeent' !
De namen onzer vadren zijn te huis in vreemden mond,
En gaan, van uit het fchoolvertrek, de ganfche wereld rond_
Ach zoo geen vrije Griek ééns meer in 't Grieksch u noemen kan,
Miltiades ! Leonidas ! wat is uw naroem dan?
Dan daalt gij willig met ons neêr in d'algemeenen kuil,
Waarbij geen Faam uw' lof bazuint, of rijkverferde zuil.
Barbaren (*)l neen, gij kent ze niet; 't zijn klanken voor 't gehoor;
Die namen galmen u alleen van 't een in 't ander oor:
Maar eeuwig doof blijft Reeds uw hart voor Hellas edlen zin;
Het zoog van onzer vadren geest geen' enklen droppel in.
Één droppel in uw harte Hechts , en Hellas ware vrij,
En 't molmend flotgevaart' verplet der trotfche dwinglandij.
Watheeftu dan de aloude kunst van Hellas grond ontvouwd?
Vrijzijn! Dus heet zijne eerftefpreuk. Weg met het klatergoud,
Dat gij als echt Helleensch waardeert, zoo't u niet krachtig noopt
Tot vrije hulp, met woord en daad, waar vrijheid ketens flopt !Wat vragen wij naar roem en eer, of naar een' grooten naam?
Bij der Barbaren werkloosheid, naar onzer daden faam?
Zoo Hellas zinken moet in 't graf , dan dekk' dat grafgeen ficen
De laatfte Griek flerve onbekend en onvermeld daarheen
Naar het Hoogduitsch
J. W. IJNTEMA.
van WILUEr.M MULLER.
(S)

In den zin van niet - Grieken.

BONMOT VAN EEN' PARIJZENAAR.

n Pruisfen heeft dezer dagen een (ludent in de Regten een'
Iítudent
in de Theologie vermoord. In f)wnkri k heeft her
omgekeerde plaats : de Theologie vermocr at er het Regt.

MENGELWERK.
IETS OVER GESCHIEDENIS.

(Eene voorgelezene Bijdrage van D. V A N W I L L r, s.)
l let verfchooning en toegeeflijkheid hoop ik, dat gij
mij zult aanhooren ; gelijk gij de gewoonte hebt, ook
omtrent anderen. Op verzoek wil ik gaarne iets bijdragen tot eenig onderhoud , indien gij geduld genoeg hebt,
eenige oogenblikken í1i1 te zwijgen.
Een bepaald onderwerp heb ik niet gekozen. Het zijn
Hechts invallen. Geene invallende gedachten. Want daar
ij komt denken te pas , en dat is thans mijne zaak niet.-b
Het is ook als onbetwistbaar uitgemaakt, dat een mensch,
om te leven en door de wereld te komen , geene herfenen
meer noodig heeft, maar flechts een hoofd, om zijn'
hoed op te zetten en af te nemen. Gij zult het dus niet
kwalijk nemen, dat mijne bijdrage zonder denken in en
door de wereld komt. Punctum
HERAKLIET en DEMOKRIET Zijn, ZOO als gij
weten zult , elkanders tegenvoeters. In één punt ftemmen zij met elkander overeen. Beiden hadden zij eene te
hooge borst. En dat is eene erge kwaal , tegen welke
geen kruid is gewasfen. Doch wij , die geene wijsgeeren
zijn, hebben deze kwaal niet onder de leden. Daarom
hierover geen woord meer.
FIet lagchen zoo wel als het fchreijen dezer beide Hee ren heeft zijnen grond in hun heerfchcnd karakter. Die
om alles lacht, draagt die kwaal hooger,, dan die om alles fchreit. En het is nog beter, ongemeubeleerde boven
te hebben , dan in eene lagere verdieping een' on--kamers
deugenden gast te huisvesten. Ik weet niet, of gij deze
gulden fpreuk begrijpt. Het Baat niet aan mij , om haar
op te helderen. Zoo veel is zeker, dat hij , die om alles
lachte , en hij , die om alles, fchreide , geen gebrek hadden
1MÍ NGEL\v. 1827. NO. II.
L1
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aan eigenliefde, welke bij beiden flechts anders gekleed
was. Eigenliefde nu en menfchenliefde zijn zelden goede
buren. Zij dragen elkander , als de eerfle flechts den
baas mag fpelen. Ziet daar de reden , dat de minnaars
van zichzelven altijd met anderen in oorlog leven , omdat zij hun ik als den algemeenen wereldgeest befchouwen, en alles veroordeelen, waarbij hun ik niet te pas
komt.
Wanneer wij dus willen weten, hoedanig het gedrag
der menfchen is, en op welke wijze de zedelijkheid der
menfchen moet beoordeeld worden , moeten wij nooit het
advies inwinnen van Heraklietifche of Demokrietifche
wargeesten. Beider oordeel is fcheef. Want wie altijd
roet natte oogera alles beziet, ziet niets, ten minfte niets
goed.
Doch wij ti:appen van deze hoogdravendheid af, en zul
iets (preken over gefchiedenis. — Gefchiedenis (trekt ons-len
tot, leerfchool. Maar onze zaak is het, te leeren. Waar
men dit laat 1e verzuimt, baat de eerfte niet. Waar men
de boeken fluit, en, om den mooijen band niet te befchadigen , dezelve rusten laat , daar kan men de fcholen
ook afbreken. De zon fchijnt op den middag, bij helder
weer, allerheerlijkst ; maar de blinden tasten ook dan
clog naar den wand , en wie op dien tijd zijne blinden
fluit, en met waskaarfen zich behelpt, is, op het zachtst
geoordeeld, ... krankzinnig ! Gefchiedenis wil ik voor
als eene algemeene leerfchooi , ter aanleering-flen
van menfchenkennis. Ziet daar het onderwerp, tot hetwelk wij niet langs den kortalen weg gekomen zijn.
Zullen wij. evenwel op deze fchool goed leeren en nuttige wetenfchap opdoen, dan is er meer dan onze ligchamelijke tegenwoordigheid noodig. Anders brengen wij alleen
dat voordeel mede, dat wij zeggen kunnen: „ ook wij
zijn daar geweest," indien wij geene fchaamte gevoelen,
om van al dat onderwijs , dat voor ons geheel verloren
ging, ooit te reppen.
Om het onderwijs der Gefchiedenis met Benige vrucht
te raadplegen , hebben wij nog iets meer noodig , dan
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alle letters en woorden, hoe knnflig en fraai ook opgefierd.
Dezelfde daad ontvangt gejuich of afkeuring , naarmate
de regter over dezelve vcrfchillcnde motiven heeft, of or.derfcheidenc beginfels volgt, of zelfs daaraan volflagen
gebrek heeft. Doch ook dit geval heeft plaats , als dezelfde daad, na verloop van eenige jaren, ten tweeden
of derden male verrigt wordt. Men ziet b. v. c t NC I IN N A T US, in den tijd der Romeinfche eenvoudigheid, zijn fober maal zelven gereedmaken , en men gevoelt achting voor den magi, die, voor het goud der omkooping blind , liever wilde Regent zijn van een volk,
dat geld bezat, dan zelf rijk zijn. Maar het koken of
braden van knollen , dat dezen Romein zoo zeer ver
zou ons kwalijk haan; laat (taan een' Generaal of-ert,
IlMaarfchalk van NnPoLnoN.
Men make onderfcheid tusiehen perfonen en perfonen.
War den man verfiert , onteert de andere fekfe. En zoo
ook omgekeerd. Wanneer een meisje goed borduurt,
ftrekt haar dit tot eer , als dit liet eenige niet is , wat zij
verrigt. Wanneer zij , als Gene andere D o R Ic n s , hier
aan eerlijke armoede hulp en troost verfchaft, heeft-dor
deze nederige en zonder trompettengefchal bewezene hulp,
bij den regt vaarden nlensch , hooge waarde. De klcederen en rokken, door D o R K n s aan armen gefchonken en
met eigene hand vervaardigd , gelden veel bij Hem, die
zijn oordeel niet velt volgens de opfchriften op marmeren
praalgraven, maar naar edeler beginfels, diep in liet hart
geprent en ongehuicheld gevolgd. Doch wanneer een honing in zijne gevangenis japonnen borduurt voor houten
poppen , terwijl zijn volk voor hem goed en bloed gewillig ten ofFer brengt , dan befchouwt men dit zijn werk
met een gelaat vol ai'grijzen. Hoe kunfliger dan het werk
is , des te liooger klimt liet afgrijzen. En wanneer dan
de biechtvader eens honings de vermetelheid heeft , dei
koninklijken borduurdcr van den prediktroel daarover te
prijzen , en er niet nooitgehoordc onbcfclhaamdheid bij_
voegt , dat het houten beeld zelf , met den japon ingenoL12
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men , zich tot viermalen toe heeft omgekee*d, om zich te
laten bewonderen, dan rijst dit afgrijzen tot den hoogst
omdat men eenen Koning zoo grievend-mogelijkntp,
durft befpotten , en de waarheid zoo vermetel. honen.
Eindelijk vergete men , bij zijne oordeelvelling over daden
en menfchen , nooit bijzondere omílandigheden. Wanneer
b. v. grooten en aanzienlijken , wier tijd aan de wezenlijke
belangen des volks altoos moet toegewijd zijn , of menfchen , wier roeping het is , de eeuwige belangen der
enfchcn onafgebroken en trouw te behartigen, roekeloos den tijd vermoorden door fpel of beuzelingen, en
het doel van hun aanwezen zoo wel , als van hunne werk
geheel uit het oog verliezen, dan lacht men-zamhedn,
niet over de dwaasheid of roekeloosheid dezer nietsdoen
wezens, maar men veracht hen, als ballasten voor de-de
Maatfchappij. Maar wanneer wij den Koning A G E S II. A u s zien rijden op een Rokpaard; als hij , na infpanning van alle krachten in het bewind , verpoozing zoekt ,
en , onder het fpel met zijne vrolijke kinderen , op deze
wijze als vader uitrust van fhaatszorgen , dan zien wij
niet het innig{le genoegen den vader niet door den Koning
vernietigd. Wie zou dit voor de menfchelijkheid zoo aangenaam fchouwfpel door fpot of lach durven ontheiligen 2
De hoofdzaak, op welke hier alles aankomt', is de mate onzer eigene zedelijkheid. De flaaf der zonde heeft
zijn gevoel voor het fchoone en goede verftompt of ver
Zijn oordeel over zedelijkheid en menfchenadel-nietgd.
is zoo wel partijdig, als over de affchuwelijkfle wanbedrijven. Voor hem, wiens zedelijk gevoel gefcherpt is ,
blijft de gefchiedenis , ook van 'onzen leeftijd , eene leerfchool voor zedelijkheid. Dan hebben wij bakens in ,zee,
die ons de klippen aanwijzen , en tegen firanden en fchipbreuk waarfchuwen.
Menfchelijk gevoel is ligter gereed ; dan ons oordeel em
verfland. Daarom moet dit gevoel ontwikkeld , gelouterd , geheiligd worden , zal het niet, uit overijling, met
verwaarloozing van allen breidel , roekeloos handelen. Het
verfland zij hier raadsman, gezette trouwe raadsman .
•
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heerfchen werkt ook hier nadeelig. Dit kan de gefchiedenis van N E x o getuigen.
Aan zijne opvoeding werd alles te koste gelegd. De
beroemde S E N E I{ A was zijn leermeester. In het eerst
handelde N E R o niet wreed; integendeel was hij veelal
menfchelijk. Doch fpoedig, van alle banden ontslagen,
holde hij over alles heneh , en werd moordenaar van leermeester, moeder en echtgenoot. Zijne opvoeding was
wijsgeerig, niet menfchelijk. Vandaar al die wreedheid ,
al die onmenfchelijkheid.
Het fchijnt een onoplosbaar raadfel te zijn, dat N s R C
zonder S E N E K A, dit monfler niet zou geworden zijn;,
maar bij eenig nadenken valt de oplosfing gemakkelijk.
Het menfchelijk gevoel, door Stoïcijnfche wijsgeerte
veroordeeld , werd in het kinderlijk hart van N E R o ver
kon dit kostelijke zaad , bij het eerfie kiemen tilt --delg.Ho
geroeid , vruchten dragen ? Met de opvoeding der menfchen
moet men geene proeven nemen volgens onzekere kans -rekening. Men volge hier de hoogere wenken. Eerst
het gevoel, dan het geheugen , voor rijpere jaren het gebruik hiervan en ondervinding; en het kind groeit op tot
mensch, tot een nuttig zedelijk mensch. Wie hier iets
overlaat, of door kunst menfchen zoekt te vormen, alles komt verkeerd uit , alle goede vruchten blijven achter.
De ongevoeligheid , den jeugdigen N E R 0 als pligt ingefcherpt, verdraagt , ja, het leed, dat drukt of dreigt,
maar even als de fteenklompen, door den blikfem ver
ongevoeligheid, als-brijzeld.Htankwvie
een' fchoonen pligt , in het hart van den nog niet vreeden NE It o, deed hem naderhand , toen hij niemand behoefde te vreezen en geen' knellenden band meer gevoelde , zijn' aangeleerden pligt verkeerdelijk vervullen , en
alle banden, ook de teederfle , roekeloos verfi heuren.
Eene nadrukkelijke les voor iederen opvoeder der jeugd,
om ook het menfchelijk , het zedelijk gevoel in den.mensch
aan te kweeken , te ontwikkelen , te zuiveren , en daar
alles dienstbaar te maken. Wij loopen wel geen gevaar -an ,
Stoïcijnen te worden ; daarvoor bewaren ons , van kinds-
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been af, de lieve zenuwen , aan welke de Ouden niet algemeen kennis hadden. In onze dagen is men meer gekweld met wind. In de opvoeding begint men tegenwoordig met het geheugen, en eindigt met -- het geheugen.
Ook zulk eepe opvoeding is misdruk. Ziet het bevestigd in de onhandigheid om mensch en -zedelijk wezen te
zijn, met welke fommigen bij meergevorderde jaren nog
zullen behebt blijven. Als oude menfchen worden zij dan
geplaagd door wind, — dien men best doet, door de
hekken te laten waaijen, indien er, waarvoor ik beducht
ben, hiertoe gelegenheid is.
Doch wij keeren 'tot ons onderwerp tèrug. Dichterlijk
fchoon moge het beeld zijn, onder' hetwelk H 0 x A T 1 U S
den standvastigen man voorfielt , die , onder het gebrul
van verfeheurende leeuwen, onder het gejoel eens oproer.
rigen volks, de vrees niet kent, en zonder de minfte
vervaardheid wordt verplet onder de puinhoopen der ge.
Hoopte wereld. Dichterlijk fchoon is dit beèld, maar, .. .
voor Turken die zich onder hun noodlot als haven buigen. Menfchelijk en zedelijk fchoon is het, zijn hard lot
te gevoelen, en toch zich te onderwerpen, omdat eene
oneindige Wijsheid en Goedheid alles regelt. — N ER o
was opgevoed, om alleen het koude geloof, aan ongevoeligheid als pligt, te betoonen ; en daarom had het lezen van den beroemden H o in E 2. u s geen' anderen invloed op hem , 'dan dat hij Rome in brand liet íleken ,
om , op het dak van zijn paleis , zich den brand van Troje
te kunnen voorftcllen. Niet het ongelukkig lot van HE 1ír o R en van den ouden - R I A 1I U s, niets van hetgeen
het menfchelijk gevoel verder kon ontwikkelen , trof den
geharder NE R o. Vandaar zijne wreedheid; vandaar werd
hij dat monfler.
Het menfchelijk gevoel, dat in de jeugd vooral niet
moet worden verflompt , maar geleid en gezuiverd , prijst
het loffelijke, dat in de gefchiedenis voorkomt , verfoeit
liet affchuwclijkc , en fielt den mensch in Plaat , om alles , ook van den zedelijken kant, te onderzoeken , en
het goede te volgen. De Gefchiedenis is eene leerfchool
,
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bok voor zedelijkheid. Alwie met de Gefchiedenis hetzelfde fpel maakt als L o U it E N s met zijne tooverlantaren , om namelijk , tot kinderlijk vermaak, eene menigte
beelden achtereen naar de rij af te vertoonen, die wage
het niet, anderen in de Gefchiedenis te onderwijzen,
daar hij zelf nog leering en onderrigt noodig heeft. Het
kind zelf wijst den weg aan. Het is met J o z F, F in-de
gevangenis, en treurt met hem. Bij elk treffend voorval
houdt het zijn oordeel nooit achter , dat het gevoel ttitfpreekt. Dit moet men nooit te keer gaan, z lfs biet bij
een verdicht verhaal. Het is onmenschkundig, door de
verklaring, dat in het laatfte geval alles Verdicht is, en
dat het zoo niet heeft plaats gehad, caen indruk op het
kinderlijk gevoel te verzwakken of geheel weg te Yiem'en.
Laat aan dat gevoel den natuurlijken loop. Breng het teregt waar het afwijkt, en laat aan rijpere jaren over, te
beflisfen, wat verdicht, wat waarheid is. De ontwikkeling des verftands heeft later plaats dan het gevoel , met
hetwelk de mensch het eerst werkzaam is. Als toten op
het kind acht geeft, zal het ons den maatftafjuist aan
de hand te geven , naar welken wij ook den inhoud van
het onderwijs moeten afmeten.
Als liet menfchelijk gevoel zóó is aangekweekt en geheiligd, dan zal de Gefchiedenis, in rijperen ouderdom,
ons daarin vooral nuttig zijn, dat wij onszelven leeren
kennen. De Gefchiedenis toch is de gefchieden4s der
menschheid. Menfchen handelen, en openbaren zich in
allerlei gedaanten, in veelvuldige otnfiandigheden.
Het lagchen en fchreijen van It ER A x L I E T en D E? 0 K R t E T over dezelfde verfchijnfels is het bewijs van
hun onderfcheiden karakter; fomberheid bij den Benen,
onvcrfchilligheid bij den anderen , voortgevloeid uit dezelfde bron --- hoogmoed. Wanneer wij de Gefchiedenis
lezen, en ons gevoel is niet verílompt, dtn kunnen wij
niet nalaten vonnis te vellen. Dat vonnis is altijd in overeenitemming met ons gevoel ; en , naar mate dit vonnis
of gunílig of ongunítig uitvalt, leeren wij juist, hoedanig wij gezind zijn omtrent de menfchelijke daden, over
welke wij ons in ftilte tot regters hebben aangefield.
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Wanneer een T 1I P, hl I S T o K L E s de daden leest van
een' MI L T I A DE S, en bij dit lezen den roem dezes
mans heerlijk acht , dan is dit juist bewijs , dat hij naar
roem begeerig was; en de uitkomst heeft dit ook bevestigd.
Zoo is het ook met ons allen gelegen, indien niet het
geheugen alleen onder het lezen bezig is.
Als wij daarop letten, wat ons in de Gefchiedenis bijzonder aantrekkelijk is , dan wijst ons dit op de heerfchende neiging in ons. Het behoeft niet ontwikkeld te worden. Een iegelijk hotide zichzelven op het oog. Hij zal
zichzelven nader keren kennen. Over anderen is men in
het oordeel minder partijdig, is men door geene toegeeflijkheid in gevaar, gunftiger te _oordeelen, dan men behoort te doen. Dit juist maakt het lezen der Gefchiedenis tot een middel van zelfkennis , waartoe zelfs het raadplegen der innerlijke gevoelens in ons ons flechts gedeeltelijk kan brengen. Het gaat ons dan even als D A V I D ,
die, bij de fchoone gelijkenis van N A T H A N, den onregtvaardigen rijke onpartijdig beoordeelt , omdat hij niet
dacht zichzelven te vonnisfen. Indien alsdan ons gevoel
tot ons fpreekt, dan zegge dit'gevoel ons onbewimpeld:
„ Gij zijt die mensch ," om het even of dit tot berisping
(rekt, dan tot lof. Zoo is de Gefchiedenis zelve onze leermeesteres , en wij hebben een krachtig middel, om het
kwaad in ons af te breken- en het goede meer te volmaken.
Door de Gefchiedenis leert de onderwijzer ook het kind
kennen, dat zich dan, zonder het te weten, duidelijk
vertoont in zijne neigingen , zoo wel ten goede als ten
kwade. Het oordeel van het kind over het goede en
hechte eener daad, met één woord over de zedelijke waarde en onwaarde eener gebeurtenis of handeling, wore nooit
voorbijgezien. Zelfs leert men het kind kennen uit de
keuze, welke het doet. Men late ook hier het kind werken, en men ontdekt dan, wat men heeft te leiden, te
wijzigen , te verbeteren. De grootíle gebreken hebben
daar plaats , waar de onderwijzer het kind niet kent, niet
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doorgrondt. Dan wordt opgebouwd, wat moest worden
afgebroken ; dan wordt verhoord, wat behoorde aangekweekt en bevorderd te worden. Het kind is geen bloot
werktuig; het handelt en kiest voor zich; niet volgens
liet verfland, (dit is eerst het geval in rijper jaren) maar
volgens het gevoel, dat den menfchenkenner de neigingen
en begeerten in het kinderlijk hart doet lezen. Gelukkig,
waar men dit opmerkt; zonder oplettendheid hierop gaat
het volledigile onderwijs meestal geheel verloren.
Door dit zelfde middel leert men ook de volwasfenen
kennen , hoezeer dezen zich kunílig zoeken te verbergen.
Wie in de vaderlandfche gefchiedenis de namen van A L V A
en P I-I I L I P S D E N II niet met affchuw leest; wie bij
de opgeregte moordfchavotten voor menfchenadel en Va
derlandfche deugd koud en onverfchillig kan verwijlen ;
wie den naam van w I L L E M D it N I, den handhaver der
Nederlandfche vrijheid, hoort noemen , of zelf leest,
zonder diep in het hart de grootheid van dezen man te
gevoelen: die verraadt, dat zijn hart , aan dat van A L VA
en P III L I P S gelijk , nooit zoo edel kon ontvlammen
als dat van onze dappere en zedelijk vrije voorouders.
Wie aan P I-I I L I P S vergunt en tocffaat, als aan een'
ingebeelden Stedehouder Gods , onderdanen tegen wet en
pligt te vermoorden, en, door eene helfche Inquifitie,
tot ffaaffche dienst aan menfchelijke nlecningen , Vrije Ne. derlac fiers te dwingen , hij verraadt flechts den toeleg ,
om regt te verdraaijen , en helt zich gelijk met het uit
Wie in de Gefchiedenis liet-vagfeldsmncho.
liefhe ítaart op de twisten en verdccldlicden , die in de
vaderlandfche gefchiedenis zekerlijk niet de luisterrijkfte
vertooning maken ; wie de Gefchiedenis opzettelijk ver
datgene te doen uitkomen, wat menfchen te--drait,oín
gen mcnfchen in het harnas kan jagen , wat de eendragt
verbreken en het geluk der menfchen vcrwocsten moet, hij
verraadt flcchts zijn eigen hart , als onvatbaar voor liet
goede, als in verbond met den Duivel tegen alwat onder
de menfcllen groot en voortrefïelijk is , en moet genoemd
worden.
-
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Over het hart oordeel ik niet, of alles welgemeend is.
Dat kan alleen Hij, die de boosheid der Ouwe Jezuiten
weet , en hunne list, ook bij fraaije woorden, peilt en
kent. Maar men is reeds affchuwelijk genoeg, als men,
uit knorrigheid en gekrenkte trotschheid, het heilige onrein maakt en de waarheid in logen verkeert. Zulken , die
er, tot lof der menschheid, niet velen zijn, matigen
zich wel aan , den fhrijd te voeren tegen de geestelijke
boosheden in de lucht; maar zij zijn in waarheid de hulp
medepanders van dezelve. Zij zullen ons-bend
weinig kwaad doen , wanneer wij hen houden voor dezulken, als zij, door hunne gefátfoeneerde gefchiedenis,
zichzelven openbaren.
De Gefchiedenis is een onderwijs van belang. Zij is
de gefchiedenis van menfchen. Geene onderwijzing van
dezelve worde verdraaid. Men hoore dezelve eerbiedig
aan , om het even of wij ons als menfchen verheven of
vernederd zien. Er is in de Gefchiedenis flechts één, die zich
als waarachtig groot voordoet ; en deze is Hij, die ons op
velerlei wijzen leert , en ons in de Gefchiedenis den fpiegel voorhoudt van onze deugden en gebreken. Zien wij
daarin veel en dikwerf, maar om het goede nog meer in
ons te volmaken en het kwade af te breken. Dan moge
HE RAK LIET Of DEDZOKRIET lagchen of wecnen,
wij zullen fteeds het kwade affchuwelijk vinden, het goede voortreffelijk noemen. En wie in de Gefehiedenis zichzelven het meeste en liefíle vindt, die vindt ook overal
de Bron van licht en leven; die vindt ook middelen in
overvloed, om telkens wijzer en beter te worden.
IETS OVER EN UIT EENE VERZAMELING VAN NIEUW -

GRIEKSCHE VOLKSLIEDEREN, NAAR FAURIEL ,
SHERIDAN EN MULLER.

(Vervolg van bl. 450.)

T hans , M. II. , niet zonder huivering, overgaande
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tot het mededeelén van eenige ftalen der nieuw- Griekfelle Volkspoëzij , door mij, zoo getrouw mogelijk, naar
de Engel/de dichtmatige overbrenging van S H E R I D A N
gevolgd , roep ik, in meer dan één opzigt , te dezen uwe
bijzondere welwillendheid in.
DE DOOD VAN DIAKOS.

(D I A K o s was een der eerflen , die , bij het uitbarfen van den Vrijheidskrijg, het Turkfche juk afwierp ,
en ook een van dcszelfs eerfte heldhaftige flagtoffers. In
Livadië flak deze Klepht het eerst de vaan des opitands
tegen de Porte uit , en Morea volgde dit voorbeeld.
K u it s C H I D - Pacha zond, op deze mare, eene afdeeling zijner armee, onder O M E R v R I o N I S, naar Livadië. D I A,K o s wachtte met zijne Ai matolen, wier
getal hij , in haast , met eenige landbewoners had ver
vijand bij Sperchios , aan de brug-flerkt,dnovmagi
van 1llamanna, af. Maar naauwclijks greep o m E ft deze
in den krijg nog onbedrevene manfchap aan, of zij lieten
hunnen aanvoerder in het gedrang. Slechts eenige dr
hielden met heul Eland , en vielen in den flrijd -;nat,olei
gelukkiger dan D I A K 0 s, Wiens ontzettend levenseinde
dit Lied vermeldt.)
DE DOOD VAN DI AKO S.

Een zwerm van wilde ítrijders naakt.
Zwart, als een kraaijenvlugt,
Die 's landmans rijpend graan bedreigt,
Verduistert hij de lucht.
Omer Vrionis, met zijn' drom
Van Turksch gefpuis, is daar;
En dappre Diakos , bedaard,
Wikt krijgskans en gevaar.
„ Breng," zegt hij tot zijn' trouwen vriend,
Met hem ten dood gewijd,
„ Breng mijn verstrooide benden naam,
„ En roep de jeugd ten firijd ;
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„ En deel hun-kruid en kogels toe,
„ Zoo ver de voorraad flrekt ,
„ En vat bij Alamanna post,
„ Dat gindfche heuvel dekt."
Zij gespen 't vlug rapier op zij',
En grijpen naar 't musket,
En vatten aan den heuvel post,
Door gracht en !}ruik bezet.
Mijn zonen , 't vaderland zoo waard!
„ De dwinglandij rukt aan ;
„ Durft, wat uw vadren durfden, — wat
„ Uw broeders nog beftaan !"
Zij durfden. .... vlugten ! Diakos
Staat, tiet een achttiental ,
In fpijt van de ijzren hagelbui,
Manhaftig vechtend, pal.
Zijn fnaphaan fplijt ; hij trekt zijn zwaard;
Zijn wraak vlamt meer en meer;
Hij velt een talloos Turken - tal
En zeven Basfa's necêr.
In 't eind zwicht — niet zijn moed , maar 't haal
Het breekt , en — bij 't gevest;
Vermand , geketend, is die moed
1 iet éénigst, wat hem rest.
-

En duizend wachters trekken vóór,
En duizend achter hem;
En Omer, fier op zulk een' buit,
Verheft nu zijne item:
„ Wilt gij, bij flaav'- en paardenloet,
„ Een' rijken heerfchersílaf?
„ Zweer, voor de heilige moskee
„ Uw' lagen kerkdienst af!"
Maar Diakos , met edlen trots ,
Dien dreig- noch vleitaal dooft :
„ Vloek treffe 't Muzelmans - geloof,
„ Uws Sultans fehuldig hoofd
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„ 'k Ben Griek en Christen ; 'k leef en Sterf
„ Als Griek en Christen ; maar
„ 'k Geef duizend gouden Hukken u,
„ Zoo mij uw bloeddorst fpaar';
„ Slechts fpare , tot ik eenmaal nog
„ Ulysfes heb aanfchouwd."
Toen riep de Bey, verhit op wraak,
Voor heldengrootheid koud:
„ 'k Geef duizend gouden ítukken hem ,
„ Wiens wrekend zwaard terftond
„ Dien wilden bergbewoner flraft,
„ Dien wrevlen Christenhond!
„ Ligt wierp hij, onzer wraak ontfnapt,
,, 's Profeten flaridaard neér.
„ Dat de onverlaat des Sultans magt,
„ Al krimpend, kennen leer' !"
Toen greep en fpietfle men, verwoed,
Het offer aan een' Raak ,
En hief dien hoog. Hij lachte in 't wee,
Verduurd voor Grieken's zaak.
Nog fprak hij hoon aan Turksch geloof,
En trotíte Turksch geweld:
„ Schoon ik hier krimp , gij hebt in mij
„ Slechts éénen Griek geveld.
„ Nicetas , ook Ulysfes leeft
„ De wrekers van mijn' dood,
„ Die eenmaal toch 't Tartaarsch gebroed
„ Uit d' eigen zetel foot!"
DE MOREOTISCHE MOEDER.

(Dit Lied is aan de kusten van MMMorca algemeen bekend.)
DE MOREOTIS CUE MOEDER.

Dat hij , wiens oor, belust op wee ,
Wil weiden in ellend',
Den fleven naar Morea's kust
En doodfche (leden wend'!
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De maagd betreurt haat' liever. vriend,,
De moeder 't dierbaarst pand;
Elk t alieventter toont een vrouw,
Die• droevig tuurt naar 't firand.
-

Als 't eenzaam duifje pluim en vlerk,
Zoo hangt haar 't gitzwart haar,
En fombrer dan der raven wiek
Zijn rouwkleed en gebaar.
-

Zij zien naar 't nadrend vaartuig uit,.
Befpieden 't verre zeil;
„ Gij, magtig, ffhip ! gij, ranke bark !
„ En gij , galeijen ! heil!" --

„ Hebt gij mijn' dierbren zoon gezien T"
Is 't moederwoord, bedeesd.
„ Hij is ons vreemd, uw dierbre zoon;
„ Maai ons zijn .00g en leest.'" —
„ Mijn zoon was een' cipres gelijk
„ Die nimmer week of boog;
„ De ring, die aan zijn' vinger blonk,
„ Min fchittrend dan zijn oog." —
„ Wij hebben , ach ! uw' zoon gezien,
„ Aan 't Barbarijfche Eirand ,
„ Waar ,'t hongrig roofgevogelte aasd'
„ bp fchittrend oog en hand.
„ Zelfs 't wreede giergebroedfel fcheen
„ Begaan met zijne ellend'.
„ Toen fprak, met reeds verftijfden mond,
„ De flervende in het end:
„ Scheurt, lieve vogels ! hem vaneen,
„ Die naar verlosfing zucht:
„ Zoo krijgt uw klaauw een reuzenkracht,
„ Uw wiek eene aadlaarsvlugt.
„ Ik druk, erkentlijk, op die wiek
„ Mijn' jongílen kus, zoo teêr;
„ Breng dien haar , die mij 't leven gaf,
„ En die ik flervend eer!"
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DE ALBANEZEN TE NAUPLI.

(De 1/bc-vaezen waren toenmaals in opf'tand tegen de
Porte, wier magt zij , jaren achtereen , met het, geluk
gevolg, het hoofd boden.)
DE ALBANEZEN TE NAUPLI.

De Sultan dreef, met woeste vaart,
Den Kap'tein Pacha voort ;
Hij zeilt, en ankert, met zijn vloot,
Voor Naupli, ongefloord.
Met klettrend zwaard en hoefgedruisch
Docrkruist, hij berg en top ,
En eischt, met trotfchen overmoed,
En flad en vesten op:
„, Arnauten! Mourto - Khamza ! hoort !
„ Het is uws Sultans Item:
„ Moréa zwichte, of zijne wraak
„ Verplettert u en hem !" —
„ Uw brief, o Pacha! heeft de vlam
„ Gevoed van mijnen haard;
„ Ik wacht een' tweeden, om mijn' moed
„ Te koelen aan uw baard!" —
„ Uw woorden zijn des pogchers taal,
„ Of der krankzinnigheid;
En fpoedig firaft mijne overmagt
„ Uw roekloos onbefcheid." —
„ Zesduizend zwaarden, in de hand
„ Van vrijen , zwichten niet
„ Voor honderdduizend knechten, die
„ Een vuige flaaf gebiedt!"
Een dondrende oorlogskreet barst los.
Nu raakt men handgemeen.
Eén form, — als lamren voor een' wolf
Stuift 's bloodaards magt uiteen.

-kigíl:e

5Ia

IETS OVER EN UIT EENE VERZAMELING
DE SCHOONE ZANGSTER.

(Een Lied van de Eilanden, welks begin aan eene
Spaanfche Volksromance , door G RI MM bekendgemaakt,
herinnert.)
'DE SCHOONS ZANGSTER.

Een jonge vrouw dwaalde aan het ftrand ,
En zong haar bitter wee
Een koeltje krult het golvend nat,
En voert haar' fluijer meê.
Ten ankerlag een vreemd galei;
Het volk befpiedt haar fchoon;
Zij zwijgt, en blijft verwezen (laan,
Beducht voor meerder hoon.
De fcheepsvoogd nadert haar, en fineekt,
Dat zij haar lied herhaal'.
Helaas!" dus ilamelt zij,, „ dat lied
„ Was weemoeds jammertaal.
„ 'k Betreur mijn' echtvriend, die ter zee
„ Voor land en vrijheid vocht ,
„ En hoopte, dat hij, in triomf,
„ Hier ééns weer ankren mogt.
„ Hij hoopte, ach ! dat eenmaal mijn hand
„ Op 't heldenhoofd een' krans .....
„ Tien lange jaren vloden heen;
„ 't Is alles hooploos thans!
„ Twee jaren nog verbeid ik hem;
„ Twee jaren nog, en dan
„ Voer' mij een klooster op tot God ,
„ De dood tot mijnen man l" —
„ Weg met den dood ! Omhels uw' ga ,
„ En zing een blijder wijs!
„ 't Is hij, die hier het anker wierp ,
„ En dit — een Turkfche prijs."
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LI AK QS.

(L i A rt o s is de naam van een vermaard Roovershbofd
in de gebergten van ldgrapha, die, in vele gevechten
tegen AL I - Pacha, de zege behaalde.)
LI A K OS.
y,

Liakos! onderwerping slechts
„ Aan onzen Groot - Vizier;
, En 'k zweer, gij zult, als Turksch Kap'tein,
„ Vereerd zijn ginds en hier."

Liakos antwoordt, groot van ziel,
Onwrikbaar als een rots:
„ Zoo lang me één droppel bloeds nog rest,
„ Vloek ik eens pacha's trots I
„ Mijn fnaphaan is mijn Groot-Vizier;
„ Mijn Pacha is mijn zwaard !" -En Al! knarfetandt van fpijt,
Die wrok met laagheid paart.
„ Aan alwat mijn gebied omvat;
„ Aan alwie eet mijn brood!
„ Liakos wil Ik, en dees maand,
„ 't Zij levend, het zij dood 1"
Guekas, met zijn getulband heir,
Slaat bosch en holen ga,
En (poort, tuk op de menfchenjagt ,
Der Klephten fchuilplaats na.
Zijn donder vaart door 't zwijgend woud,
Met brijzlend fehot bij fchot.
„ Te wapen !" is der Grieken kreet;
„ Dit uur beflist ons lot l"
Drie etmaal klonk de fabel lag
En brulde 't zwaar musket;
Liakos ftreed met leeuwenmoed,
En Guekas ligt verplet.
Een vrouwenfchaar, in 't zwart gehuld,
Verfchijnt met rouwgebaar,
En voert het lijk van Mustapha ,
Van Guekas flil van daar.
(Het vervolg en flat hierna.)
IVIkNGZI.W. I827. NO. II.
M In

514IETS
(Vomitus.) Door G. A. BAUM a
Ofcier van Gezondheid te Bergen- op - zoom.

IETS OVER DE BRAKING

V

. D. V., Mr. Timmerman, oud $o jaren, van een
zenuwachtig lymphatisch , temperament , eene lange magere gehalte, bleek uitzigt, ingevallen oogera, flapen en
wangen, was , volgens zijne opgave, bijna xi jaren lij
geweest aan het gebrek, dat men met den naam-den
van Braking beflempelt. De aanvallen dezer ziekte waren zeer menigvuldig , hadden voornamelijk plaats na het
gebruik van voedfel , en werden voorafgegaan door het
ontlasten van een waterachtig flijm uit den moed (het
zoogenaamde hartwater), waarna fpoedig het braken
volgde. Hij gevoelde ter plaatfe der maag eene gedurig
drukkende pijn, welke door het gebruik van fpijze ver
werd ; de tong was altijd wit beflagcn , aan de-merd
punt en omtrek rood ; de ftoelgang geregeld , en de pols
zwak en ingetrokken.
De behandeling beftond in het navolgende
Rr Pulv. Rad. Ipecac. gr. iv.

Sacchar. alb. dr. j.
M. F. Pulv. divid. in part. aequal. No. xrj.
Hiervan gebruikte hij alle twee uren een poeder , terwijl
hem alle prikkelende en flcrlvocdende fpijzen onthouden
werden ; de drank beftond in gortwater , met een wei
Oximel riimplex. Onder deze behandeling herfielde-nig
lijder
, in drie weken tijds , geheel.
de
V. , Serjant bij het Bataljon Artillerij Nat. Mil. No.
6 , 54 jaren oud, insgelijks van een lymphatisch temperament , middelmatige gehalte, uitzigt enz. gelijk de vo
Hij had dit gebrek, volgens zijne opgave, reeds 7-rige.
jaren gehad, en 5 daarvan onder de behandeling van ver
zonder vrucht , geweest. De be--fchilendGsr,
handeling Rond , zoo met betrekking der poeders als dieet , niet de vorige gelijk , met dat gewenscht gevolg ,
dat de lijder binnen den tijd van vier weken van deze
lastige kwaal geheel herteld was.
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Een jongeling van Qg jaren en prikkelbaar geílel had
dit gebrek een jaar gehad; aanvallen enz. gelijk aan de
vorigen, doch heviger. Gedurende 4 maanden beflond
de behandeling flechts in het houden van een fchraal dip
eet, een' drank uit D#" Hord. Rob Ribes. en facchar.
•nu en dan eenige bloedzuigers op de maagItreek, alles
zonder eenige vrucht; ook deed het Nitr. Bismuthi niets
af. Niet eerder , dan onder het gebruik van bovengenoemde poeders, herílelde hij zeer fpoedig.
Dergelijke gelukkige genezing zag ik insgelijks bij
eene Dame van hoogen ouderdom, welke dit gebrek, vol
-genshar
berekening, bij de 6' jaren gehad had.
Ik achte het noodig, deze waarnemingen bekend te
maken , en dit middel, 't welk door den Heer r. K E UC 1-I E N I U s, wijlen Med. Doctor te Schoonhoven, reeds
vroeger bekend gemaakt is (*) , als op nieuw in deze
ziekte aan te bevelen; daar, in weerwil der fchoone aan
genoemden Heer, dit middel bij vele Ge--merkingva
neesheeren nog niet in gebruik fchijnt te zijn.
Het Nitr. Bismuthi en andere Stomachica gebruikte
ik , ten niinfte bij alle deze lijders , zonder Benige vrucht.
Dit middel, daar het niet alleen het gebrek wegneemt
maar ook elke vernieuwing voorkomt , kan dus als onfeilbaar genezend aangemerkt worden. Zeker is het nogtans,
dat hierbij altijd het houden van een zeer ftreng dieet
zich moet paren , daar zonder dit de werking onzeker is.
(*) Hippocrates Magazijn, IIIde Deel, bl. 194.
,

TEGENWOORDIGE TOESTAND VAN 'S GRAVENHAGE ,
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(,Vervolg en Jot van bl. 461.)

B efchouwen wij nu de (lad 's Gravenhage , ten tweede, niet betrekking tot de Inrigtingen van verfchillenden aard, binnen haar gevestigd, en zien wij , in
de eerfte plaats , in welken flaat de reeds van ouds be1/aan hebbende Inrigtingen zich thans bevinden, in teMmz
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gent elling van derzelver vervallen (laat en kwijning onder
het Franfche befluur.
Onder die inrigtingen rangfchik ik, io. de Godshuizen, welke, met zoo vele andere liefdadige, geftichten ,
zoo als de Hofjes, het oude Mannen- en oude Mannen en T7rousvenhuis , gedenkteekens zijn van dc milddadig
onzer Voorouderen.
-heid
De Godshuizen geraakten, door onderfchcidene oor
onder het Franfche-zaken,i oguflteand
befluur; hunne fondfen werden door de tiercering tot
op een derde gebragt ; de toelagen van f'iadswege werden ingekort; de opbrengflen der verfchillende kollekten, zoo in de kerken als aan de huizen , alsmede dc
de winterïnfchrijvingen , namen zigtbaar af, ten gevolge
van de [feeds verminderende welvaart der ingezetenen :
door een en ander was men buiten [laat, in de behoeften
der in deze huizen opgenomene kinderen en oude lieden
te voorzien , te meer , daar het getal van onderfcand behoevende huisgezinnen , welke zich bij de- Diakoniën om
onderfieuning aanmeldden , op cent fchrikbarende wijze
toenam. Bang was derhalve de toekomst voor deze zoo
nuttige geftichten ; zij werden niet eenen volkomen' ondergang bedreigd.
Na de omwenteling werd dc toefland der Godshuizen,
gedeeltelijk ten gevolge van ruimere kollekten , wintcrïnfchrijvingen, bijzondere giften enz. , merkelijk verbeterd,
in zoo verre zelfs , dat Diakenen in ftaat werden geheid,
vele, in de beleefde bange tijden , ten behoeve derzelven
gemaakte fchulden af te doen (*).
De Hofjes , waarin -bejaarde burgervrouwen niet alleen liet genot hadden van vrije woning, maar welke nog
daarenboven jaarlijks met Benig geld , brandftolfen en Idee
werden bedeeld, geraakten ook, hoofdzake--dingfluke
lijk door de vermindering der renten van de fchuldbrie(a) In 1813 werd, ten behoeve der Nederduitfclie Diakopie-armen, in de
kerken en amp cie buizen gekollekteerd de f0m van f a;67 -:, en in 1826
f 3 0 ,31-:; de winterïufchrijvmgen beliepen in 18ií t 7345 -: , en in 18.6 circa f itsoo. Opmerkelijk is het, dat in 18e3 dezelve tot f 12coe. 1 klo m meug waaruit men ziet, hoe zeer, ondanks de uitputting der inwoners, de
crnkbaarheid voor de jorg!le n,tredd:n2 de gemoederen tot de uitoefening vain
reistic weldadigheid dan te voren had gestemd.
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ven ten laste van den Staat, in verval; zoodat niet alleen in die bange tijden de bedeelingen geheel of gedeelte
werden ingehouden , maar thans nog de gevoelige-lijk
flag, welke aan de renten werd toegebragt , den Beíl:uurderen dier Hofjes niet toelaat, dezelve weder op den ouden voet te brengen.
Niet voordeeliger ging het ook , wegens de tiercering
en andere bijkomende omflandigheden , met het oude
Mannen- en oude Mannen- en hrouvenhuis, (zijnde
dit laatfile het oudfle en weleer het rïjkité weldadige
geflicht alhier) door derzelver milddadige flichters tot
huisvesting, voeding en kleeding van een" aantal ouden
van dagen uit den goeden'burgerfland beítemd, om daar,
vrij van alle zorgen , hunne nog overige levensdagen door
te brengen. De vermindering der renten, de ièhuldenn ,
waarin deze geftichten geraakten , waren oorzaak, dat
de, door overlijden, opengevallene plaatfee niet konden
worden aangevuld, en deden ecne geheele vernietiging
derzelven te gemoet zien. Van de 36 bewoners is het
eer te thans tot 6 perfonen„ en van de 4:o is het "tivee ie
tot 4 gedaald. Een goed befluur dezer "geflichten geeft
echter hoop op dcrzelver in{landhouding niet alleen, maar
ook dat liet getal der gelukkige ouden , ten minfte in het
eerie, zal kunnen vermeerderd worden.
Tot die Inrigtingen behoort ook, ten,2de, de Armeninrigting, alwaar gedurende vier maanden , van December tot April, voor behoeftigen , dagelijks eerre voedéndc foep wordt bereid, en aan kinderen, jongelingen en
jongedochters een nuttige arbeid, lfIaande in fpinnën,
weven en breiden , wordt verfchatft , hetwelk hen in de
gelegenheid lelt, 'wekelijks eenen goeden ftuiver tot onderfleuning der huisgezinnen waartoe zij behooren, te
verdienen ; terwijl zij tevens daar , door een zeer verdien
onderwijzer , een nuttig fchoolonderwijs ontvangen.-fleijk
Deze Inrigting grootendeels door bijdragen der Stads
wordende, was er, gedurende het-reginodfu
Franfche belluur, wegens den ongun(ligen flaat der
ftadskas , zeer voor hare inftandhouding te duchten. Thans
bevindt zij zich in eeneen vooideeligen ílaat : aan i ioo be-
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hoeftigen wordt, op kosten der Regering , des winters
foep uitgedeeld, en aan een aantal anderen door bijdragen van Gene menigte weldadige menfchenvrienden ; voorts
vinden 480, zoo fpinllcrs als wevers, buiten de Inrit
ting, hun beftaan in het bearbeiden der ruwe Plof, ten
behoeve van dit geflicht , 't welk ook aan hen , tegen
eene geringe korting van hun wekelijks verdiend loon,
zijne fabrikaten afftaat , waardoor deze behoeftigen zich ,
op eene ongevoelige wijze , van het noodige ter verfchooning en verwarming kunnen voorzien.
3°. De Stadsfcholen , alwaar kinderen van behoeftigen
onderwezen worden.
Onder het vorige belluur hond het niet dezelve flecht
gefchapen. Wegens den onguníligen toefland der ftadskas ,
teerden de onderwijzers niet bezoldigd , en de noodwen
als pennen , papier, leerboe--digefcholbtn,z
ken enz. , werden ingehouden, waardoor de ijver der onderwijzers in het wèI waarnemen hunner posten op eene
zware, proef werd geheld, en de leerlingen weinig of
niets konden leeren; hetwelk ten gevolge had, dat vele
de fchool verlieten, en alzoo zonder onderwijs bleven.
De toefland dezer fcholen werd federt 1813 merkelijk
verbeterd. Niet alleen werden de onderwijzers van dat
tijdflip af geregeld bezoldigd , maar zelfs ruimer dan te
voren ; aan fchoolbehoeften was geen gebrek neer ; nieuwe en doelmatige verordeningen tot nut der behoeftige
fchooljeugd kwamen tot íland ; en aan een en ander was
het toe te fchrijven, dat deze fcholen federt door een
aantal leerlingen werden bezocht , en zich thans in eenera
bloeijenden haat bevinden.
Eene der twee, uit een bijzonder fonds opgerigte ,
Societeitsfcholen ging onder het Fra2afche belluur te
niet ; en welligt ware dit lot ook aan de nog overgeblevene befchoren geweest , indien de drukkende tijden,
welke alle nuttige voorvaderlijke inflellingen met eenen
volkomen' ondergang bedreigden , niet voor gunfligcr
omllandiglieden hadden plaats gemaakt.
4°. Gewaag ik van liet hier gevestigde Departement
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der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen en van de
Maatfchappij van Natuur- en Letterkunde', onder de
zinfpreuk Diligentid, welker deelnemende leden in de
drukkende tijden al meer en meer afnamen , doch daarna
merkelijk vermeerderden , zoodat beide Máatfchappijen
zich. thans in eenen blocijenden ílaat bevinden (*).
Zien wij, nu, in de tweede plaats, welke nieuwe Inflellingen er federt de Franfche overheerfching zijn tot
íland gebragt, waaraan gedurende dezelve gewis niet te
denken was.
Veelvuldig zijn deze Inffellingen, inzonderheid het korte
tijdsbefiek van Hechts dertien jaren in aanmerking genomen zijnde, waarin zij werden daargefteld; ook hebben
zij het wcldadigfle doel, daar zij flrekken, zoo ter bovordering en herftelling der gezondheid , als tot bcfchaving van het verfland , ter aankweeking der goede zeden,
e ter aanmoediging der volksvlijt.
Tot de eerlle behoort: lo. Lelie nieuwopgebouwde
Kaferne, tot huisvesting van de hier in garnizoen liggende Militairen beftemd,, te voren in min gefchikte lokalen,
in verfcheidene wijken der i}ad gelegen, verfpreid. De
fierlijke bouworde , de voortreffelijke - inrigting van dit
gellicht, en het gezonde oord, waar het opgetrokken is,
bewijst de achting onzer Stadsregering .voor den militairen (tand, en hare zorg voor de gezondheid onzer zonen, geroepen tot handhaving der rust, en tot verdediging van den vaderlandfchen grond.
2o. Een Gasthuis , waarin gratis worden opgenomen
onvermogende kranken , welke de verpleging van arts .of
wondheeler behoeven; voorts hoogzwangere vrouwen,
buiten Raat om in de behoeften tot eerre gelukkige bevalling en herftelling te voorzien ; en eindelijk kranken
van den dienstbaren hand, welke daarin worden geplaatst ,
tegen Bene billijke toelage van wege hunne meesters of
meesteresfen, te edeldenkend om deze hulpbehoevenden
aan hun lot prijs te geven. — Dit gebouw , een van de,
(*) In Mei 1813 beftond bet Departement uit 297 leden,
en in Mei 1827 uit 482; de Maatfchappij van Natuur- en
Letterkunde telde, in 1813, 170 leden, thans telt het er 32o.
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aanzienlijkfle en ruimfte der ílad , en in een gezond oord
ftaande, Is zeer doelmatig tot een Ziekenhuis ingerigt;
terwijl de verzorging der lijders niets te wenfchen overig
laat. Opmerkelijk is het , dat eene Inflelling , waarvan de
oprigting federt onheugelijke tijden tot de vrome wenfchen onzer ftadgenooten heeft behoord , tot (land moest
komen, flechts weinige jaren na de ioo drukkende overheerfching, gedurende welke de ftadskas genoegzaam geheel was uitgeput.
30. Een Badhuis aan het ftrand , nabij Scheveningen,
waarvan de grondílagen reeds zijn gelegd, en dat in het
jaar 1828 zal zijn voltooid. Sedert eenige jaren beftond
reeds aan het (rand zoodanig eene Inrigting, waarin een
aantal lijders leniging vonden van hunne fmarten , of ook
volkomen herstelden. Het thans gebouwde wordt op eene
veel ruimere fchaal genomen dan het vorige ; het zal tusfchen de po à 8o vertrekken bevatten, waaronder eene
gezelfchapszaal ter lengte van 6o en ter breedte van 25
voeten , eene eetzaal , lang 36 en breed 25 voeten , en
een ruim vertrek , tot Bene boekerij beftemd. Deszelfs
front, naar den zeekant gerigt, zal eene uitgellrektheid
hebben van 30o voet_, met een met beelden verfierd bordes , en een , door vier pilaren ondéríteund , balkon ; het
front aan de landzijde zal naar de Iónifche orde zijn gebouwd. Dit gebouw, met één woord, op Bene zoo fier
als prachtige en doelmatige wijze in erigt, zal met-lijke
de voortreffelijkfte van die foort kunnen wedijveren , en
voor de lijders, die liet bezoeken , en daar verkiezen te
vertoeven, niets te wenfchen overig laten.
Onder de nieuw opgerigte Inflcllingen , welke flrekken
tot bevordering der befchaving van het verland, noem
ik: I °. Jet Koninklijk Kabinet, in het Prins Maurits -huis, in vijf zalen , waaronder twee aan voorwerpen
uit China, eene aan die uit Japan , eene aan die uit alle
andere wereldoorden , in het algemeen, en eene aan die
uit ons Vaderland, in het bijzonder, zijn toegewijd. Ook
is hier eene Chine/the en Japanfche Bibliotheek, waarin
uitmuntende boeken , teekcningen en kaarten ; en cin-
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delijk heeft men er zalen, welke met de heerlijkile Schilderijen der eerfte Meesters uit de Italiaanfclze en Ylaamfchc
fchool zijn vereerd.
20. De Koninklijke Bibliotheek, in het voormalig Paleis,
in het lange Voorhout, welke vooral in het vak der Vader
Nederduitfche Letterkunde zeer op--landfcheGis
merkelijk is, en waartoe een ieder op bepaalde dagen en
uren tot eigene oefening toegang bekomen kan; ook heeft
men daar liet prachtige Kabinet van Penningen, Munten en
Cameën (gefnedene íteenen).
3°. Eene Teekeitakademie, alwaar niet alleen In de gronden
der Teekenkunst, bijzonder van het menfchenbeeld, maar
ook in die der Bouw -, Meet- en Doorzigtkunde, op Bene
min kostbare en voor fommigen geheel kostelooze wijze, onderwijs gegeven wordt.
40 . Eene fehool voor Toon- en Zangkunst, gelijktijdig opgerigt met die te 4mnferdam, -Brusfel en LNik, en gefchikt,
om in ons Vaderland talenten voor Toon- en Zangkunst te
ontwikkelen, even zoo wei bij de Nederlanders als elders
aanwezig, doch welke, bij gebrek aan doelmatige Inrigtin
-gen,imrlhdaenzictopbr.
50. Eene vierde Stadsfchool , waarin kinderen van minvermogenden , tegen een gering fchoolgeld, onderwezen worden; met nog eene vijfde ílaan de reeds aanwezige vermeerderd te worden.
6°. Eene School voor minvermogende en behoeIcige kinderen der Israëlieten.
7°. Twee Schoolonderwijzersgezelfchappen , alwaar onderwerpen, het fchoolwezen betreffende, behandeld worden , en
die ter verdere vorming en bekwaming .ier onderwijzers
flrekken.
Onder de tijdelijke Inrigtingen, ter bevordering der kunften
en ter veraangenaming van het màatfchappelijk leven, waar
onder het vorige befluur middelen en lust ontbraken ,-toe
noem ik verfch,hidene Winterconcerten, waaronder zich dat
onder de zinfpreuk Diligentid, zoo wegens het aanzien als
het getal der infchrijvende leden, onderfcheidt, en om de
veertien dagen, in eene daartoe bijzonder ingerigte. zaal,
in het gebouw Diligentid gegeven wordt.
Tot de Inrigtingen, welke Eirekken ter aankweeking der
goede zeden, behooren: z°. De Volksvoorlezingen, welke
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van October tot April, om de veertien dagen, des avonds,
in een daartoe gefchikt lokaal , voor den zoogenaamden gemeenen man , gehouden worden , betrekkelijk een of ander
onderwerp, voorkomende in de werkjes, door de loffelijke
Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen uitgegeven , met oogmerk, om dezelve nader toe te lichten; wordende , na den
afloop der Voorlezingen, gemelde werkjes aan de ingefchrevene toehoorders gratis uitgedeeld.
2o. Afdeelingen van het Zendelinggenootfchap en der Bij
-belvrnig,(htfbelodrsvómwentling) welker Befluren een gedeelte der fondfen, waarover zij
befchikken kunnen , bededen ,. om jongelingen, en jongecjochters, welke de Stadsfcholen reeds ontwasfen zijn', en daarenboven den dag aan handenarbeid moeten befleden , des avonds
fchoolonderwijs te doen genieten.
go. B jbeloefeningen voor bejaarden, des Zondags namid
een daartoe gefchikt lokaal; hebbende de Leeraren -dags,in,
welke zich met dat onderwijs belasten, ook aan de zoodanigen onder hen, welke noch lezen noch fchrijven kunnen,
gelegenheid verfchaft, daarin ook onderwezen te worden.
Lieden boven de 50 jaren, alsmede vaders en moeders der
huisgezinnen, maken daarvan een dankbaar gebruik. Aan
te zien, hoe zelfs moeders met hare zuige--doenlijksht
lingen op den fchoot dat onderwijs komen ontvangen, gedreven door de zucht, om in flaat gesteld te worden, Gods
woord in den Bijbel te kunnen lezen.
Ik voeg hierbij , dat aan de leerlingen der Stads- en andere
fcholen voor behoeftigen , na gehouden jaarlijksch examen ,
boekgefchenken, Bijbels of kleedingítukken worden uitgedeeld, tot belooning hunner vlijt in het vrijwillig medewerken tot eigene befchaving , en tot verdere aanmoediging.
De Inrigtingen, eindelijk, welke firekken ter aanmoediging
der Volksvlijt , zijn: - io. Eene Koperpletterij , welke aan
omtrent iso werklieden arbeid verfchaft, en 2o. eene Olie
welke, door gunftige onderíleuning van Z. M.,-gazfbrijk,
weldra tot ftand zal komen, en de hoop verlevendigt, dat
deze flad op de uitmuntende verlichting door oliegaz weldra
zal mogen roemen.
Hiermede meen ik genoegzaam te hebben aangetoond, dat
de toeftand der Dad 's Gravenhage merkelijk verbeterd is fe
Franfche overheerfching, zoo-derthavlosfing
met betrekking tot de reeds van ouds beJlaan hebbende Inrig,
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tingen, als ten aanzien van de nieuwe Infellingen van allerlei aard, federt dat merkwaardige tijdflip aldaar tot Rand
gebragt.
Het is dan uit de algemeene verbetering en verfraaijing der
huizen in deze flad gebleken, dat het derzelver inwoners
thans beter gaat dan onder het vorige bestuur; nog treffender
bewijs levert daarvan op hunne onbekrompene uitoefening
van den pligt der liefdadigheid, zoo voor hunne behoeftige
fladgenooten, en tot inflandhouding en verbetering der lief.
dadige geftichten, alhier gevestigd , als door hunne ruime giften ten behoeve hunner noodlijdende landgenooten. Getuige, wat zij in 1825 te zamen bragten tot tegemoetkoming
van de ongelukkige bewoners onzer noordelijke provinciën,
welke toen door eene zware overftrooming deerlijk geteisterd
werden (*) ; getuige ook, wat zij toebragten tot lafenis
en verkwikking van Groningens en Yrieslands ingezetenen,
door eene heillooze ziekte bezocht. Waarlijk , het is doer
zulk eene edele en regt Christelijke bemoeijing, dat zij toonen , hunnen meerderen voorfpoed niet geheel onwaardig
te Lijn !
Her is ook gebleken , dat de Regering alhier ijverig werkzaam is, om den toefland der [lad 's Gravenpage te verbeteren, zoo wat haren uitwendigen fiaat betreft, als door het
tot [land brengen van Inflellingen ter bevordering van den
welfland en de befchaving harer ingezetenen; waardoor zij
waardig is, de Refidentie te zijn van eenen Monarch, die een
levendig behagen fchept in alwat fchoon en edel is.
De inwoners van 's Gravenage verblijden er zich met regt
over, dat hunne waardige Regenten zich ijverig bemoeijen,
om eene flad in aanzien te houden , welke vroeger opgeluisterd werd door een aantal groote mannen , aldaar geboren,
die, zoo door hunne hooge geboorte, als wegens hunne
heldendaden, uitgebreide kundigheden, nuttige uitvindingen,
beoefening van kunflen en wetenfchappen, zich eenen onflerfelijken roem verworven hebben, en gedeeltelijk door hunne uitflekende dienhen, den Lande bewezen , eene duurzame
aanfpraak verkregen hebben op de liefde, achting en den
eerbied van gansch Nederland.
(*) Op den 26 Februarij bedroeg de tot dat einde aan de
huizen gedane kollekte f 70, X74-:; door bijzondere, daarna
nog ingekomene , giften klom die reeds aanzienlijke fom tot
f so8, 718-:
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Zij ook zijn de zorg hunner Regenten te dezen aanzien
niet onwaardig, uit aanmerking van den goeden geest,
die hen Reeds bezielde, en van hunne neiging tot het
fchoone en goede. Zij toch waren het, die in 1813,
hoewel door een' drom van bloedgierige vijanden omgeven, het eerst het durfden ondernemen, het zware juk
der dwingelandij , waaronder zij niet gansch Nederland
een drietal jaren hadden gebukt gegaan , te verbreken , en,
het zwaard aangordende, noch goed noch bloed te dierbaar
achtten, om , voor Stad en Land, eene dierbare Vrij
te gaan herwinnen , hun door eenen Overweldiger ont--heid
roofd ; zij zijn het, die, als voorlianders van verlichting en
befchaving, volgaarne liet hunne bijdragen tot bevordering
van dezelve, en Heeds gereed zijn, om aan noodlijdenden
wèl te doen ; zoodat zij door hunne goede gezindheden toonen, van de Voorvaders niet geheel ontaard te zijn.
Wanneer de inwoners van 's Gravenloge den toefland hun
gedurende het Franfche beftuor met haren tegen -nerhad
onpartijdig vergelijken, dan zullen zij moeten er--wordigen
kennen, dat de omwenteling van 1813 voor hen eene wezenlijke weldaad is, en gegronde redenen hebben, zich over
eene verandering van zaken te verblijden, waaraan zij het
gunf;iger aanzien der had, de inftandhouding van zoo vele
reeds vroeger beftaande, en de oprigting van een aantal
nieuwe, voortreffelijke Inrigtingen, benevens Gene meerdere
welvaart, verfchuldigd zijn.
Mogen zij liet verval hunner had en de zigtbare vermindering van hunne welvaart onder het vorige beftuur heeds
voor oogen houden, om haar tegenwoordig aanzien en hun
meerderen voorfpoed duurzaam te waarderen; dan zal-ne
zulks tevens flrekken, om velen in hunne gehechtheid aan de
tegenwoordige orde van zaken te bevestigen , en bij anderen
Bene ingenomenheid daarmede te verlevendigen, te zeer door
den tijd verflaauwd.
Indien deze geringe fchets daartoe iets moge hebben bijgedragen , dan zal ik den tijd niet verloren rekenen , in het
zamenflellen van dezelve befteed.
'sGr-a±venliage, den 14 Mei

182;r.
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AANMERKINGEN OP HET GESCHRIFT VAN DEN EEP.WAARDIGEN

SLOT, GEPLAATST IN HET VORIGE STUK.

W

ij willen zoo min het godvruchtig oogmerk van den
Eerw. Schrijver, met zich tegen het vervaardigen van een
Bijbelsch Leesboek, voor den Huisfelijken Godsdienst, te
verklaren, miskennen, als zijn Ed. het onze , met daartoe
het voorftel te doen, miskend heeft ; maar wij willen , over
hetgeen zijn Ed. daartegen heeft ingebragt, onze aanmerkingen mededeelen.
Zijn Ed. zegt, i. dat, „ zoo velen aan de Bijbelverfprei_
„ ding arbeiden ,daaraan de hand niet zouden kunnen leenen,
„ omdat men den ganfchen Bijbel uitdeelt." Wij zien de
regtmatigheid van dit gevolg niet in : want liet is geheel
wat anders, als arbeiders aan de B fjbelverfpreiding , den geheden Bijbel uit te deden aan zulken, welke men meent
dien, met vrucht, te kunnen gebruiken; wat anders, buiten
gemelde betrekking, als ijverige Bsjbelyriendcn, de kennis
aan deszelfs inhoud , aldaar, waar men, om bekende redenen,
deszelfs lezing opzettelijk uitfluit, te. helpen bevorderen, en
daartoe mede de hand te leenen tot liet doen vervaardigen
van zulk een Bijbelsch Leesboek, als wij hebben voorgefleld.
Ons dunkt niet alleen , dat dit beiden zeer wel kan te zamen
gaan ; maar dat zelfs de eigene beweegreden , om zoo veel mogelijk Bijbelkennis te verfpreiden, zoo wel tot liet een opleidt , als tot het ander.
Zijn Ed. zegt, 2. dat „ de wet van het Bijbelgenootfchap
„ (om den ganfchen Bijbel uit te deelen) haren duchtigen grond
„ wel hebben zal; en heeft zij dien voor de onkundige vol„ ken, dan zal dat ook wel gelden voor de Christenen." Wij
verkiezen ons thans over de duchtiglseid van den grond , waar
waarover vrij-opdewtvanhBijblgofcprust,en
wat te zeggen zou vallen, niet nader uit te laten, dan wij,
bij ons voorbiel tot het vervaardigen van het Leesboek ge
hebben; maar wij vragen, wat de I leer S L OT zou oor--dan
deden wegens een' Zendeling tot verkondiging van liet Evangelic bij onbefchaafde Heidenen, die of niet lezen konden , of
wien men den Bijbel in geenc hun bekende taal kon geven,
of wien het, in flaaffchen dienst zinde, vollirekt aan tijd
ontbrak, tot het lezen van liet dikke boek vereischt 2 Zou hij
meenen, dat de Zendeling dan maar geene poging moot of
,

-
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moest doen, om aan zulken, in de twee eerfte gevallen,
door eene korte mondelinge voordragt, of, in het laatfle,
door een kort fchriftelijk opilel, letterlijk uit den Bijbel za
een goed berigt van het Christendom te geven;-mengftld,
offchoon het hoogst waarfchignlijk zijn mogt, dat hij hen, op
ééne der gezegde wijzen, tot opregte omhelzing van het
Christelijk geloof zou kunnen brengen? Zal hij op deze vraag
ontkennend antwoorden? Wel, hoe zal hij dan zijne flelling
bewijzen , dat men aan Christenen, welke den geheelen Bijbel, evenveel om welke reden , niet lezen, geen Leesboek
uit denzelven in handen moet geven, hetgeen al het belangrijke voor hen bevat, opdat zij niet geheel onkundig mogen
blijven? Kan hij het beter keuren , dat zij er geheel geene
kennis van krijgen? — o Ja ! hij kan het. Wij zullen het beneden zien.
3. De Eerw. Schrijver breidt de bedenking zeer uit, dat

een uittrekfel uit den Bijbel geenszins de Bijbel zelf is. — Of
velen dit wel weten ! Of de voorfteller van het Leesboek dit
wel bedacht heeft ! !
4. Wat zal men (vraagt hij) van het ganfche boek behouden? — Antwoord: dat zouden zij beoordeelen, welke, uit
alle de Protestantfehe Genootfchappen, benoemd zouden worden, om het Leesboek te bezorgen; doch aan welken zijn Ed.
zeer huiverig fchijnt te zijn , om dat werk toe te vertrouwen.
Maar, 5. wat naam zoude men toch, bij voorbeeld, aan het

boek EUMERI geven,, wanneer wen er de geflachtlijsten uit
— Dat is eene allergewigtigile, maar ook allermoeije--liet?
lgkfte vraag, waaraan men niet gedacht heeft , en welke wij
niet voetfloots weten te beantwoorden. Men mogt er eene
prijsvraag over uitfchrijven!
6. Een uittrekfel (zegt de Schrijver verder) is Gods woord
niet meer; en hij vreest , dat, met het verlies van den NAAM
(van BIJBEL) ook het GEZAG en GELOOF ZOU verloren gaan. — Dat
ware erg. Maar wij vragen: als, in eene Christelijke vergadeiing, de Fooi lezer, of Leeraar, een hoofdfluk (en dus een
uittrekfel) uit de heilige Schrift leest, leest hij dan het woord
van God, of niet ? En , als in huisgezinnen, of fcholen , uit
het Leesboek, gelezen zal worden hetgeen letterlijk uit den
Bijbel is overgenomen , zal dan al, of niet , Gods woord gelezen worden? — Maar de vertaling zou, volgens het voorel , hier en daar veranderd wolden ! o ja, overal waar de
gelastigden meenen zouden dezelve te moeten verbeteren. --.
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Wij vragen wederom, of de Bijbelvertaling van den Hoogleeraar VAN D E R P AL M, welke doorgaans , en veel meer ,
dan, volgens het voorftel, in het Leesboek zou be/boron te gefchieden, in de gewone vertaling verbeteringen en veranderingen maakt , het woord Gods behelst , of niet?
7. Doch een z'ttaekfel is een menfchelijk werk! — Antwoord: niet meer, dan het lezen van een hoofdhuk, in de
godsdienftige vergaderingen, een menfchelijk werk, en toch
het lezen van Gods woord is.
Wij fpringen, omdat wij ons bekorten moeten, veel over,
hetwelk flof tot aanmerkingen zou kunnen geven , maar welke
geen fchrander lezer behoeven zal ; doch wij hechten ,
8. op de vraag, of de Bijbelkennis, door het gebruik van
het Leesboek , niet oppervlakkiger zou worden ? — Wij antwoorden: zoo men den Bijbel zelven tevens wegnam, in zeker
opzigt, ja. Maar wie bedoelt dat, of wie heeft het voorgefleld ? Voorts gelooven wij , dat het gebruik van het Leesboek,
zoo als liet is voorgefteld , al zeer grondige kennis zou kunnen
bevorderen; en, waar het dit al niet doen mogt, meenen wij
toch, dat de zoogenoemde oppervlakkige kennis, welke het
mogt te weeg brengen, nog zeer verre te ítellen zou zijn boven de onkunde, welke het geheel niet lezen des Bijbels
thans veroorzaakt; terwijl volkomene kennis dan altoos nog te
trekken is uit den Bijbel zelven, door allen , die werk zullen
maken van dien te lezen.
9. Maar hoe weinigen zouden , door het uittrekfel, tot het
lezen van den Bijbel zely' getrokken worden ! — Indien er
ook Hechts een/gen door getrokken werden, zou dit reeds een
voordeel zijn ; en wij vragen daartegen: hoe vele huisvaders en
huismoeders, die het lezen van den Bijbel zelv', in hunne
huisgezinnen , onoorbaar achten , maar het Leesboek daartoe
gaarne zouden aannemen, zouden daardoor Bijbelkennis bevorderen !
to. De bedenking, wat (potters zouden zeggen, zou ons
fchier tot fpotten vervoeren. Doch wij willen ernflig blijven,
en alleen zeggen: wij zouden de fpotters geen antwoord
waardig achten.
ti. Men Jlaat, in het dagelijksch gebruik, (bij het Bijbellezen) de gefachtregisters enz. over. — Wel nu! wat misdaad zal het dan zijn , wat fchade zal het doen , die in het
Leesboek voorbij te gaan ?
12. De onkuffche voorvallen worden , in den Bijbel, met een
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heilig floers overdekt! — Men moet al zeer ilikziende zijn,
als men , op vele plaatfen , door dit floers niet heenkijkt.
13. Vaders en moeders mogen zich fchamen , dat zij hunnen
kinderen thans zulk eene opvoeding geven , dat z ij dezelve zulke Rukken niet mogen laten lezen. — Zulk een algemeen zeg
hoogst onbillijk, en bevat tevens Bene tegenJlrjjdiglzeid.-genis
Vaders en moeders, die meenen hunnen kinderen zulke flukken te moeten onthouden , wonen daardoor zelfs, dat zij
derzelver opvoeding niet verwaarloozen; en het is er gewis
verre van daan, dat hier de opvoeding alleen, en zoo algemeen,
zou moeten befchuldigd worden. Voor het overige flaan wij
het geenszins toe, dat het, onbepaald, te beklagen zou zijn,
dat kinderen thans vroeger, dan voorheen, begrip van zaken
hebben, en verdaan hetgeen zij lezen. Hunne meerdere onkunde had voormaals ooit al zijne nadeelen. Wij zien niet,
dat het wijs zon 'ijn, eenen akker onbebouwd te laten, omdat er onkruid tusfchen de tarwe kan opkomen; maar men
moet toezien, dat het zaad zuiver is, en er geen onkruid te
gezaaid worde.
-vens
14. De Schrijver kent het aan den veranderden geest des
tads toe, dat men thans ook Fader e A-r s niet overal met dezelfde )lichting lezen kan, als voorheen : en bier heeft zijn Ed.
het bij liet regie end. De geest des tads is het, die, als hier
iets te befchuldigen valt, veel meer, dan de opvoeding, te
befchuldigen is: en wie nu dezen reus beftrijden wil, doe
het, en make zich daardoor, met anderen , die er reeds zoo
lang voorwerpen van befpotting door geweest zijn , belagchelij k ! Wij voor ons achten het veel beter, ons naar het oude
fpreekwoord te rigten : ills de tijen veranderen, verzet men
de bakens. — Wijders hinkt, dunkt ons, de vergelijking van
Vader CATS met den Bijbel geweldig. Huisvaders en huismoeders mogen hunnen kinderen den eerhen onthouden;
maar mogen zij dit even zeer den laattien ?
15. Barsch klinkt het: de zeden moeten zich naar de waarheid
fc'zikken: die dat niet wil, ga verloren! — Het is vrij duister
uitgedrukt; maar wat kan het hier anders beteekenen, dan t
wie den geheelen Bijbel niet in de huisgezinnen te lezen wil
geven, om kwaad te voorkomen, en, door een algemeen
uittrekfel, goed wil Richten, — of: wie , door het lezen
van fommige gedeelten des Bijbels, tot kwade gedachten
wordt opgeleid, ga verloren! — Wij meenen den Eerw.
Schrijver voor dit roekeloos ANAVIED ,. tot welks uitfpraak
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hem, gelukkiglijk, alle bevoegdheid ontbreekt, geenen dank
fchuldig te zijn. Wij wenfchen hem hartelijk gematigder ge
behoudenis toe. Hij overwege daartoe , in hoe-voelns
verre zijne uitfpraak, of zijn wensch , overeenkome met den
nederigen en liefderijken geest van het Evangelie, welks dienaar hij is, en hoe hij het verantwoorden kan, het verloren
gaan , al ware het Hechts van één eenigen , voordeeliger te
achten , dan aan de bijbel/die berigten iets af te korten, in
een Leesboek, voor bepaald gebruik; terwijl de ganfc'he Bijbel, met al de volheid zijner berigten, voor elk toegankelijk
blijft. — Ziet hier ondertusfchen , dat zijn Ed. het (gelijk wij
boven zeiden) beter keurt, onkundigen van den Bijbel onkundig te laten, dan hen anders, dan door den Bijbel zelv',
te verlichten.
i6. Wij hopen, dat het eens weder beter zal worden. — En
w ij hopen, dat het, in den zin , waarin zijn Eerw. het
meent, nooit weér beteren zal,
Wat nu , in de rest van het fchriftje, volgt, willen en
mogen wij, uit hoofde van ons beflek, niet verder ziften.
Het doet zoo min, als al het overige, iets af, en komt hier
niet te pas. — De waarheid, zoo als de Schrijver ze, in
zijne nederigheid, waant alleen wèl in te zien, moet doorwerken. 1/Vee hun, die ze niet willen hooren! Aan den Schri- ver is de uitfpraak van dit wee aanbevolen ! — Men mag
aan Gods woord niet kunJielen ! o Dubbel wee , Hoogleeraar
VAN DER PALM! onz . enz.
Wij verblijden ons intusfchen, dat de Schrijver, in het
flot, alle uittrekfels uit den Bijbel, voor Scholen, ALS ANDERS,
geenszins wil afkeuren. Wij wenschten maar, dat wij wis
wat dat, ALS ANDERS , beteekenen moet. Maar ge--ten,
noeg! Uittrekfels voor de Scholen zijn niet ongeoorloofd, en
zullen Gods woord niet benadeelen, maar wel die voor de
Huisgezinnen, en dat is nu voor ieder duidelijk!
De fraaije vergelijking uit het antwoord van den Ileidelbergfchen Catechismus, betrekkelijk de beelden, wordt z ij n Ea.

van harte geschonken.
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III.
Het nieuwe Kanaal tusfchen de Hudfon - Rivier en het
Meer Erie.
van dit kanaal is eene der floutfle en belang
H et graven
ondernemingen van den laatden tijd. Er was in vroe--rijkle
gere jaren wel eens aan gedacht , om de binnenlandfche
zeeën Erie en Ontario met de Noordrivier te vereenigen ;
maar de uitvoering werd voor onmogelijk gehouden. En inderdaad, als men de hinderpalen ziet, welke hier te boven
zijn gekomen, overtuigt men zich, wat kracht van wil en
infpanning van menfchen vermogen. De lengte van 362 Eng.
mijlen , dus meer dan 120 oren, van Albany naar Bufalo,
was niet de grootte moeijelijkheid, die overwonnen moest
worden. Het meer Erie ligt 550 voeten boven de Hudfonrivier. Tusfchen deze twee wateren ontmoet men, op meer
dan ééne plaats , bergen van masfive rots, moerasfen , rivieren, welke dwars In den weg loopen, zonder dat zij aan
liet kanaal eenig water kunnen aanbrengen, hetwelk met
veel moeite en overleg in eenige kreken gezocht moest worden. De man, die hier, acht jaren vroeger, met de natuur
en met den tegenfland en de hartstogten der menfchen aan
het worílelen ging, die bij deze onderneming eer en leven
op het fpel zette, was D E W ITTCLINTON,
INT
de tegen
Staat New-Torck; een man,-wordigeGuvna
die, door het uitgeven van eenige ílatistieke werken,
reeds eenige vermaardheid had. Nu zijne onderneming ten
volle gelukt is, aan zijn vaderland de grootuie voordeelen
aanbrengt, en op veertien verfchillende plaatfen in de Ver
nagevolgd wordt , is de geestdrift der Ame--enigdSta
rikanen voor hem ontzettend groot. Naar het algemeen ge.
voelen, zou hij bij de eerfile verkiezing wel Prefrdent der
Vereenigde Staten worden. Toen ik het geluk had, bij dezen beroemden kanaalman geïntroduceerd te worden , en in
hem een gunhlig , krachtvol en fchoon uitwendig voorkomen
ontdekte, maar neet geheel witte haren , kon ik het hein aanzien , dat , gedurende de acht jaren, die er tot het graven
van het kanaal beíleed werden, de zucht, om over zijne
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^ijandcn en de natuur te zegepralen, den verdienflelijken
man vele zorgen en flapelooze nachten moet gekost hebben.
Men begon, met wijs overleg, in het midden van de uiterfle punten fIlbany en Buffalo het kanaal te graven, omdat
men ááár den minoen tegenhand van den grond ontmoette,
fommige plaatfen met elkander in vetbindtenis bragt, en het
nut van hetzelve den inwoneren dier (treken overtuigend
deed gevoelen ; daarna voltooide men de uiterfte gedeelten,
welke het moeijelijkst waren , van Ilbany naar Schenectady ,
waar de grond zich al fpoedig op eene zeer aanmerkelijke
wijze verlieft , en, op eenen afiland van e82 Eng. mijlen ,
26 (luizen noodzakelijk maakte, welke allen een verval van
218 voet waters hebben (*). Tweemalen komt op dezen affland
de rivier de Mohawk het kanaal in den weg, en vereischt a
aquaducten (waterleidingen), waarvan de eene r 188 voeten
lang is en door 26 fleenen bogen gedragen wordt, en cie andere 748 voeten lengte met 16 verwulfde bogen bezit. Zulk
Bene waterleiding is een belangrijk gezigt, en vereerend voor
den mensch, die alle hinderpalen weet uit den weg te ruimen : beneden zich ziet men eene fnelvlietende rivier ftroomen , en boven dezelve trekken paarden de volgeladene vaartuigen veilig over eene ií88 voeten lange brug.
Op eenen affland van 81 mijlen van fl/Zany vereenigt zich
een ander nieuw gegraven kanaal, dat van het meer St. George komt, met dit van het meer Erie ; daarom is het kanaal
in dezen kleinen affland eenigzins breeder; want, hoewel het
overal 4o voeten breedte van boven , en e8 op den bodem, benevens o, voeten diepte, moet hebben, zag ik toch wel,
dat er hier en daar wat aan de breedte ontbrak. Dit kon niet
anders zijn , wegens den fpoed, waarmede dit kanaal fchijnt
gegraven te zijn, hetwelk ook inzonderheid aan de huizen
zigtbaar was: reeds begon men aan deszelfs verbetering; bij
voorbeeld, op plaatfen, waar de grond los is, en dus door
het voorbijvaren der fchuiten wegfpoelt , was men bezig de
kanten met fleenen te beleggen.
Op dit kanaal vaart men niet booten, welke, in de verte
(*) Plet ganfche Erie - kanaal heeft 83 (luizen, en een
verval van 66e voet waters; dus mie voeten neer, dan het
meer Erie boven de IIirdfon - rivier ligt. Dc reden daarvan is
toe te fchn^ven aan plaatfelmjkc omftandib',edcn , die liet nood
maken, liet kanaal naar beneden te leiden.
-zakelij
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gezien, eenigzins gelijken op onze trekfcliuiten. Derzeiver
getal is ontzettend groot; men bereken:, dat er in het zomerfaizoen dagelijks 40 te 4lbany aankomen. Sommige van
dezelve zijn alleen voor pasfagiers ingerigt; zoodanige varen
er dagelijks 4. Deze packet - booten verdienen , wegens derzelver fchoonheid en vele gemakken in zulk een kort beftek,
wel eene befchrijving. Dezelve zijn 40 voeten (Eng. maat)
lang, i4 breed, en juist zoo hoog, dat de grootfle roan er
in kan wandelen. (Groocer kunnen er niet zijn , wegens de
fluizen en bruggen.) Aan beide zijden heeft men glazen ramen van 4 voeten hoog, aan de buitenkanten met openflaande zonnefche.men voorzien, zoodat men, in de fchuit zittende, een goed gezigt heeft van de voorwerpen , welke
men voorbijvaart: het voorgedeelte der boot is met eene
groote dubbele deur afgezonderd, en maakt de Lady's cabin
uit , welke met een tapijt, mooije gordijnen enz. verfierd Is
en vóór op de boot uitkomt , waar nog eenige plaats is voor
de Dames, welke in de opene lucht verkiezen ce -zitten. Ik
merkte door deze inrigting op, dat eerie Danme,zondergeleide van een' Heer, op eene fatfoenlfjke wijze van New-Torck
den waterval in de Niagirra kon bezoeken. De IIeeren kunnen op het dek wandelen, of op eene opene plaats flaa
vóór de keuken, welke achter bij den fluurhoel gebouwd is.
Behalve het wèl overlegd gebruik,dat men van elkplaats'
je op zulk Bene packet - boot gemaakt heeft, is opmerkelijk
de gedaanteverwisfeling, welke de fchuit van binnen ondergaat. In een oogenblik ziet men eene eetzaal; want íluurlieden, jagers, en wat verder tot de fchuit behoort, (pelen
bij die gelegenheden voor knechts; tafels worden uit elkander gehaald, en op dezelve een morgen -, middag- of avondeten geplaatst, zoo aanzienlijk en zoa goed voorzien van het
noodige, als men zulks in eene herberg verwachten kan. Als
het eten gedaan is, verandert de fchuit in een koffijhuis;
fommigen zetten zich aan eenig fpel; eenigen lezen nieuws
boeken, van welke iedere packet vrij wel voor--paiernof
zien is; anderen praten met elkander, of zijn dorLlig , en maken
gebruik van een klein , met traliewerk afgefloten kamertje in
een' hoek van de fchuit, waarde ffuart (hofmeester) alle foor ten van wijnen en flerke dranken verkoopt. Des avonds komt
de groottic drukte aan , als de fchuit in eene faapkamer ver
vaste banken aan beide zijden worden-anderiot.D
opengeflagen , en daaruit matrasfen en kusfens gehaald ; uit
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een paar hoekkasten komen lakens en dekens te voorfchijn;
op de opengeflagenè banken, en op ramen, welke met ijzers
boven dezelve hangen, als ook op de kanapé's in het midden,
worden de bedden gefpreid; en, als de pasfagiers zich ter
ruste begeven en de witte lakens over zich heen gehaald heb
verlichte flaapkamer een familie-graf--ben,fchijtdlauw
kelder te wezen , in welk denkbeeld men verilerkt wordt
door de uitwafeming der slapenden in de alsdan te digt ge flotene fchuit. Om de laatfile reden zocht ik zoo min mogelijk
des nachts met de kanaalbooten te reizen, maar liever rustdagen te houden in dorpen en ftadjes , welke, in die weinige
jaren, langs het kanaal, als door de aanraking met een' tooverllaf, zij n uit den grond gerezen.
In de terugkomst, of bij afwisfeling, reist men ook nar de
Niagara met wagens even als onze Diligences; doch met kanaalbooten vond ik 't gemakkelijker en aangenamer. Men heeft
er doorgaans goed gezelfchap in; en bij al de overeenkomst,
welke ik gedurig tusfchen het karakter der Noord -4merikanen
en dat der Franfchen opmerkte, behoort ook, dat de eerfen zeer fpraakzaam , vriendelijk en nieuwsgierig zijn: fpoedig is daardoor kennis onder de reizigers gemaakt.
Wetende dat ik een Dutchman was, begon een Kapitein
van een koopvaardijfchip, die zich onder de pasfagiers bevond,
te veihalen, dat hij in Nederland gereisd had , onder anderen
dan ook in de alom vermaarde trekfclluiten. De befchrijving,
welke hij van deze ellendige vaartaiigen gaf, waar menfchen
van allerlei foort , als haringen in de ton, op elkander gepakt
zitten, waar de fchipper en zijne knechts met elkander wedijveren om lomp te wezen , en welk vaartuig voortgetrokken
wordt door één oud en afgeleefd paard , voor welks berijder
men van de pasfagiers nog een fooitje vraagt voor het ijsfelijke
beuken, dat hij op dat arme beest gedaan heeft, gaf aan het
gezelfchap in de kanaalboot veel lof tot lagchen : de verhaler
vroeg mij gedurig, of het niet waar was, en ik kon er weinig anders tegen inbrengen, dan dat zulks niet altijd zoo was;
ik deed echter opmerken, dat het gemakkelijker valt, zekere
inrigtingen op ééns goed te ipftken, waar er in het geheel
nog geene zijn ,dan de oude , die door jaren gezags gevestigd
zijn, te veranderen.
De packet - booten op het Erie - kanaal worden door drie
zeer goede paarden getrokken, en leggen, ondanks de groote
vertraging door de fluiten en de vele kanaalbooten, welke
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dezelve op weg ontmoeten, in de e,{ uren eetyen aff -id vac
omtrent ioo mijlen af, zoodat men, nacht en dag doorvaren
kanaal in vier dagen kan afreizen. De vrachL-de,htganfc
wordt berekend , met eten en drinken , tegen 4 cents per mill,
dus in 24 uren voor too mijlen a daalders , hetwelk niet veel
is, als men in aanmerking neemt de grootc uitgaven, inzonderheid voor de geëmploij eerden, onder welke er Gene vrouwelijke is, die meestal in de Lady's cabin is en de Dames bedient, het goede eten en drinken, dat men daar heeft, en
den aanzienlijken kanaaltol , dien de booten betalen moeten.
Indien hier de Burgemeesters de privilegie van dc fchuiten aan
hunne meiden of knechts gaven , waardoor deze gerust alles
op den ouden voet laten kunnen, en de pasfagiers zoo brr taal behandelen als zij willen , zou zulks zoo goed en zoo
goedkoop niet zijn kunnen; maar het zijn hier weder asfociatidn , welke onderfcheidene lijnen dezer packets oprigten, derzelver Kapiteins aantellen, en alles zoo goed mogelij k maken , om veel pasfagiers te verkrijgen en derzelver
lof te behalen.
IIet kanaal heeft voor reizigers drie onaangename zijden.
De eerfle is de vele en lage bruggen , welke over hetzelve
liggen, waardoor men op fommige plaatfen gedurig verpligt
is in de fchuit te gaan , en welke reeds aan verfcheidene
menfchen , die daarmede niet fpoedig genoeg walen , het leven gekost hebben. De tweede is , dat er zoo vele kanaal
elkander ontmoeten , en dikwijls zoo vreesfelijk tegen-boten
elkander Itooten , dat ze fchijnen te znEen breken , hetwelk
vooral des nachts geen aangenaam gevoel is. De derde is
de vele en kleine Huizen , welke insgelijks hevige flooten
veroorzaken en eene groote vertraging, naar mate vele booten
elkander daar ontmoeten. De eerfle zou, door den overvloed
van hout, gemakkelijk kunnen verholpen worden , maar
eenen zoo veel te moeijelijker overtogt voor rijtuigen ten ge
hebben; de twee laat(le kunnen dan eerst verdwijnen,-volge
als er een dubbel kanaal gegraven wordt, van welk denkbeeld men niet vreemd was, uit aanmerking dat de vaart gedurig flerker wordt, de onkosten van het thans voltooide
kanaal voor het groottie gedeelte ieeds afbetaald zijn , en
men binnen weinige jaren geheel zonder fchulden zal zijn.
Ilet eerfle gedeelte van het kanaal vond ik het fchoonfle.
Men vaart door bebouwde landen , en in liet gezelf'chap van
le rivier de ill?au k; dikwijls loopt het kanaal langs den
,
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rug van eersen berg, en beneden ziet men deze rivier zich
kronkelen en tafereelen vormen, waardig om door het penfeel nagebootst te worden. Aan de boorden dezer rivier heb
zich vele Duitfchers nedergezet, wier fchoone en wel -ben
boerderijen, dikwijls romanesk gelegen, met grond-varend
deden vermoeden, dat zij bij de ruiling van hun vaderland
niet Noord - 4merika niet veel verloren hebben. De namen
der oudheid worden aan het Erie - kanaal weder verjongd.
Troje, Rome, Syracufe, Utica, 1'alnsyra zullen in weinige
jaren heden van eene middelbare grootte zijn. In het voor
j varen ziet men met de grootlie drukte aan deze iladjes-bi
bouwen. De fraaije kerken vallen fpoedig in het oog. Om
deze mooi te hebben, fchijnen de Omer:kanen eene bijzon
gehechtheid te bezitten. Naauwelijks tlaan er too hui -der
bil elkander, of men ziet twee of meer fchoone en-zen
fmaakvolle kerkgebouwen oprijzen. Ieder bijzonder Protestantsch genootfchap zoekt fpoedig eene eigene kerk te heb
treft men weinig aan onder de be--ben.Romschgzid
woners van het noordelijk gedeelte der Vereenigde Staten ,
als zijnde afllammelingen van Engelfchen,0 Nederlanders en
DintI c,'zcrs. Onder de too kerken in New-Torck is ééne
Synagoge en twee Roomfclle kerken , en op de geheele
reis van New - Torck naar de Niagara vond ik flechts ééne
kleine Roomfche kerk; dit was te Utica, een fiadje van
4500 inwoners.
Onder alle plaatfen, welke aan liet kanaal liggen, klimt
Syracofe niet de meeste fitelheid tot eene aanzienlijke hoogte, omdat dezelve gelegen is in de nabijheid van eene zout
welke het grootfile gedeelte der Vereenigde Staten-bron,
thans van zout voorziet, en door een kanaal van rz mijlen
in gemeenfchap met Syracaufe gebragt is. Uit deze ééne
bron wordt berekend, dat dagelijks iao,000 gallons water in
eene 70 voeten hooge refervoir gepompt worden, uit welke
het, door pijpen, verfcheidene mijlen in den omtrek gevoerd,
en door de zon of fterk vuur uitgedampt wordt, en alsdan
van de 45 gallons een fchepel (bus/ic!) zout geeft. IIet vervoer van dit zout is dus wed.r een aanzienlijk voordeel, 't
welk het nieuwe kanaal aanbrengt.
Onder de groote moeljehjkheden , welke het kanaal ver
behoort ook liet maken van eerie lange but ten-orzakte,
brug of gang in het moeras van 0,ioradaga, en de aqi adrsce
en het basin bij Roc,'acatey , een iladje aan de rivier Gene ie,
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dat in weinige jaren Bene bevolking van 4200 inwoners verkregen heeft.
De laatfle dagreizen op het kanaal zijn minder aangenaam,
omdat hetzelve de bebouwde landen verlaat, en grootendeels
loopt door pas ontgonnene gronden of volkomene wildernis fen, waar de boomen, die zichzelven geplant hebben, in
geen grooter getal omgehakt of verbrand zijn, dan de werk
hadden om het kanaal te graven.
-liednog
Als men door deze onbebouwde streken vaart, en daarbij
bedenkt, dat de weg gaat naar de binnenlandfche zeeën Ontario, Erie, Huron , Michigan enz., alle bijna nog onbewoond en beneden de So graden N. br. liggende, dan lost
men het vraaghuk bij zichzelven op, of de machinerieën in
de fabrijken , die duizenden van een' ongezonden en nutte
arbeid ontslaan en aan den landbouw teruggeven,heil--lozen
zaam of verderfelijk zijn.
Waarlijk, het behoort onder de voordeelen , welke het
Erie - kanaal aanbrengt, dat hetzelve mede een hulpmiddel
is, om die millioenen menfchen, waarvan fommige landen in
Europa overvloeijen , naar vruchtbare ftreken over te brengen, waar zij, die werken willen, overvloed van onderhoud
vinden , en als vrije en gelukkige menfchen leven kunnen.
jeder,, die, vooral binnenlands, in 'de Vereenigde Staten gereisd, en overal gebrek aan handwerkslieden en landbouwers
,ontdekt heeft, en daarbij in aanmerking nam den overvloed
van de beste levensmiddelen en goede betaling, welke de
arbeiders ontvangen, zal zeker, gelijk ik , verwonderd zijn,
dat men niet meer middelen zoekt, om de gebreklijdenden
europa te doen verlaten, vóór dat het nog eens (laatkunde
wordt, ten minfte daar, waar geen WILLEM VAN OR A NI e regeert , om de vaccinatie, de maatregels tegen de pest,
gele koorts enz. af te fchaffen, en als uitvindingen van de
vrijmetfelaars en liberalen te verklaren I
Dewijl het Erie - kanaal geheel het werk der kunst is ,
wordt het water, gelijk ik te voren reeds aangemerkt heb,
uit fommige kreken gezocht en van tijd tot tijd ververscht;
daardoor wordt het een ftliflaand en zeer troebel water, hetwelk voor de gezondheid niet voordeelig zijn kan. Ik heb
verfcheidene malen in den morgenflond zulk een' dikken en
pnaangenamen damp boven het kanaal zien hangen , dat men
verpligt was, een' geruimen tijd in de fchuit te blijven, en
zich de uitwafeming der Rapende pasfagiers , welke daarin

nog lieerschte, te gctioosten.
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Omtlellt 24 mijin van het einde des kanaals, te Lockport,
is deszelfs moeijelijl:fle plaats. Door vijf 'dubbele , achter
elkander flaande fluizen wordt het water op eens 76 voeten
tegen eene fleile rots in de hoogte gevoerd, en veroorzaakt
een allerzeldzaamst gezigt. Door de fierlilke uitvoering van
dit werk , en door aan de vier zijden der fluizen hardfleencn
banken van meer dan honderd voeten te leggen , hebben hier
de Amerikanen zich den roem willen verwerven van een der
moeijelljkfle en belangrijkfte werken van dien aard in de wereld te hebben verrigt.
Het kanaal is vervolgens nog verfcheidene mijlen in masfive rots uitgehoold, tot dat de natuur eindelijk, als een bewijs van derzelver goedkeuring op het trotfche werk, voor
het eerst aan hetzelve eene gunst betoond heeft : de Tonaswanta- kreek , namelijk, komt hetzelve te gemoet, verlengt
het ii mijlen tot Blackrock , van waar weder een kanaal van
cl mijlen gegraven is, dat zich te Bufalo met het meer Erie
vereenigt.

EENIGI OPMEREINGEN, TOT DE NATUURLIJI{E HISTORIE
BETREKIIELIJIK.

D

c vloo, die kleine plaaggeest van menfchen en bcestcu,
is _niet alleen door deze eige.nfehap bekend, maar verdient ook
onze verwondering , van wege bale hrac/zt. Een L'n,cl,c,'z
werktuigkundige vervaardigde een' gouden wagen, met gigot
gemak door één dezer infekten getrokken; en meer andelcn
deden, op foortgelijke wijze, monnikengeduld niet vlooiJcnkracht als 't ware wedijveren. — Vele rupfen zijn gewoon ,
horizontaal , fchuins, loodregt van eenen tak als in de lucht te
zweven, zich alleen met vier achterpooten vasthoudende, en
uren lang in deze flelling te blijven. Welk Bene kracht daartoe noodig is, kan men eenigerinate daaruit afnemen, dat
zelfs de bekwaamfle koordendanfer bezwaarlijk met zijne beetien de koord, gelijk een vogel met zijne klaauwen, kan omkiemmen , en zich alzoo loodregt , maar geen enkel oogenblik waterpas houden. — Zoo vliegt ook de hertkever een
groot eind weg& met een Rokje van eene halve el lengte en
een' halven duim dikte voort. — Eenige infekten onderfcllciden zich door eene buitengemeene veelkracht. Den mestkever kan men, met aanwending van alle kracht, naauwelijks
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tusfchen de vingeren vasthouden en deszelfs vleugelkracht
overweldigen. De Clophilus tenax bezwijkt niet voor de
drukking der flevigfle fchroefpers, en een andere kever wordt
door een over hem heengaand wagenrad niet verpletterd. —
Daarentegen kenmerken zich weder andere infekten door eene
zeldzame taaiheid en buigzaamheid der fpieren, bijzonder in
den toefland der gedaantewisfeling. De Shinx ligustri kan zoo
geperst worden, dat hare ganfche cilindervormige gedaante zoo
plat als een band wordt , en na verloop van een uur heeft zij
weder den vorigen vorm verkregen, alsof haar geen leed gefchied ware. — De wereld zou eene geheel andere gedaante
aannemen , wanneer de dieren , naar gelange van derzelver
grootte, in dezelfde mate kracht ontwikkelden. Een olifant,
zegt LI N N IE us, op gelijke wijze als de hertkever toegerust ,
zou , wanneer hij alsdan zijne kracht deed gelden , bergen
kunnen omverre rukken en rotfen voortfchuiven. Wanneer de
leeuw en de tijger even flerk en behendig waren als de Cicindela en de Carabus, zouden zij alles vernietigen. Wie zou
de adder en de ratelflang kunnen ontgaan , zoo zip de fnelheid van
den Julus en de Scolopendra bezaten ? = Met de gulzigheid veIer infekten, met name veler rupfen, is het even zoo gelegen.
Waar zoude ecne drift koeijen weide vinden, wanneer zij in
éénen dag zoo veel voedfel verflonden als de rupfen , die dagelijks zoo veel nuttigen als haar ganfehe gewigt bedraagt?

DE VAL VAN MISSOLONGIII.

(Histois e du Sic>ge de Misfalonghi , par 11?. A U G U S TE F All R É.)
_— Le oplettendheid der overwinnaars was weldra op het
kruidmagazijn gevestigd. De grootte en vastheid van dit gebouw deed hun denken, dat de fchatten der bewoners in hetzelve waren befloten. Men weet intusfchen, dat zich daarin
niet dan vrouwen, kinderen en — C A P s ALI s (*) bevond.
Hier weende men niet meer: want men had geene fcheiding
meer te duchten ; het graf en de Hemel zou hier allen ver(*) C A P S A L I S was een van de aanzienlijken der flad ,
die , hardnekkig geweigerd hebbende met het garnizoen te
vertrekken, eene menigte vrouwen en kinderen naar het ma.
azijn geleidde, en tot hen zeide : „ Komt herwaarts, ets
„ 'veest gerust, ik zelf zal er den brand in heken.'

DE "AL VAN MISSOLONGHI.
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eenigen. De moeders presten, bedaard, hare kinderen aan
hare borst : zij rekenden op C A P S A L is! Intusfchen hadden
zich de vijanden in grooten getale rondom deze wijkpinats
verzameld : dezen poogden de deuren te verbrijzelen , genen
de venders te beklimmen; eenigen hadden reeds het dak befiegen , en waren bezig met hetzelve te verbreken, ten einde
zich alzoo eenen weg te banen. Toen nu CAPS A L I s den
vijand in genoegzamen getale op dit punt vereenigd aanfchouwde , verhief hij zijne ftem , en riep , met de woorden van een
den Grieken gemeenzaam gebed, uit: „ Gedenk mijner, o
Heer!" En eensklaps fprong het ganfche gebouw in de lucht.
De uitbarsting was zoo geweldig, dat de belendende huizen
inliorteden , de grond fpleet, en de zee , uit hare bedding
gedreven, Gene geheele wijk overllroomde. Tweeduizend
barbaren fprongen met CAPSA U s in de lucht ; terwijl de
flag, wiens oorzaak het garnizoen niet onbekend was, voor
eenige oogenblikken de helden deed fidderen , die te midden
van de vijandelijke legerplaats flreden. — Dus was de ont.
knooping van dit verfchrikkehjk fchouwfpcl !

GOEDR00I' DER LEVENSIIIDDELLN IN DE LANDSTEDEN
VAN NOORD -ADLRIKA.

--- jijet leven op bet land, in Noord - Amerika, of in
landiteden , is onbedorven en meer repnblikeinsch. Wien geene
bijzondere betrekkingen aan groote fledcn binden, die vestigt
zich doorgaans aldaar. Hier verfchljnt eerst de Amerikaan
gelijk hij is, — als de vrije en belangrijke burger eener mag
natie. De grootfle en den meesten invloed oefenende-tigc
mannen der Vereenigde Staten , JEFFERSON, MA D I s O N,
MONROE , enz., leven op het land of in landfleden. Dat,
wat in Europa kleinfieedschheid heet, beflaat in Amerika niet
wijl de burger der geringste landflad even zoo veel invloeds
bezit, als de bewoner van Nieuw - York.
De leefvijs in deze landiteden is aangenamer en goedkooper. Vau 700 of 800 dollars kan een gezin van 6 tot 8 leden , wanneer het een eigen huis heeft , zeer fatfoenlijk leven , en 3 paarden en even zoo vele zwarte bedienden hou
hetgeen in Philadelphia 4000, in Nieuw - York 5000, in-den;
Nieuw - Orleans 6000 dollars zonde vereifchen. Om de mogelijkheid hielvau te doeirbefefèn, laten wij de prijzen valt
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onde:fchcidene noodwendigheden hier volgen. Het pond rund
i à e cents; varkensvleesch 22 a 3 cents ; versch-klesch
hertenvleesch 2 , gerookt 4 cents ; fchinken , gerookt varkens
een bushel (54 pond) haver so k I2,-vlesch,6nt;
rogge 59 cents; Weit 37 5o cents; I12 pond fijn wei
-teml
I dollar So cents; een pond thee van de beste foort
(Irnpe, ia! tea) 2 dollars ; mindere foorten van 75 cents tot
i dollar; bruine fuiker so i 1221 ,Witte Co 1 25 cents; koffij ,
het pond 23 a 25 cents; de ton hooi (22oo pond) van q.
tot 6 dollars ; eels paard , wanneer men het zelf houdt , kost
niet meer dan 25 dollars 's jaars ; het duurfïe op het land zijn
de kleedli en het huisraad.
-

NEUSCIIE TEREGTWIJZ1NG.

Aan den Redacteur der Vaderlaiidfche Letteroefenfragen.
Weledel Heer!
i

ot de bewonderaars en hoogfchatters van wijlen den IIoogIceiaar BORGER behoorende, deed het mij hartelijk leed ,
een zijner fchoone , krachtvolle en naïve gedichten zonder zijen uaa;rz geplaatst te vinden in den Recenfent ook der Reeenfeirten, XXlke D. No. 6, onder den titel van 1/tas E. ,
warvan de Redacteur, in erne noot , den heer C. D E K oNING L Z. , te Haarlem, als inzender opgeeft. IIetzelve is,
zoo als ik boven zeide , aan den genoemden voortreffelijker
man het bedaan verfchuldigd , en op den dag, aan den voet
van hetzelve gemeld (3 Maart 1815), in de lWaatfc,§app
der Nederd. Letter,. te Leyden door zijn Hooggel.` voorgelezen. IIet is hetzelfde , waarop uw overleden vriend dl. D E
K O Ni N G, te D1eppel , aan wien ik , eenigen tijd te voren,
uit eenen getingen voorraad van Benige meer - of minder bekende dichtflukken van B ORG E It, een affcllrift van hetzelve
had doen toekomen, in zijnen Brief over eenen Brief va::
Pr f. a o R G ER, (T/aderlandfche Letteroefeningen , voor 1826,
Mengelwerk, bl. 771) doelt, wanneer hij zegt: „ Mogt
„ eens iemand cone verzameling, kleiner of grooter, bezor,, gen van die flukjes , die van n OR GE R in omloop zijn ,
en daalceder zijn gedicht: Iluonaparte op Elba , mede op„ genomen worden !' en het heeft tot opfchlift : Gerecht toep/zen NVzpulcon et: ilizoerra. — In den afdruk van hetzelve
,
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in den Recenfent worden ook de volgende misttellingen gevonden. Coup!, 4, reg. 5, haat: „ verfla de drieste hand ;"
moet zijn: verlam die drieste hand, hetwelk veel eigenaar
Athene dook haar kruin,"-digers,—Coupl. 3:„
voor: boog haar kruin. — Coupl. 37, laathe regel, haat:
„ /fort door die windvlaag neér," in plaats van: /lormt door
dien windvang neer; behalve eenige veranderingen van geringeren aard. Ik kan mij niet begrijpen, dat de Heer c. nE
K ON 11W 0 r. z., al ware het dan ook llechts door de voorletters, den naam van den Hoogleeraar, wien dit vers gewisfelijk tot groote eer vertrekt, niet heeft opgegeven.
Kunt Gij goedvinden, het gemelde het publiek te berigtea
in een der volgende Nos. van uw geacht maandfchrift, gij
zult der nagedachtenisfe van den oníierfelijken B o R o E R
eene regtmatige hulde toebrengen, zijnen vrienden voorzeker
genoegen doen , en hem verpligten , die zich noemt
II

Uwen behlendigen Lezer
Julij , 18B7. A. J. M U I N E N.

N. S. De uitlating, coup!. 2, reg. 4, fchijnt niet toevallig, of door het affchrijven te zijn veroorzaakt. Ook in
mijne kopij wordt die regel niet gevonden, en is dezelve
mede door ítreepjes geteekend, hetwelk in liet oorfpronkclijk
Pluk waarfchtlnliik mede het geval is.

VOOROORDEELEN.

: annen, die groot van gehalte en welgemaakt zijn, boe2emen , door hun voorkomen alleen, eenen zekeren eerbied
in: van ouds , en bij alle volken der wereld, befchouwde
men dezulken, als gefchikt, om over anderen het gebied te
voeren. Den kleinen daarentegen, welke voortreffelijke hoedanigheden zij bezitten mogen , valt het altijd bezwaarlijk,
om bij het algemeen voor heldhaftig gehouden te worden.
Het mogt als eene foort van wonder worden befchouwd, dat
ALEXANDER, die van eene middelmatige gehalte was, zoo
verre kwam, en zich den bijnaam van den Groote ver
R i S TOTE L S zegt, dat mannen , die klein zijn,-wierf.A
al zijn zij voor het overige ook de fchoonfte der wereld , niet
verdienen fchoon, maar Hechts aardig genoemd te worden.
Is deze grilligheid verwonderlijk , uien heeft er, die niet
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minder buitenfporig zijn. Koningin EL I ZA BE T H Was hartstogtelijk ingenomen voor fraaije en welgemaakte mannen:
men mogt zich bij voorraad verzekerd houden van een gun-.
ftig gehoor bij haar te zullen vinden , als men zich wel en
behagelijk aan haar kon voordoen; daarentegen had zij van
die door de natuur misdeeld waren zulk eenen onverwinnelijken afkeer, dat zelfs hare lijfwachten zorg droegen, om, als
zij buiten haar paleis ftorid te komen , alles zich van daar te
doen verwijderen, wat, van wege verminktheid of Benig ander uiterlijk gebrek, voor haar gevoel hinderlijk zijn konde. —
De Koningin van Frankrijk, A -N N A V A N 00 S T EN RIJ K,
had eene fchier even groote ingenomenheid voor welgemaakte
mannen als EL I z A B E T x, maar geenszins gelijken afkeer van
misvormde; zij befchouwde dezulken integendeel met een ze
Dit was buiten tegenfpraak veel redelijker-kermdogn.
en aan een grootsch gemoed oneindig beter voegende, dan de
vergedrevene kieschheid der Engel/die Vorftin , waarachter
niet onwaarfchijnlijk de meest onkiefche wellustigheid zich
verfchool.
Wil men nog andere voorbeelden van grilligheid, de geheele
wereld beklaagt de blinden ; de eenoogigen integendeel hebben in het algemeen voor ons iets terugftootends: ondertusfchen verdienen deze toch de helft van het mededoogen , dat
men met blinden heeft, gelijk de Heer D E a E R V I E N, die
maar één oog had, niet ten onregte aanmerkte. — Van eenen
anderen kant is het loens zien , wanneer het namelijk niet te
íierk is, geenszins onbehagelijk. In K A REL DE MO N T M ORE N c Y vond men het iets fraais, dat hem het eene oog een
weinig gedraaid fond, en men noemde dit aan het Hof
van LODEWIJK DEN XIII: avoir ?wil à la Montmorency.
DESCARTES betoonde eene bijzondere genegenheid voor die
fcheel zagen , en gaf voor reden daarvan op, dat zijne minne
dat gebrek had gehad. Met dat al vindt men lieden, die
eenen fcheelzienden niet kunnen aankijken, zonder zelve iets
finartelijks aan zijne oogen te gevoelen. — Het is ons iets pijn
iemand te zien, die zwaar kreupel gaat; gebogchelden-lijks,
daarentegen verwekken in ons eene neiging tot lagchen : als
onwillekeurig fleekt men met hen den draak.
Neuzen, die, zoo als men het noemt, aanzienlijk zijn, d.
I. tamelijk ver buiten het aangezigt uitkomen , worden overal
fraai gevonden , behalve in China en bij de Tartaren. De
Tartaren van de 1Crim drukken hunnen kinderen bet neusbeen
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In, het voor iets cvanflaltigs houdende, als de neus voorbij
de oogen uitfteekt. Elders zijn de ftompe neuzen onbehagelijk, en worden zij zelfs voor een kwaad merkteeken ge.
houden. DcIionilabel ANNE DE M ONTM ORENCY werd
(pottende de Stompneus genoemd, en de Hertog DE G U Is E, de Zoon van dien, welke te Blois omkwam, had mede
zulk eenen neus. De Markgraaf DE CHAMPVERT, die
voor de beide huizen , van G U I S E en M ON TM O R EN C Y,
eene groote genegenheid, fchier eenen afgodifchen eerbied
heeft betoond, beklaagt zich in eenen zijner Brieven bitterlijk er over, dat in die beroemde (tammen twee flompneuzen
hebben beítaan, en hij doet dit op eenen toon, als wierd derzelver glans daardoor eenigermate verduisterd. — Zoude het
niet onder de voorname zaken der zedelijke vorming van de
jeugd mogen gerangfchikt worden, haar vroegtijdig te leeren ,
om zich door geene uiterlijkheden des ligchaams , ten voorof ten nadeele van eenig mensch, te laten voorinnemen?

ZELDZAME ECHTELIJKE TEED&RHEID.

D

e Heer MALOT, Letterkundige, verlicht Regtsgeleerde,
en als zoodanig langen tijd de fnnctiën van liet publiek Ministerie te A9vallon hebbende waargenomen , is dezer dagen
overleden, een zeer zeldzaam voorbeeld achterlatende van echtelijke teederheid. Bij het nazien van zijn ftudeervertrek heeft
men, in eene geheime kast, waarvan hij alleen den fleutel had,
het gebalfemde , verniste en welbewaarde ligchaam gevonden van
zijne echtgenoote,vóór 25 jaren overleden. Men vermoedt, dat
hij alstoen van den hekbezorger het opgraven zijner geliefde
vrouw heeft weten te verwerven, van welke hij zelfs na den
dood niet konde fcheiden. Het is hem alvast gelukt, den
fchat, dien hij dus bewaarde, gedurende al dien tijd, aan aller oog te onttrekken, en tevens zijne onafgebrokene hulde
aan het zielloos overfchot zijner wederhelft te bedekken. Hetzelfde graf houdt hen thans voor de Eeuwigheid befloten.

DELAGCHELIJKE, DOCH TEVENS BEKLAGELIJKE ONWETENDHEID.

(Gazette des Tribunaux, 13 Juillet, 1827.)

Op Zondag 8 Julij 11. had de pastoor, predikende over de
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eerfle zonde, herhaalde malen gezegd: „ De vervloekte clang
„ (ferpent) , de hang, die het verderf van zoo vele men„ fchenkinderen heeft te cveeg gebragt!" Een ferpent, geen
Boa, maar een dier kunftenaars en furplis, die, muzikanten
uit al hunne magt, fomwijlen de oorgin der geloovigen als
verfcheuren , — dusdanig een ferpent flood eensklaps op, en, den
eerwaardigen pastoor in de rede vallende , riep uit: „ Ik het
„ verderf van deze ganféhe vergadering veroorzaakt 1 Weet, dat
„ ik finds 50 jaren, dat ik ferpent ben, van vader tot zoon,
„ nooit eenig !lerveling het miníle leed heb gedaan! Ik ben,
„ wel is waar, flechts ferpent, maar ik ben een eerlijk man;
„ dat ieder fpreke ,die durft !" -- Den pastoor, die vruchteloos
poogde hem de voldoendite verklaring te geven , uitgefcholden hebbende , werd de ligtgeraakte ferpent voor de regtbank
geroepen , en tot twee dagen gevangenisflraf veroordeeld ,
4tangezien (dus luidt liet vonnis) het wel geoorloofd is, onwetend te zijn, maar geenszins, iemand te beleedigen, en
de openbare godsdienstoefening te verftoren. — Deze koddige
zaak heeft gediend voor het Tribunal de Pimple Police de Fontaine - lebeau , Seine - Inférieure.

DE GEVAARLIJKE HERBERG.

Eene ware dnekdote.
I\iet lang geleden trad een eenvoudig gekleed man, die te
voet reisde ,voor een oogenblik , bij het vallen van den avond,
op den weg van Condé naar Leuze, eene kleine, eenzaam
gelegene herberg binnen, alleen door een' boerenwaard met
zijne vrouw bewoond. Terwijl hij daar nederzat, vertelde
bij, zonder erg, werwaarts hij ging; en terftond nam de
waard het beluit, hein te berooven. Naauwelijks een vierendeel uurs voortgegaan zijnde, vorderde een vermomd perfoon hem, onder bedreiging des doods, zijn geld af. De rei
bood hem I2 franken aan, onder verzekering, dat dit-zigex
alles was, wat hij bij zich had ; waarop de roover hem zijnen weg liet vervolgen. Maar, tot zijn ongeluk, neemt de
man, bevreesd geworden voor den mogelijken aanval van
`van min ligtgeloovige gaauwdieven in zulk een onveilig oord y
het befuit,onverwijld op zijne fchreden terug te keeren,en,
kan het zijn, den nacht in hetzelfde herbergje, dat hij zoo even
verliet, door te brengen. 1-Jij vitldt alleen de vrouw te huis ; ver-
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-taalt haar, wat hem is wedervaren, en tevens, dat hij 12000
franken bij zich had. De waardin brengt hem op een' kleinen zolder met eerie beditede; verzoekende, het alzoo voor
lief te nemen , daar zij geene andere flaapplaats had. Thans
komt de waard, die eersen omweg had genomen, te huis, en
fielt zijner vrouwe de buit gemaakte 12 franken ter hand.
» Domkop!" zegt zij, „ gij weet dan niet, dat hij ie000
franken met zich voert? Hij is hier!" terwijl zij op liet
zoldertje wijst, waar zij meende, dat hij zich aanfiontishad ter
rust begeven. Intusfchen was den reiziger eene beangstheid
bekropen ,van welke hij zichzelven geene reden wist te geven.
Hij luistert, en, met ontzetting, vangt hij iets op van het
gruwelijk ontwerp , tegen hein beraamd. De man, namelijk, zou den zolder beklimmen, hem een' flag op het hoofd
toebrengen, vervolgens hem ten venfter uitwerpen, wanneer
de vrouw hem met eene bijl verder zou afmaken. Ontfteld
zoekt nu de arme reiziger, doch vruchteloos, naar cenen
uitweg, om te ontfnappen. Zachtjes tast hij overal in den
blinde rond, om iets te vinden, waarmede hij voor 't minst
zijn leven zoo duur mogelijk konde verkoopen; en gelukkig
valt hem een ftult houts in handen, dat tot knuppel dienen
kon. Daarmede gewapend , wacht hij zijnen vijand af, en ,
op het oogenblik dat deze, op geenen dadelijken wederfland
bedacht , binnentreedt ,geeft hij, door doodsangst vertwijfeld ,
hem eenen flag op den kop, dat hij fuizelend ter aarde fort,
en werpt voorts het ligchaam ten venfter uit. Het vijf, in
het donker op den loer Slaande, en geen oogenblik twijfelende , dat het de reiziger is, die naar beneden wordt geworpen, fchiet toe, en brengt haren man met de fcherpe bijl
Bene doodelijke wonde toe. — Zij is gevat, en wacht thans
haar vonnis.

DE BLANKE FETISCH.

T

oen D IC KSON , de Engelfciic reiziger in flfyi a, liet gebied 'van den Schali wilde doortrekken , vond lui hierin tegen
inwoners zeiden hem, dat hun Fetisch zich tegen-fland.De
zijn verlangen had verklaard. D IC K s o N antwoordde, dat
hij , op zijne beurt, zijnen Fetisch wilde raadplegen. Bij geluk had hij onder zijne pakkaadje eene Galvanifche batterij ,
en, voor aller oogen eene hen gedood hebbende , deed hij dc0o
1%IENGELW. I127. NO. II.
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zelve vervolgens den kop opheffen en de vleugels bewegen,
zoodat zij op het punt fcheen van te zullen wegvliegen. Zoo
iets konden zij met hunnen Fetisch niet nadoen. Zij moesten
erkennen , dat de zijne magtiger was , en lieten DICES ON
zijnen togt onverhjnderd voortzetten.

LIBERALISMUS EN OBSCURANTISMUS.

O

veral ligt de Waarheid in het midden. De Liberalen
fchrijven 1927, de Obfcuranten :727. Genen regeren een'
Hemel vol Engelen, dezen een' ilal vol fehapen. De eerften
zweven in luchtbollen, befpannen met adelaren; de laatoen
kruipen, met vier (lakken voor en vier dito achter den wagen. De Liberalen fchieten met ftoomkanonnen naar de
maan ; de Obfcuranten zoeken, met den bril op den neus,
molshoopen op de aarde, en wroeten bloembedden om, ten
einde de opwerpers te vangen.

D8 KONINGEN EN DE KONING.

II. (*)

D

ie hier op de aardfc'ne troonco niet zwaard en fchepter flaan,
Zij wenken: Weg niet dezen! zoodra wij tot ken gaan.
Zij willen voor ons fluiten de havens en het land ;
Zij willen voor ons fluiten oor, oog, en hart en hand.
Die op den troon des Hemels met kruis en palmen ftaat,
I-Iij wenkt , en roept : Treedt nader , die u in tranen baadt!
Komt tot mij , gij bedrukten! 'k ben rijk in troost voor u
Komt! ik heb oogen, ooren, en wondee ook voor u.
heil ons! Wij f}aren verder niet meer naar West en Noord.
Schoon ons in West en Noorden de Christenheid niet hoort,
De Heer wil b.j ons blijven ; de IIeer is ons nabij:
Hij wenkt, en zijne fcharen flaan reeds aan onze zij';
Niet, als, uit verren lande , een traag en vadzig heer,
Maar flortende, als een blikfem , van uit den Hemel neêr.
Dáárheen dan onze blikken! Geen wolkfloers weert die af:
't Geloofsoog dringt door nevel , door nacht en dood en graf.
(*) Bi a:die,i de overbrenging van eeni£e der vr j! cidlievende dichtféuk.
van dep Grieken - vriend wxLHFLM MULLER den lezer welgevallig zij,
gelieve hij dat, getiteld. De laatfa Griek , (zie Meieg. No. T) e li I. amt
te wetten.
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Dáárheen dan oog en ooren, en mond en hand en hart!
Dáárheen met onzen jammer! dáárheen met onze fmart t
Dáárhenen flijge ons offer; en, faalt er wierook aan,
Dan doen wij 's viands vloten al dampend opwaarts gaan!
Naar

WILHELItlt MULLER.

J. W. IJNTWIA.

DE POEDEL.

H

et is bekend, dat poedelhonden
Vaak trouw en leerzaam zijn bevonden,
En 't blijkt ook nu weêr in 't geval,
Dat ik hier kort verhalen zal.
Een oude vrijer in de ftad ,
Die , naar 't gebruik van veel dier ouden,
Geen huisgezin verkoos te houden
En keukenmeid noch lijfknecht had ,
Bezat een' trouwen poedelhond,
Een beest met ongewone gaven;
Want daaglijks op den middagftond
Zag men hem naar de herberg draven,
Waar hij den fpijskorf vaardig vond.
Men zette dien fleclits voor hem neer;
Dan droeg hij rjvrig, naar behoorcn,
En zonder zich aan iets te ítoren,
Het middagmaal naar zijnen heer.
Hieraan was 't beest finds lang gevend;
HIij was bij heel de buurt bekend;
Zijn doen kon dus geen opzien wekken
En ongemoeid liet men hein trekken.
Maar zekren dag , toen weer de hond
Zich met den korf op weg bevond,
Om naar zijn' meester dien te dragen ,
('t Beproevingsuur had toen gellagen)
Kwam , door den reuk der (pias bekoord ,
Een bende honden hem omringen,
Die, door den honger aangefpoord,
Weldra den etenskorf befpiingen.
De trouwe poedel raakt in nood ;
Hij wil den fpijskorf wel verweren,
Maar. fchoon hij allen we@rind bood,
002
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Wat raad hen allen af te keeren ?
Want de overmagt is al te groot.
Hij neemt toch fpoedig zijn bedoir
(Men viel reeds gretig op den buit) :
Hij zet den zwaren fpijskorf neèr,
En bijt, ('t zij tot zijn' lof gefchreven)
Toen meer gefchikt tot tegenweer,
Alleen, floutmoedig tegen zeven.
Maar, daar hij vruchtloos weêrfland biedt,
En allen gulzig vreten ziet,
Denkt hij in 't eind: Wat kan 't mij baten?
Mijn dapperheid is toch om niet;
'k Moet hun den korf ter prooi wel laten.
Kom , troosten we ons in dit verdriet!
'k Zal naar 't geval mij maar wat fchikken ,
Dat dunkt me in dezen nood het best,
En ook mijn portie binnenflikken. —
Toen vrat hij meè, gelijk de rest.
Heeft men in menig' feat, misfehien,
Ook poedels van die foort gezien?
Uit het Hoogduitscla.
VAN STARKENDOKGR ST ACH OUWEK.

RECEPT TEGEN DE MINNEKOORTS.

IR, Balfasnunz
Esfentia cegtlitionis flu,
moderasninis,
,

Tinctura laboris,
Aqua clara,
Panis ficcus,
Spiritus: Noli we tangere!
Decoctum eurarutn.

VROUWELIJKE IJDELHEID.

,.Clline wenseht, in ernst, te Herven:
Wat inval voor een maagdel1in !
Zij wil, nog jong , den Ho#nel erven,
Om.... eeuwig jong gn fchoon te zijn.

E L W E RR K.
MENG
ME
VERGELIJKING VAN EPAMINONDAS EN DE RUITER.

(Door den Schrijver der Vergelijking van H A N N I B A L

en i

ARLLOROUGH.)

I ndien er een naam in de Oudheid is, voor welken zich

de menfchenvriend met eerbied buigt , het is, naast s o-

ERATES,AItISTIDES enPHocloN,gewisdievan
E P AM 1 NO N D A s . Niet flechts omdat hij zijn Vader

roem verhief, -- niet als ot^erwinnaat-landteopv
bij Leuktra en Mántinéa , — niet als uitvinder eener
nieuwe oorlogskunst , de fchuinfche flagorde ; maar als
naauwgezet vriend der deugd, als onbaatzuchtig, edel
waarheidlievend, goedaardig mensch , hartelijk-moedig,
vriend van eenera P E I. o P I D A S, en vijand van alle bloed
dat niet noodzakelijk was , - als zoodanig-vergitn,
bewonderen wij dezen burger van Thebe. Wij zochten lang
naar eenen held in de nieuwere tijden, eer wij zijne wecjergade vonden. Misfchien T U R E N N E? Hij had veel van
den Thebaan. Maar wij Iloegen het oog op zijne vegan'
dering van Godsdienst , waarfchijnlijk om hofgunst , op
zijne blinde, onmenfchelijke uitvoering van een gebod,
dat geene Regering mag voorfchrijven , op zijne verwoesa
tinmm en omkeering van den Palts , en wij kaakten verontwaardigd de vergelijking. Neen ! flechts éénen vonden wij,
die als krijgsman de deugden van E P A 1VI IN ON DA s, en
zelfs in hoogere mate , bezat ; het is Neerlands eeuwige
eere, DE

RUITER.

De overeenkomst tusfchen beiden is treffend. Het Vaderland van E P A M IN 0 N D A s was federt lang ter prooi je aan de fpotzucht der overige Grieken. De dikke lucht
van liet waterrijke Beëtië fcheen geene grootheid van
ziel of van geestvermogens , geene hoogere ontwikkeling
der levensgeesten, dan voor de behoeften van het dierlijk
beflaan, te dulden. Zoo ten minfle redeneerden de GriebbENCiELW. I827. NO. 12.
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ken, de 41heners blindelings volgende, wier volkshaat,
doorgaans aan naburen eigen , zich dus wreekte ten koste
der waarheid, en wier volkstrots zich tevens , als de
fijner bewerktuigde, door de Godin der Wijsheid en der
Kunflen neer geliefde en begunfligdeNatie, verhief. Als
een AMPHION, eeIl HESIODUS, eenPINDA--of
RUS, eene CORINNA, een CE BES, een SIMMIAS, en daarna een E PAMINONDAS, een PELOPID A S, een P L U T A R C H US, dat dwaze vooroordeel
niet logeníiraften ! — Maar hetzelve heeft niets, dat ons
verwonderen karn, Heeft niet in onzen tijd een dergelijk vooroordeel ons Vaderland bij andere Natiën in een
verkeerd daglicht geplaatst ? Spreekt men ook niet van de
dikke lucht en van de moerasfen van Nederland? Maar
de vlugge Franschman heeft geenen D £ R U I T E R voort
als het overige Griekenland eenen E P A--gebrat,zomin
M I N 0 N D A S, die beiden hun Vaderland tot den hoog
roem verhieven.
-len
niet
uit
een
was
der
aanzienlijkíle
E P AM I N 0 N D A S
geflachten van Thebe afkomilig; maar zijn vader fchijnt
tot den middelhand te hebben behoord , daar hij zijnen
zoon cene, naar de zeden dier tijden , allezins befchaafde
opvoeding deed genieten. In dit opzigt had hij zeer veel
boven D n I: U I TE R vooruit, die, uit de lagere klasfe
der Maatfchappij ontfproten , langen tijd den kost moest
winnen als jongen op Gene lijnbaan. Maar zou dit wezenlijk een voordeel zijn , dat de Griek boven onzen
Landgenoot vooruit had ? Ongetwijfeld , in zoo verre
D E R U I T E R daardoor vele befchaafde kundigheden
miste , wier geb rek hem echter in den (land, dien hij
omhelsde en met den grootoen luister bekleedde , minder tot nadeel verflrekte. — Zoo had b. v. E P A M IN 0 N D A s kennis der wijsbegeerte (hij had den Pythagoreér L y s I s gehoord) ; in de welfprekendheid bezat bij
ongemcene talenten; hij verílond de muzijk, en beoefende
dezelve met íinaak, zoo wel met item als finarenfpel ; hij
was vaardig in kunstmatige ligchaamsoefeningen. Van
dit alles verffond D E R U I T E R niets. Maar hij wist

T Oi<DAS LN vI: RUITER.
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zich, door eigene verdienIien, van jongen in de lijnbaan
tot Admiraal van den Staat, tot den eerflen Zeeheld van
zijnen tijd te verheffen, wien de Vorflen en Koningen
van Europa zich beijverden met ordeslinten en Hertogstitels te fieren, wiens zoon zijne vijanden zelve met
bewondering en eerbied de hulde toebragten , aan 's vaders deugden verfchuldigd. D n R U I T E R kende weinig , buiten zijn vak ; maar alwat hij wist wist hij grondig. Hij was grooter -dan EP A nz IN ON DAS: want ,
uit lagereis haat omhoog gerezen, beklom hij, ook naar
de fchatting der wereld , een' hoogeren trap van aanzien
en luister.
Doch dit bewijst eigenlijk niets -- niets voor beiden.
Hoe vele fielten hebben zich, door de omflandigheden
beguntfigd , of door hunne fchelmftukken zelve , tot de
hoogfle raagt weten te verheffen! Een c R o M W E L L —
een N A P O L E O N— (die dan toch nog altijd hunnen 4del
voor zich hadden) maar, ook buiten dezen , hoe vele gelukzoekers , een p I z AR a o , en zoo velen in de F anfche Omwenteling! E P AM INO ND AS en DE RUITLRklommen beiden zoo hoog, zonder ééne fchrede van het pad
der deugd af te wijken. E r AM t N ON D A s zou waar.
fchijnlijk zijn gelheele leven aan de wijsbegeerte, die hem
in zijne eerfee jaren zoo magtig boeide, hebben toegewijd ,
zoo Beene belangrijke omílandigheden hem tot grooteren
werkkring hadden opgeroepen. Zijne geboorteítad was ,
door een eerloos verraad, in handen der Spartanen ge
Dit kon de groote man niet verkroppen; hij-valen.
maakte van alle gelegenheden gebruik, om zijne landgo
te maken van het juk der vreemden ; ont--noteaflrig
hield zich echter van deelneming aan de omwenteling,
omdat daarbij ook burgerbloed — bloed van de aanhangers der Spartanen — moest worden geplengd. Doch ,
zoodra Thebe vrij was , werd hij deszclfs kloekfle verdediger tegen den vreemdeling, en een verdediger niet alleen
van zijn Vaderland , maar van geheel Griekenland, hetwelk door de heillooze en onnatuurlijke verbindtenis van
Sparta met Perzic — zij is, onder den naam van l7rePUa
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de van A N T A t C ID A S aan de verachting der nakomeling
toegewijd -- met volkomene flavernij werd bedreigd -,fchap
waarvan men aan Thebe de proef had genomen. De ach.
tereenvolgende overwinningen bij Tegyra , en vooral bij
Leuktra , waarin de bloem der Spartaanfche krijgsmagt ,
duizend burgers der flad, op de plaats bleven; deverbonden met Arkadii , de hcrflelling van Mes/ene, het bouwen der groote flad ([Megalopolis), als een breidel , Spar.
ta in den mond gewrongen; het mijden , zelfs met eenig
voordeel, der hinderlaag van den rithe;ier i P H I K R A T E S,
die E P A DI I N 0 N DAS Op de landengte van Iiorinthe den
pas wilde affnijden , en het gelukkig terugbrengen der zegevierende fchare naar Thebe; het uitvinden eener krijgskunst, die PH ILIP PUS van hem leerde, die ALE XA N D E R deed zegevieren , en , nog geene Eeuw gele
een' rREDERIK DEN GROOT EN de driemaal-den,
fterkere Oostenrijkers deed overwinnen : ziet daar zoo
vele daden van E P A nr I N 0 N D A s, die Griekenland de
vrijheid fchonken, en het trotfche Lacedenon, 't welk
met eenra ijzeren vuist van zijne heerfchappij gebruik
had gemaakt , voor altijd vernederden.
DE RUITER fchcen in den beginne ook niet voor den
oorlog beflemca. Schoon de zeevaart zijn lust en zijn
leven was , bepaalde hij zich nogtans , tot zijn drieën
jaar , tot de koopvaardij , waarin hij , als fcllip--vicertgfl
per, zijnen reedcren altijd het uitftekendst genoegen gaf,
en zich door menig blijk van íèhranderheid , rustigheid,
eerlijkheid en onwrikbare (landvastigheid onderfcheidde;
ook, wegens zijne ervarenheid ter zee, eenmaal door den
Staat als Schout - bij - Nacht over de onderneming naar
Portugal was geheld, en meermalen als Kapitein tegen
dc Drinkerker kapers en Bar barijfchie roovers gefireden
had. Doch bij gelegenheid van zijn derde huwelijk, in
1652 , zeide hij den zeedienst geheel vaarwel , en meen
zijne overige dagen gerust aan land door te bren--denu
gen, toen de eerfle Engelfche oorlog hem te wapen riep.
Regelrund had zich reeds voorlang de heer/chappij der
Zce tocgeëigcnd, en wilde nu die leer in beoefening breit,
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gen. Het was een Nationale trots; want zoo wel het
Parlemcnt aan 't hoofd der Engelfche Republiek in 1652 ,
als K A R E L II in 1665 , zochten opzettelijk twist met
het toen voorbeeldeloos bloeijende Nederland, ten einde
zich van deszelfs handel, zoo mogelijk, meester te maken , en dien althans afbreuk te doen. D E R U I TE R
werd nu door het Vaderland opgeroepen; en , fchoon hij
in 't begin fchoorvoetend tot het befluit kwam , had hij
dat befluit niet genomen, of hij werd Neêrlands groot
bekwaamste verdediger tegen Bene magi,-fIe,modigtcn
die toen op 4ee dezelfde rol fpeelde, en dezelfde ondrágelijke trotschhcid ten toon fpreidde , als Sparta te lande, toen EPAMINONDAS het Ruitte. DE P.
E R overwon achtervolgens A s c u E, [treed met
T R O M P tegen B L A K E, ontwrong in den tweeden
Engel/dien oorlog aan dc Britten de geroofde posten aan
de kust van Guinea niet voorbeeldeloos beleid en finelhcid , deed toen liet diepgezonken Vaderland na den ongelukkigen zeeflag van 1665 herleven, bleef meester in
den grooren vierdaagfchen zeeflag,waarin de Britten niet
minder dan 23 fchepen en 6000 dooden verloren, deed in
den tweeden flag van 1666 , door c. T R o M P verlaten ,
eenen aftogt , dien de Franfchen zelve grooter eere waar
keurden dan eene overwinning , en vernederde einde--dig
lijk den Engelfchen trots door de onderneming op Chatham , waarin het grootflc Engelfche zeekasteel benevens
nog vele andere fchcpcn werden genomen of verbrand ,
hetwelk de Ileeren der Zee te Breda den vrede deed fluiten. Doch zij waren flechts vernederd , niet in het harte
verzoend. Weldra vercenigden zij zich met Frankrijk,
hetwelk omtrent dezen tijd eene dergelijke telcurllelling
door de f}aatkunde van rD E WI T T ondergaan had , als
Brittanje door de wapenen van D E R U I TE K. Toen
ontilond die gc arogtelijkc verbindtenis tusfchen K A R E L
II en L O D E WIJ K XIV , om LC zamen een' kleinen ,
vredelievenden Staat te verdrukken ; cene verbindtenis ,
die nog in Engeland aan de gefcliandvlekte kabaal harer
onwaardiglie Ministers wordt toegekend , die de belaii-
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gen vals hun land en van Europa nog onwaardiger opofferden, dan A N T A L C I D AS die van Griekenland.
Door dezen veegen nood des lands werd D E R U I T E R
als boven zichzelven verheven. Tot driemaal toe deed
hij aan twee groote Koningrijken de trotfche vlaggen
(rijken; bij Soulsbay in 1672, bij Schooneveld in Junij 1673,
en bij Kakduin in Augustus 1673. Deze laatfte overwinning
was niet minder groot, dan die EPAMI N ONDAS bij
Leuktra behaalde. Was dezelve in de andere zeeflagen
nog altijd meer of min twijfelachtig geweest , doordien
de nacht het gevecht fcheidde , hier hadden de Neder
niet alleen meer fchepen genomen dan de vijand ,-landers
maar hem ook bij vollen dag de vlugt zien nemen en naar
zijne zeegaten wijken. De uitflag was echter geheel ver
zege , door den held van Thebe bevoch--fchilendva
ten. De vijand werd nu niet vernederd ,maar verzoend;
en een meer dan honderdjarige Vrede tusfchen de twee
Natiën was de zoete vrucht van DE R u I T E R's infpanning bij Kakduin. Engeland had nu gezien , dat het
Nederland niet kon overwinnen; het verkoos dus liever
deszelfs vriendfchap te zoeken.
Maar niet alleen Engeland, hoezeer Nederlands hoofdvijand in die dagen , was het voorwerp , waarop D E R U IT E R zijnen heldenmoed oefende. Ook de Barbarg]- .
fche Zeeroovers , zoo van Marocco als vooral van dlgiers (1655), de Franjchen In 1657 (als Zeeroovers) en
1673 , de Portugezen in 1657 en 1658 , de Zweden, vooral in 1659 , toen hij Nyborg op hen veroverde tot hulp der
Deenen, wist hij te breidelen. Het is echter merkwaardig,
dat D E R U I T E R nooit dan in verwerende , nimmer in
aanvallende oorlogen vocht , gelijk trouwens de gefield-.
heid van onzen Staat die niet duldde. Zelfs de oorlog
tegen de Zweden, van 16$8 tot 66o, diende niet, om
dezen te benadeelen , maar om het felbenaauwde en bijmm
kans veroverde .Denemarken aan hunne magt te ontrukken, en in de andere gevallen moest hij Of den koophandel tegen aanvallen van op denzelven loerende roovers , of den Staat zelven tegen den onregtvaardigtlen
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aanval befchermen. Portugal had zich, door zijne dubbelzinnige en trouwelooze handelwijs in Brazilië, den
oorlog op den hals gehaald; doch dezelve werd , althans
onder D E R U I T E R, koel, niet met geílrengheid ge,
voerd, — Als held, als wettig Eirijder voor zijn Vader
RUITER-land,heftUSEPAMINODbovenE
niets vooruit ; als Genie in de krijgskunst misfchien ; maar
dan (lellen wij de uitvoering van zoo vele groote dáden ,
het beleid van fchipper en krijgsbevelhebber, door D E
R U I TE R tevens aan den dag gelegd, tegen de uitvinding der fchuinfche flagorde over. Ook mag men de
fnelheid der bediening van liet gefchut, die hij invoerde,
en waarvan hij te Kijkduin proeven gaf, wel als eene
uitvinding rekenen.
Maar befchouwen wij nu beiden ook in hun bijzonder
leven als men/chen. Groot is de lof, dien de oude Schrijvers daaromtrent aan E P A M I N 0 N D A S geven. „ 1-lij
„ was," zegt CORNELIUS NEPOS, „zedig, voor„ zigtig, ingetogen, maakte een wijs gebruik van zijnen
„ tijd, en beminde de waarheid zoo zeer, dat hij zelfs
„ in fcherts nooit daarvan afweek. Daarenboven was hij
„ goedertieren en in de hoogite mate geduldig; hij verdroeg de beleedigingen, hem niet alleen door het volk,
„ maar ook wel eens door zijne vrienden aangedaan ; hij
„ wist ook het hem toevertrouwde geheim te bewaren ,
hetwelk dikwijls niet minder nuttig is, dan wèl te
„ fpreken. Gretig was hij in het toehooren , waar hij iets
„ dacht te kunnen leeren ; in zulk een geval was hij al„ tijd de laatfte , die heenging , en nooit vóór het einde.
„ De armoede verdroeg hij zonder moeite , en ontving
„ ook van den Staat niets dan roem. Hij had dus zelf
„ de middelen niet, om anderen te onderfleunen ; maar
„ wanneer een gevangene los te koopen, of een behoef„ tig meisje aan een uitzet te helpen was, zoo riep hij
zijne vrienden bijeen , en fchatte hen elk op zekere
„ fom , doch in tegenwoordigheid van den beweldadigde ,
„ opdat deze de weldaad uit hunne eigene handen zou
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„ ontvangen en zijne weldoeners kennen (*)." De overwinnaar van Sparta moest tot den veldtogt, om het noodigtle te kunnen medenemen, (en dit was zeer weinig,
want hij had ffechts één kleed , en wanneer dit gewasfchen
werd, moest hij thuis blijven) vijftig drachmen, of zestien gulden, opnemen. Gelijktijdig zond de tiran JAS 0 N hem vijftig goudflukken; hij zond ze terug, rekenende zulks als eene beleediging. Even zoo min als hij
zelf gefchenken ontving, vooral van Koningen of VoríIen , duldde hij zulks in zijne vrienden of onderhoorigen.
D i o NI E D o N van Cyzikus wilde hem voor den Perzifchen Monarch omkoopen , en had tot dat einde reeds
zekere my C IT Hus, een'vriendvanE PADlIN0NDAS,
gewonnen. Doch deze weigerde niet alleen de groote aan
maar deed ook rit Y C I T H v s de ontvan--gebodnfm,
gene vijf talenten , of g000 gulden , teruggeven , onder
bedreiging van anders de zaal, aan liet geregt te zullen melden. Zijn fchildknaap had eenig geld van een'
krijgsgevangenen, hetzij afgenomen , hetzij tot min
eerlijke tinden ontvangen. „Geef mij mijn fchild terug,"
fprak hij, „ en word herbergier ! Om te vechten , zijt gij
„ nu te rijk." Daarbij was hij onderworpen aan zijne
Overheden , en diende meermalen , fchoon bij vroeger het
gebied had gevoerd , als gemeen foldaat , onder andere , veel
minder kundige Veldheeren. Het gebeurde wel eens , dat
het leger , in het grootfte gevaar gebragt , door het beleid van E P A BI I N ON D A s gered werd, waarop hij zich
echter geenszins verhoovaardigde , noch zijne meerderheid
aan dc onkundige leidslieden, die het heir in zulk een'
toefland hadden gebragt, decd blijken. — Welk Gene groot
ziel! welk eene verecniging van deugden, waar-heidvan
Oudheid gewis bezwaarlijk de wedergade-vanmeid
vinden zal!
Doch wij durven floutelijk onzen DE R U I TE R daar
tegenover (tellen. Zijne deugden waren minder fchitterend
misfchien , maar gewis niet minder hecht. Tegen de armoede van E P A M I N 0 N D A S was hij door onze heden
-(*)C
0 R N E L I U 3 N E P o s, in Epaminonda , 3.
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daagfche maatfchappelijke inrigtingen beveiligd , die den
zeeman, zoo wel ter koopvaardijti als ten oorloge, Bene
geëvenredigde belooning verzekeicn , naar mate van den
rang , dien hij bekleedt. DE R U I T E R was dus ook
reeds zoo verre gekomen , dat hij in 1652 de zee vaar
zeggen , en van zijn eerlijk gewonnen vermogen ver -we1
wilde leven. Doch dat hij dit niet-derinhusfljkt
deed, maar aan de roepitem van zijn Vaderland gehoor
gaf, en hetzelve federt in zes zware oorlogen, in de
zeeën van Europa, Afrika en Amerika gevoerd, vol
hem te verdienflelijker,-ijvergtndílfo,si
omdat geene roemzucht (gelijk wij nader zullen zien)
hem daartoe prikkelde, en het dus niets kon zijn, dan
zuivere vaderlandsliefde en pligtbefef. Ook verrijkte zich de
groote man volf'rekt niet, naar mate van de veelvuldige
gelegenheden , welke zich hem , het Opperhoofd van
Neêrlands vloten , daartoe opdeden. Dronk E PAM IN 0 ND A s nimmer wijn , en behielp hij zich meermalen
niet honig , ook D E R U I TE R was een gezworen vijand
van overdaad en dronkenfchap , zich liefst met harden
fcheepskost gendrende, zoodat de Grooten van iSpanje
hem dien moesten voorzetten. Pckclvleesch was zijn geliefkoosde fchotel. In kleeding was hij niet minder ingetogen. IIij ging , volgens TEN P LE , als een gewoon
Zeekapitein gekleed , nimmer in Bene koets , en een' knecht
achter zich. Zijne woning en tafel waren zoo eenvoudig
als die van een gemeen koopman of winkelier. De fiere
Spanjaard M ON T E S A R C H I 0 hond even zoo verf eld
over 's mans eenvoudigheid in huisraad en woning , als
weleer dc Barbaren, wanneer zij eenen echten Spartaan
bij zich zagen. Gemak , vermaak was hem tegen de borst ,
zoodra het hem van zijn' pligt zou hebben kunnen aftrekken ; ook had hij zijn ligchaatu aan alle moeii,elijkheden van zijn beroep gewend. — De goedertierenheid en
minzaamheid van n E it u IT E R waren voorbeeldig. Men
heeft, gedurende zijne gclheele lange loopbaan , geen enkel voorbeeld van wreedheid , door hem gepleegd , maar
wel vele van goedhartigheid en hulpvaardigheid gehad ;
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omtrent de Spanjaarden, omtrent de Engelfchen op de
Goudkust , enz. Menfchen , die hij nimmer gezien had,
de Hervormde Predikanten, in Sicilië en te Napels
door Godsdiensthaat op de galeijen gebannen, verloste
hij door zijne voorfpraak, en vermaande hen tot onderlinge liefde en vrede. Even zoo gehoorzaam als E P AMI NON DAS gedroeg zich DE RUITER omtrent zijne
Overheid. Dat hij zulks niet even zoo treffend liet blijken , was alleen uit gebrek aan gelegenheid, omdat de Nederlandfche Regering, wijzer dan de Overheden van Thebe , den grooten man niet deed vervangen door onbekwame Bevelhebbers. Neen ! zij befchouwde D E R U IT E R
als onmisbaar; en, fchoon deze nimmer eenig ílerveling
vleide, en integendeel bij D E w I T T de voorfpraak van
EVERT S EN , bij de Staten de voorfpraak van D E WIT T
tegen de opgewondene, lasterende menigte is , DE WI T T
houdt hem de hand boven 't hoofd, en de Prins acht hem
niet minder hoog, en rust niet, 'v66r hij zijne verzoening
met T R o nz P heeft te weeg gebragt. Op dezen laatflen ,
die hem in 1666 zoo onwaardiglijk in den fteek heeft nelaten , wreekt hij zich , door hem , in een volmaakt gelijk geval , te Kijkduin , ter hulpe te fnellen. Vandaar ook , dat ,
gelijk de Thebaanfche troepen aan E P A ai I N 0 N D A S , de
Nederlandfche aan D E R U I T E R met hart en ziel ver
waren. Van de eerf}en en hunne voorbeeldige-klefd
krijgstucht getuigt zulks de geheel Spartaansch - gezinde
en van de Thebanen blijkbaar afkeerige x E N o P H o N
de laattien die boet van helden , welke zich met ijver
onder de vanen van D E R U I T E R fchaarden , en onder
leem het leven voor 't Vaderland lieten. Voorheen toch
had men in fommige zeeflagen, zelfs onder den ouden
T R o D4 P, doch vooral onder D E WITH en w A S S EN A A R , wel gezien , dat de Kapiteins zich lafhartiglijk
aan het gevecht onttrokken of (echt daarvan hadden gekweten. Dit ziet men na 1666 , onder het opperbevel
van D E P. U I T E it, weinig of niet. E V E R T S E N Wil
onder hem gaarne leven en sterven. C. T R o 141 P zelfs,
(*) lijst. Crccc. L. VII. p. 5o5. (Leuuclavii.)
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na een onverantwoordelijk gedrag, hetwelk echter meest
uit gekrenkte eerzucht ontfpruit, verzoent zich met den
ouden krijgsman , en ílaat hem getrouwelijk bij. In de
vier zeeslagen van 1672 en 1673 is bijkans ieder Neder
zeeman een held.
-landsch
De dood der beide groote mannen zette de kroon op
zulk een fchoon leven. E P A b2 IN ON D A 8 ítierf te
Mantinea in de armen der overwinning , gelijk D E R U I;s E R te Syrakrefe na het gevecht bij den 1Ltna. Beiden ftreden ten behoeve hunner bondgenooten; E P AM I N 0 N D A s voor de Peloponneziérs (flrkadiérs, Mes
en Eleérs) , DE It U I T E R voor de Spanjaarden,-fenirs
Neerlands oude gebieders , thans vrienden. Doch E P ABI I N 0 ND A S ftond aan het hoofd van 33,000 man tegen a2,000, en was dus voor de helft ilerker (*). D E
R U I T E R was veel zwakker dan de vijand , en had tegen dertig groote en fterkbemande oorlogsfchepen Hechts
zeventien over te (tellen, behalve de Spanjaarden , die
bijna niets uitvoerden. En nogtans was de overwinning
volkomen, maar duur gekocht door de doodelijke wond
van den overwinnaar. Men moet de Tranfche verwaandheid bezitten, om, uit hoofde van dit toevallige voor

overwinnaar van D E RUITER,-del,DUQESNn
en dezen den overwonneling te noemen (t). — De omflandigheden van den dood der beide Helden waren treffend : maar dit brengt ons op een zeer eigenaardig ver
beider karakter.
-fchiln
EPAMINONDAS was een groot man; maarhijwist,
dat hij het was. D E au I T E R wist het niet. Toen
eerstgemelde ,na den flag bij Leuktra , zegevierend te huis
kwam , en met zijne ambtgei.00ten befchuldigd werd ,
omdat hij het bevel te lang gehouden , en niet aan zijne
(*) DIODORUS SICULUS, L. XV. C. 74..
(t) L'Hermite en Province, T. VIII. p. 35, 36: ,, Les Hol
landais ont él évé un fuperbe monument a RUYTER vain--„
cu,, et les Franfais ont reftifé un fépulcre honorable au
„ vainqueur de R U Y TE R." NB. D u Q U E s NE was Protes-

tant, en leefde onder LODEWIJK XIV.
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benoemde opvolgers had overgegeven, verdedigde hij zich
met te zeggen : S clt op ons graf, dat de Thebanen
EPAMINONDAS hebben doen Ineven , omdat hij hen
te Leuktra gedwongen heeft de Lacedemoniirs te overwinnen, welken te voren niemand durfde onder de oogen
zien; omdat hij Griekenland bevr ijd, Sparta belegerd,
Mes/ene her/leid heeft. Bij zijnen dood beklaagde men
hem , dat hij kinderloos ftierf. Ik laat , zeide hij , twee
enfi'rfeljke dochters achter, — Leuktra en Mantinea.
Deze twee trekken zijn groot, zijn treffend. Maar nu
vcrgelijke men daarmede n E R U I T E i . Hij fprak, in zij
nooit van zichzelven. Eens, dat men, in-nebrigt,
een' vriendenkring, onder zijn verhaal van iets, dat door
hem verrigt was , zulks wilde opteekenen, hield hij plotfcling flil , en wilde niet verder voortgaan. Hij meende ,
zegt BR A N D T, dat zijn bedr&f geene Historie waard
ware. Ik wil, zeide hij voorts, van niemand genoemd
iroch opgehaald worden, als ik fechts min gemoed mag
voldoen , en m jne ordres wil uitvoeren. Hier ligt zeker
reine, kinderlijk - eenvoudige zielsgelleldheid tot-lijkGen
grondflag, die volftrekt niet befeft, dat het zoo bijzonder lofwaardig is', wanneer men zijn' pligt volbrengt.
Doch deze zielsgetleldheid ontfpront uit eene hemelfche
bron. Het was de Godsdienst -, het Christendom , waar
TE It die te danken had. Hij fchrcef de over--anDERUI
winning looit aan zichzelven, maar altijd aan God toe.
Hij had niets, maar God alles gedaan. De nederigheid,
die hoofddeugd. des Christendoms, lag dus bij hem tot
grondflag zijner vcrrigtingcn. Doch hiermede willen wij
E P A nI IN ON D A s geenszins van dwaze roemzucht beíèliuldigen. IIij kende die groote drijfveer van edele daden ,
Gods wil, niet , of toch zeer oizvolkomen ; en wij zien
niet, dat zelfs' de anders verhevene P3'thagorifche Wijs
begeerte daaromtrent veel invloeds op zijne bedrijven gehad heeft. Gelijk bij alle groots wannen der Oudheid,
was de roem herli een prikkel tot deugd , en een fi^rrogaat der f echts in een fchemerlicht voor hens zibtbare onfterfelijkiicid van den geest. D E R U I T E R , een enge-

-
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letterd zeeman, vond in den Bijbel , dien hij vlijtig las,
vooral aan land en des winters in zijne tijden van rust ,
oneindig naeer licht daaromtrent , dan E P A nT I N 0 N D A s,
opgevoed in de lesfen der edelfle Wijzen. Hem was roem
eene waterbel; de evil des Eeuwigen een onvoorwaardelijk pligtgebod. D^íár zocht hij ook alleen troost en hulp.
Wanneer hij foms vlagen van mismoedigheid en rade
viel hij, zegt B R A N D T, in de ka--losheida,z
juit op de knieën , en herrees als een geheel ander mensch
van liet gebed. Zulk een man kon niet Herven als E P Ai IN 0 ND A S . In zijne jongfle ure zweefden hem niet
Chatham en Aijkduin en de gedachtenis der nakomeling
voor den geest ; maar een wensch , om nog, zoo-fchap
mogelijk, voor zijne manfchap nuttig te zijn, en Bene
ligte vlaag van ongeduld, werd flraks afgc visfeld door
een gebed voor heen , en voor zichzely' om geduld , en dankbaarheid aan God voor zijne langdurige bewaring. Ik
ben , was een zijner laatfee gezegden , hier op den post,
daar God mij geroepen heeft ; en wil Hij mij ook uit
dit leven roepen , ik ben gereed en bereid. J4iz ne bemin
vrouw en kinderen zouden mij mogelijk met hunne-de
droefheid nog bezwaren. Zij zouden mij nu niet zien
clan wet bittere tranen , en ik hoop hen te vinden in de
eee,vige vreugde (*). Zoo ftierf de groote man als s oit RAT E s, hoewel hij geen Wijsgeer, maar een eenvoudig Christen was. Dus paarde hij de gcf'rengfte en meest
naauwgezette godsvrucht met alle de deugden van eenen
Held; en hij , de redder van zijn Vaderland , dc overwinnaar in zoo vele fcheepsflrijden, levert ons de tref
wederlegging van het geflelde van R 0 U S s n A u,-fendl
alsof het ware Christendom niet heldhaftigheid onbeflaanbaar is.
Nog Cé ne overeenkomst tusfchen beiden. Na den dood
van E P A M I N 0 N D A s vervielen de zaken der 7hebanen
geheel ; na dien van n n R u i T E R, de zeemagt van Nederla;2J. Reeds terflond na zijn overlijden werd zijne
vloot door cie Í runfchcn aangetast en verdagen. Ta o m P
.

( ) BRANDT, D$ RUITER, bi. 983, 984.
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hield nog eene korte poos de eer van Nederland op;
doch weldra verdween dezelve in het niet. Geen D E
R U I T E it kwam meer te voorfchijn ; en, in plaats dat
de Engelfche en Franfche magt onder hem, vereenigd ,
voor de Nederlandfche hadden moeten wijken, werd,
veertien jaren na zijnen dood , de vereenigde Nederlandfche en Engel/the magt bij BEvdJîer door de Franfche
geflagen.
IETS OVER EN UIT EENE VERZAMELING VAN NIEUWGRIEKSCHE VOLKSLIEDEREN, NAAR FAURIEL ,
SHERIDAN EN MULLER.

(Vervolg en hot van bl. 513.)
DE ONTAARDE MOEDER.

(Dit algemeen bekende en geliefde Gezang is aan het
navolgende ware voorval den obrfprong verfchuldigd
In het diílrict Zagori, in de nabuurfchap van het oude
Pindus , leefde eene achtingwaardige familie , tot welke
drie broeders behoorden , wier jongíle , door eene zeld.
zame uitzondering op de gewone verordening der Natuur, een voorwerp des ongegrondflen afkeers zijner
moeder was. Nadat hij langen tijd, in flilzwijgende onderwerping , hare onregtvaardige hardheid had verduurd
befloot hij ten laatfle, zijn geluk in vreemden lande te
gaan zoeken , en naar JIdrianopel te vertrekken. De
voorvaderlijke plegtigheid des affcheidsmaals was voor.
bij, en de dischgenooten vergezelden den jongeling, vijf
mijlen verre, tot in een woest dal van den Pindu.r, waar
men fland hield, om te fcheiden. Reeds hadden verfcheidene bloedverwanten en vrienden hunne liederen gezongen, toen de arme jongeling eene hooge, vooruitfiekende rots beklom, en een geimprovifeerd lied aanhief,
waarin hij, op het levendigst en innigst, de fmarten fchilderde, welke hij bij het fcheiden van zijn vaderland en
de zijnen , maar vooral daarover gevoelde, dat hij Bene
'
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moeder zou verlaten , die hem niet liefhad , -- die hein
haatte. Dit lied, met dicpbewogene (tem en op eerie
roerende wijs voorgedragen; de donkere eenzaamheid der
landflreke; het uur des affcheids : dit alles werkte , met
geweldige tooverkracht , op de harten der toehoorders ;
aller oogen zwommen in tranen , en de moeder des jon
als van cent verdoovende verwarring aangegre--gelins,
pen, konde naauwelijks het eind des gezangs afwachten ,
om zich in de armen baars verongelijkten zoons te werpen, hem onder tranen en kusfen om vergeving te bidden , en hem te beloven, voortaan Bene betere moeder
voor hens te zullen zijn, dan zij tot dusverre was geweest; en zij heeft woord gehouden. Dus zong hij:)
VE ONTAARDE MOEDER.

Steeds rijst der oudren bede omhoog
Voor 't kroost, zoo teer bemind:
Eens, ééns Hechts vloekte een moedermond
Haar' zoon, haar éCnig kind!
o, Moeder! ban mij uit uw huis;
„ Grief mij met fmaad en boon;
„ Maar vloek, o vloek niet andermaal
„ Uw' deerniswaarden zoon!
Die wreede vloek drijft hem naar 't oord,
„ Waarheen de zwaluw ging:
„ De lente brengt de zwaluw wcér,
„ Maar niet den vlugteling.
Twaalf lange jaren gaan voorbij;
Gij ítaart u de oogen blind,
„ En fmachtend vraagt gij elken gast:
„ Spreek! zaagt gij niet mijn kind?
„

„ Mijn énig, mijn mishandeld kind!"... —
„ Doe, armel ons dan verflaan,
„ Waar kennen we uw mishandeld kind,
„ Uw' eengeboren' aan ?" —
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„ I ílj heeft een ranke en fchoone leest;
„ Zijn oog is zwart , als 't mijn' ;
„ Zijn opflag als de olijf zoo zacht;
„ Zijn wenkbraauw als fatijn." --m
-

„ Wij zagen hem ; en gieren , ach!
„ Op 't lijk van uwen zoon.
„ Een zwaluw fladderde om zijn hoofd,
„ En zong , op droeven toon:
„ Spaart, vogels! voor zijn moeder flecht9
„ Lcn hand , die haar verkond' ,
„ Wat jammer haar mishandeld kind
„ Wat gier zijn ziel verslond !"
DE SCHAKING.

(Dit buitengewoon uitgebreide Romantifche Lied is aff
komílig uit den flrchipelagus , of de kusten van Griekenland, en wordt ook op de Iónifche Eilanden gezongen. Karakteristiek is dc bijzonderheid, dat de jonge
Griek, te midden van zijnen ijlenden fpoed,nog gedaclitig is , om onderweg zijne ouders te begroeten. ik waag
liet voorts, 1\1. H. , het denkbeeld te opperen, dat, in
deze voorhelling, de Bruid veclligt liet beeld der Vrijheid
is. Doch, wat hiervan zij, zoo Gij, M. H. , in dit
Gezang geene dichterlijke vinding en uitdrukking ontwaart, dan verzeker ik u, dat de fchuld bij mij ligt.)
DE SCIIAKIA'G.

De balling hief den beker op ,
Gevuld ten viiendfchapsdronk ;
Toen een gerucht, dat onheil fpelt,
De maimren zaal doorklonk.
I Iet briefchen van zijn' ouden hengst,
Het fpringen van zijn zwaard ,
Ziedaar wat hein het trouwloost feit
Omtrent zij n bruid verklaart.
-

Ilij voelt, hoc, in dit eigeof'te uur,
De priester, loos verblind,
Den band verbreekt van 't plegtig woord,
Dot haar eon hein veibindt :;
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Hoe een flrafwaarde zegening
De trouwgelofte fchendt;
Eene andre hand den bruidskrans haar
Op 't fchuldloos voorhoofd prent.
Verwilderd vliegt hij Baar zijn' flat,
Die zestig paarden telt
o 1 Wie van u, wier moedig oog
„ Uws meesters goedheid meldt;
„ Wie voert hem van het Oost naar 't West,
„ Zoo fnel als 't weerlicht blinkt ?"
De rosfen fnuiven, Rampen, flaan;
't Gemalied dektuig klinkt.
Een flrijdpaard , in het veld vergrijsd,
Briescht luide, alsof het zegt s
„ Mijn meester! fla het oog op mij,
„ Op mij , uw' ouden knecht.

-Y-

„ Nog fpan ik elke 1lramme pees,
Gewillig, voor uw bruid,
„ Wier blanke hand mij heeft gedrenkt,
„ Geflreeld mijn zachte huid."
„

Hij legt het edelmoedig dier
Terttond den zadel op,
Dat, fier op zijnes meesters last,
Zijn' hals verheft en kop.
't Is of 't wil zeggen: „ Zet u vast
„ Befcherm uw duizlend hoofd,
„ En drijf mij met geen dolle fpoor ,
„ Hoezeer van jeugd beroofd :
„ Ik voel me een veulen, dat het veld
„ Doorrent met vrijen moed ,
„ En, in zijn vaart, den grond befpat
„ Met 's ruiters brein en bloed !"
Naauw raakt zijn fpoor den grijzen hengst,
En — veertig mijl ter zij';
Hij fpoort van nieuws zijn hijgend ros,
En — vijftig nog daarbij!
MIENGELW. 187. NO. I2,
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Maar , In dien wilden fpoed , zendt hij
De ílille bede omhoog:
„ Och , dat ik, bij mijn' wijngaard, nog
„ Mijn' vader weêrzien moog' !"
De Hemel hoort eens Christens bee, —
Eens braven zoons veelmeer:
Bij zijn' geliefden wijngaard vindt
Hij d' ouden vader weêr.
„ Heil , oude man 1 Wiens gaard is dit? —
„ De wijngaard der ellend' !
„'t Is cie van mijn' verbannen zoon,
„ Wiens jeugd hij heeft gekend.
„ Een ander heeft, deez' eigen dag,
„ Mijn' zoon zijn bruid ontroofd:
„ Niet hem gold 's priesters zegening,
„ Dekrans om 't maagdlijk hoofd." —
„ Kan ik, rondom den bruiloftsdisch ,
„ Den bruidflaet nog hefpin?" —
„ Wanneer uw ros de winden tart,
„ Gij kunt het nog misfchien.
De hoogfle kracht van 't forschfle paard
„ En 's dolflen ruiters fpoor
„ Kan nog des priesters zegening
„ U galmen doen in 't oor."
Naauw raakt zijn fpoor den grijzen hengst,
En — veertig mijl ter zij' ;
Hij fpoort van nieuws zijn hijgend ros,
En -- vijftig nog daarbij!
Maar, indien wilden fpoed, zendt hij.
De fiille bede omhoog:
Och, dat ik, bij mijn' bloemhof, nog
„ Mijn moeder weêrzien moog' !"
De Hemel hoort eens Christens beê, —
Eens braven zoons veelmeer :
Bij zijn' geliefden bloemhof vindt
Hij de oude moeder weêr.
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Heil, oude vrouw! Wiens hof is dit?' —
„ De bloemhof der ellend' !
't Is die van mijn' verbannen zoon ,
„ Wiens jeugd hij heeft gekend.
„ Een ander heeft, deez' eigen dag,
„ Mijn' zoon zijn bruid ontroofd:
„ Niet hem gold 's priesters zegening,
„ De krans om 't maagdlijk hoofd." -Kan ik, rondom den bruiloftsdisch,
„ Den bruiditoet nog befpién ?" —
„ Wanneer uw ros de winden tart,
„ Gij kunt het nog misfchien.
» De hoogfte kracht van 't forschíte paard
„ En 's dolflen ruiters fpoor
„ Kan nog des priesters zegening
„ U galmen doen in 't oor."
Naauw raakt zijn fpoor den grijzen hengst,
En — veertig mijl ter zij';
Hij fpoort van nieuws zijn hijgend ros,
En — vijftig nog daarbij !
Het briefehen van het trouwe dier,
Haar oor nog niet ontwend,
Maakt ftraks der bruid, met blijde hoop,
Haars minnaars komst bekend.
De bruigom faal haar vorfchend ga,
Daar hij die hoop ontwaart:
„ Wie is 't, wiens fluistring uwe ziel
„ Die blijde ontroering baart ?" —
„ Het is mijn broeder, die genaakt ,
„ En u mijn' bruidfchat brengt." —.
„ Zoo zij hem , naast ons trouwprieel ,
„ De welkomstdronk geplengd!
Maar, zoo 't uw eerfle minnaar waar',
„ En gij uw' man verriedt.... !" -» Het is mijn broeder, die genaakt,
„ En u mijn' bruidfchat biedt:'
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Zij reikt den opgezeten gast
Een' gouden beker wijn.
Zich buigend , fluistert hij haar toe:
,,.Gij zult de mijne zijn.
„ Houd, lieve! u aan mijn regter zij',
„ Daar ge op den beker Haart,
„ En fpring, terwijl ik me uwaarts neig,
„ Als 't licht zoo feel, op 't paard !"
Behendig naakt het ros de bruid,
Daar ze op den beker ílaart;
En, als .her licht zoo fuel, werpt zich
Het meisjen op het paard.
En jongeling, en bruid, en ros
Gaan, als een ftormwind, door.
De Turken ijlen; maar naauw zien
Zij 't ftof nog van hun fpoor. —
Zoo, door volhandigheid en moed ,
Vervangt de vreugd den rouw!
Zoo wint de Griek zijn bruid ééns wedr,
Door vroom geloof en trouw!
Ten beIIuite, M. H. , volge hier een , in deze Verzameling zich bevindend,
GRAFSCHRIFT OP DEN ONVERGETELIJKW MARCO BOTZARIS,
VOOR DE VRIJHEID GESNEUVELD, IN DEN SLAG VAN LASPI.

Griekfche wandelaar, treed zacht!
Deze graffleen dekt met nacht
't Edelst ftof;
Hem, (de vrijheid roept om wraak)
Botzaris, wien voor uw zaak
't Moordstaal trof.
Vrijheid was hem hemelfpruit;
't Was zijn onverwrikt befluit:
„ Dood of vrij!"
Om ons van den Turk te ontflaan ,
Voor ons in den dood te gaan,
Leefde hij.
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't Is zijne ach Hechts, die hier rust;
Zijne ziel , aan vrijer kust,
Leeft , getroost,
Bij ons voorgeflacht, zoo waard ,
Dat om vrijheid bidt voor de aard',
En voor 't kroost.
Doe, o fchim ! den voríten kond,
Dat uw lijk, op Griekfchen grond,
Elk ontbrandt ,
En, tot wraak van 't kostlijkst bloed,
Bij uw' naam hem zweren doet:
„ Dood voor fchand'!"

Mogt uit het bloed van den dapperen B 0 T Z AR I S,
en van zoo vele duizende edele Martelaars, het kostelijke

zaad der Vrijheid voor het arme, verlatene, verdrukte —
helaas ! ook door Christenen verdrukte — Griekenland
zich eindelijk ontwikkelen, welig opfchieten en tot rijp
komen! Nooit toch beftond er fchuld, zoo oud ,-heid
zoo groot , zoo heilig , als die van het befchaafd Europa
jegens dit Volk. Heeft de wereld hare weldoenfler zoo
lange in de kluisters van Barbaren laten verfmachten, dat
zij voor 't minst , nu deze zich verheft om die kluisters
af te werpen , nu haar moed alleen de magt der Turken
fchijnt op te wegen , en nu zelfs een geringe , mits een
te haren voordeele kan doen over--parigebjílndfch
haan , — dat de wereld nu voor 't minst haar dien bij
niet onttrekke ! Moge elk onzer zich kunnen ftree--fland
len met de bewustheid van tot deze heilige zaak, den
God des Vredes en der Vrijheid voorzekerwelbehagelijk ,
iets te hebben bijgedragen! Daartoe wordt thans weder
een dertiental wakkere Mannen hier ter slede -om,d,r
welkome
gelegenheid ons aangeboden. Mogt dan een
dc
volgend faizoen, dat ons, in het dankbaar genot van algemeene en bijzondere welvaart en welftand, hier weder
tevens ons verheugen tiet de blijmare : GRIi;KE^--vinde,
LAND IS VRFj !
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EENIGE BIJZONDERHEDEN NOPENS HET VERBLIJF VAN DLN
VERMAARDEN RAREL LINNÉ IN HOLLAND.

(Uit

eigenhiindige Inzeichnungen ober ftch felbst,
von AFZELIUS. Berlijn, 1826.)

LI N NL's

iJ tenbrohult , een dorp In Zweden, was, ten jare 1707, de
geboorteplaats van onzen L I N N É. -- In 1735 ving hij eene
buitenlandfche reis aan. Te Hamburg bezocht hij ,_ onder
anderen, het Mufeum van Burgemeester A NI) ER S ON, en
bezigtigde diens broeders hydra net zeven koppen. Hij was
de eerfte , die ontdekte , dat dit wonderfchepfel niet der Natuur, maar der I{unst toebehoorde; en, toen zulks bekend
werd, daalde op ééns de onfchatbare prijs, op liet vermeende wonderdier geheld, tot niets, en werd door uitjouwing
vervangen; weshalve L I N ,N L , om de wraak der gebroeders
AND ER s ON te -ontgaan , zich verpligt vond , die flad te verlaten. Hij begaf zich nu te flttona fcheep naar Amflerdam,
waar hij zich acht dagen ophield, en daarop naar Ilarderwsjk
ging, waar hij zich liet examineren, en in junij, na het verdedigen eener Disfertatie , de nova hypothefi febrium interinittentium , promoveerde.
J. F. G RON 0 vi us, Geneesheer, bezocht L IN N , zag
met groote verwondering het handfchrift van zijn Systema
Naturae, bood Item aan, hetzelve op eigene kosten te doen
uitgeven , en gaf het ter drukperfe over. Op aanbeveling van
6 R 0 N ov I u s, verkreeg LI N N É, na een aanzoek van acht
dagen , verlof , om bij den grooten B OER H A A V Is te komen.
Deze liet hem zijne buitenplaats aan de Haarlemmer vaart,
bij Leyden, zien, niet allerlei boomen beplant , die de lucht
konden verdragen; en LIN N É ontvouwde hem zijne-ftrek
denkbeelden over de kruidkunde en de letterkundige gefchiedenis
dezer wetenfchap. B 0E 11 fl A AVE ried hein, Holland thans
nog niet te verlaten, gelijk hij voorgenomen had, maar zich
liever dáár te vestigen. Daar echter L 1 N N a, ondanks dezen
raad, bij zijn voornemen bleef volharden, om over AmJlerdam naar Zweden terug te keeren, verzocht hij hem, B U RMAN te 1.'mflerdam uit zijn' naam te groeten. Des anderendaags kwam L IN N É bij B u R MAN, die hem eene prachtige
kamer, huisvesting en zijne tafel aanbood; en LI N N a maakte zich deze gunflige gelegenheid ten nutte tot op het daar-

-
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op volgend jaar. Intusfchen gaf LINN á zijn Fundamenta
13otimicta en zijne Bibliotheek te llrnflerdamn uit ; verlustigde
zich in hei welk van nu it over de Ceilonfche planten,
en bezocht ijverig den flrnfferdamfchen Kruidtuin.
Naauwelijks had LI N N> eenige maanden ten huize van B u Rn7 A N doorgebragt, toen de rijke Bankier , GE O R G E C L I FF OR D, J. U. D., hem bezocht enuitnoodigde, om zijne prachtige
buitenplaats Hartekamp , aan den Heerenweg bij Haarlem, te komen zien; terwijl hij B U R MA N overreedde, L I NN 1: aan hem
af te flaan , dien no E R H A A V E hem , wegens zijne buitengewone ervarenheid in de kruidkunde, had aanbevolen. Derhalve
bleef LIN Nu bij CLIFFORD, waar hij konde leven als een
Vorst, alle planten mogt ontbieden, die in den tuin, en alle
boeken koopes, die in de bibliotheek ontbraken. Hij was
nu weder in de gelegenheid, zijne fudiën in de kruidkunde voort te zetten , toegang hebbende tot alle bronnen , welk
ke lui konde wenfchen. Hij werkte ook dag en nacht in dat
vak , en trachtte in de eerfle plaats zijne Flora Lapponica ter
perfe te brengen, die ook te Ainflerdain gedrukt werd, onder het opzigt van een zich aldaar bevindend Genootfchap,
't welk met B u P. ra A N vetbonden was , en 't welk LI N N Ii
dikwijls bezocht.
In 1736 deed L I N N L, op kosten des Heeren c L I F F o R D,
eene reis naar Engeland. Naar Holland wederkeerende, ver
hij diens I{ruiltuin niet vele levende planten , en zijn-rijkte
kruidboek niet vele gedroogde fpecimina. Zijne Genera Plan.
tarun: werden nu met den meesten fpoed te Leyden gedrukt,
en L I N N werd den ;den October tot medelid van de Kei.
zerlijke Akademie der Wetenfchappen, onder den naam van
DiOSCoRIDES DEN TWEEDEN, benoemd.
B OER II AAVE trachtte L I N N d te overreden , zich op
's Lands kosten naar de Kaap de Goede Iloop, en van daar
naar de Zuid - JImerikaanfche koloniën , te begeven, ten einde den Hollandfcien kruidcuin met allerlei zeldzame en uit
te voorzien; voornemens zijnde, alsdan-hemfclgwasn
te bewerken, dat LINNu niet alleen het benoodigde regisgeld, maar ook bij zijne terugkomst de benoeming van Hoogleeraar verkreeg. Doch LI N N iá wees het hem gedane aan
cie hand , onder het voorwendfel, dat hij, onder Bene-bodvan
koude luchtpreek opgevoed , de warme luchtftreek niet zou
kunnen verdragen; offchoon hij andere gronden had , namelijk,
dat hij in zijn vaderland verloofd was.
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had intusfchen het merkwaardig kruidboek van
in orde gebragt, en tevens de gewasfen in den
tuin vermeerderd en gerangfchikt. Nu bleef nog over, daar
CLIFFORD hem niet alleen jaarlijks aanzienlijke fommen
gelds gegeven, maar ook hem onderhouden en als zijn' eigen
zoon behandeld had, dat L I N N É zich zette tot het groote
werk: Hortus Clriortianus, en het niet alleen uitwerkte
en fchreef, maar zelfs de proefbladen nazag ; eene taak,
waartoe verfeheidene jaren vereischt werden , doch die hij
binnen den tijd van drie vierendeel jaars ten einde bragt.
Daarenboven hield hij zich, wanneer hij van dit werk ver
Critica Botanica bezig, die hij te Leyden-moeidwas,t
liet drukken. Door deze aanhoudende infpanning gevoelde
hij zich echter in den herfst van het jaar 1737 zoodanig uit
dat hij het Hollandfche klimaat niet langer konde ver -geput,
hij alles genoot, wat een fterveling kan-dragen,ofch
wenfchen; want hij reisde naar Leyden, om B O E R u A A V E
te hooren , wanneer het hem behaagde , konde door de flra.
ten van llmflerdam met vier paarden rijden, zich in die 4tad
ophouden, zoo dikwijls hij wilde, op de fchoonebuitenplaats
Hartekamp vertoeven, wanneer het hem goeddacht, genietende hij daar de zorgvuldigfle oppasfing van koks en bedienden, en konde degenen, die hem kwamen bezoeken , te allen tijde op eene fchitterende wijze onthalen. Toen nu
CLIFFORD zag, dat LI N N hem wilde verlaten , noodigde
hij hem uit, op zijne kosten te Leyden te blijven leven,
B O E R H A A V E te hooren, zoo dikwijls hem zulks behaagde,
en niet van hem te fcheiden, alvorens de post van Hoog.
leeraar in de Kruidkunde te Utrecht, door den dood van den
grijzen S E R it VR. IER., zou zijn opengevallen , daar alsdan
LI NN 15 verzekerd konde zijn , in denzelven geplaatst te zullen
worden ,hem belovende , hem, tot dien tijd, een jaarlijksch inkomen te zullen fchenken. Maar , ondanks alle deze aanbiedingen, ondanks al de achting en onderfcheiding, die L INNÉ
genoot, daar alle kruidkundigen hem als een Orakel raadpleegden , nam hij affcheid van CLIFF OR D; want hij zag wel in,
dat hij niet in (iaat was , in dusdanige wenfchelljke omfiandigheden, zijne brandende zucht tot werken te matigen.
Daarenboven verlangde hij, naar zijn vaderland terug te keeren; zijnde het Hollandfclre klimaat voor eenen Zweed op
den duur niet gezond.
L I N N # zeide CLIFFORD vaarwel , en begaf zich op weg
CLIFFORD
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naar Parijs. Hij trok Leyden door, en nam ook hier van zijne vrienden en bekenden affcheid. De IIoogleeraar VA N
R o IJ E N ontftelde , toen hij vernam, dat LI N N IS het land
wilde verlaten, en bood hem alle mogelijke voordeelen aan,
indien hij ílechts een half jaar bij hem wilde vertoeven, om
den Akademifchen I{ruiltuin in orde te brengen, en hem tot
het uitbreiden van denzelven behulpzaam te zijn , alsmede
hem zijne Fundanzenta Botanica te verklaren, waardoor zijne
ftellingen bij zulk eene luisterrijke Akademie openlijk verbreid,
en de Linnéfche benamingen, die hij in den Hortus Cliffo rtianus en zijne andere gefchriften gebruikt had , in een' zoo beroemden tuin ingevoerd konden worden. L I N N u liet zich
overreden, en bleef; hetgeen CLIFFORD met zeer veel leedwezen vernam , dewijl hij hem zulke aanzienlijke voordeelen
had aangeboden. Hij trachtte zich bij denzelven te verontfchuldigen met te zeggen , dat hij om geene andere reden gebleven
was, dan om zichzelven ,en in hein ook den waardigen Heere
CLIFFORD, door zijne fludiën eer aan te doen. De Lcydfc,'ic
tuin was naar het ftelfel van B 0E R H A A V E ingerigt, 't welk
de Hoogleeraar V A N R 0 IJ EN befloten had , geheel omver te
werpen , door de invoering van dat van LI N N L; maar LI N N 15
konde niet dulden, dat hij beleedigd werd, die hem zoo vele
weldaden bewezen had; doch, daar het flelfel van B 0 ER Ii A AVE
de proef niet kon doortaan ,hielp hij VAN R O 7J EN een eigen
ftelfel bearbeiden. De gewasfen te Leyden werden nu door
LI N N en VAN R O Ii EN gemonteerd. Dezelve verkregen
nieuwe benamingen , werden behoorlijk gerangfchikt , en LI NN É won het volkomen vertrouwen van VAN R O IJ E N. Hij
was intusfchen bijna eiken dag bij zijnen G R 0 N 0 vi U S, en
hielp hem in zijne Flora T/irginica, die bijna te gelijker tijd
niet den Hortus Leydenfis uitgegeven werd, in welke beide de
Linnéfche benamingen en grondhellingen werden aangenomen.
Doch , daar ook d„ nachten aan den arbeid werden toegewijd ,
gaf L INN í, hier zijne Clasfes Plantarum en de Ichthyologie
van zijnen overleden' vriend ARTEDI uit in 5 deelen , te gelijk
met zijn Corollariusn Generum en Methodes Sexualis.
In 1738 was de post van gewoon Geneesheer in Savinanse opengevallen ; B 0E Rit A A V E zonde dien begeven, en
trachtte L INN d te bewegen , denzelven op zich te nemen ,
door hem voor te Rellen, dat zijn voorganger, als de cenigc
Geneesheer aldaar, binnen de vijf jai en eenige tonnen gouds
bileenvereameld had, en hein te heriunelen aan de hceilijke
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planten, die onder zulk eene fchoone luchtflreek gevonden
werden. Daar echter L I N N É dit aanbod van de hand wees,
droeg BoERHAAVE hem op, eenen anderen voor te (lellen,
dewijl niemand beter dan hij bekend was met de jeugdige Geneesheeren , die geneeskundige met natuurlijke historie - kennis paarden. Hid beval hem derhalve zijnen getrouwen vriend
B AR T Sc H , uit Koningsbergen, aan, die dan ook terflond benoemd werd.
In 1738 keerde L INN 3E , nadat hij, zoo wij meenen te
Fa,'zlun, met zijne beminde in ondertrouw was opgenomen,
naar Stokholm terug, waar hij ontvangen werd als een vree^ndeling. Zijn oogmerk was, zich hier als Geneesheer neder te
zetten. Daar hij echter aan allen onbekend was, waagde, ge
jaar, niemand liet, zijn kostbaar leven-dtrenhgl
aan een' Dokter zonder ondervinding toe te vertrouwen, ja
zelfs niet eens zijnen hond, hetgeen ten gevolge had, dat hij
dikwijls vreezen moest , nimmer in zijn land fortuin te zullen
snaken. Hij, die overal buitenslands als een Vorst der kruid
geëerd werd, was in zijn eigen vaderland als een-kundige
IC L I M, toen deze uit de benedenwereld kwam; en, ware
L IN N

niet verliefd geweest, bij zou, zonder aarzelen,

Zwe-

den weder verlaten hebben.
(1747•) De Leydfche I-Ioogleeraar HERMAN was in de vo
eeuw door de Hollanders naar de Oost - Indién gezonden,-rige
om op Ce/ion alle de op dat eiland groeijende planten en kruiden te befchrijven. H'j kwam behouden in het vaderland terug, volbragt echter den hein opgedragen' arbeid niet, en na
zijnen dood was dezelve voor de geleerde wereld verloren,
tot dat hij eindelijk in handen viel van den Apotheker G ii NT II I: R, te Koppenhagen. Dezen beving de lust, om de namen dezer gedroogde planten te kennen; hij zond ze tot dat
einde naar Holland, doch verkreeg ten antwoord, dat geen
kruidkundige zich in flaat bevond, dezelve te noemen , behalve L I NN S in Zweden; hij fchikte ze derhalve naar Up/al,
en, toen LINNL de verzameling van HERMAN herkende,
verheugde hij zich, dezen TItefaurus, die tot dien tijd onbekend was gebleven, voor de vergetelheid te kunnen bewaren. Hij befleedde nu geheele dagen en nachten aan den herculifchen arbeid, om bloemen, die finds zoo langen tijd reeds
gedroogd waren, te onderzoeken , en fchreef zijne Flora Ceylon/ca, die in het jaar 1747 gedrukt werd, gelijk mede zijne
Westgotht the Reize.
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In 1763 gelukte het eindelijk aan L INN , levende Thee
uit China te verkrijgen, welke niemand vóór hem had kun
worden, omdat zich noch de zaden , noch de-nemagti
wortelen laten overbrengen. L 1 N N t; had last gegeven , de
zaden, zoodra men uit China vertrok, in den grond te leggen, en dien als een tuinbed te bevochtigen. Dit gefchiedde ,
en zoo zegende God hem ook in dit opzigt,dat hij heteerst
de eer had , levende thee door E K LB ERG in Europa ingevoerd
te zien. Hij befchouwde geene zaak gewigtiger, dan de deur
te fluiten , door welke al het zilver uit Europa gebragtwordt.
Nadat LINN in 1750 door het podagra ter dood toe gemarteld was geweest, en door aardbeziën genezen was geworden, at hij eiken zomer, zoo lang de aardbezién duurden,
zoo veel van dezelve, als hij konde, en zijne maag in Raat
was te verdragen; waardoor niet alleen het podagra hem geheel verliet, maar hij ook van de aardbeziën meer nut had,
dan anderen van hunne baden enz., en zelfs bevrijd werd
van de fcheurbuik, die, van der jeugd af aan, elk voorjaar
hem kwelde; terwijl hij het daarvoor hield, dat migraine,
jicht, podagra en fleen, in liet algemeen , door het dage
overmatig eten van aardbeziën, den ganfchen zomer-lijkschen
door, genezen worden.
Uit al het bijgebragte kan men opmaken , wat L I N N í. in
holland , in den tijd van drie jaren, al heeft verrigt. Hid had
hier meer gefchreven , meer nieuwe ontdekkingen gedaan , en
de Kruidkunde meer hervormd, dan immer vóór hein iemand in
zijn geheele leven had kunnen doen. Dit gaf dan ook aanleiding, dat hij op het buitenverblijf van CLIFFORD altijd
door de glootfle kruidkundigen bezocht weid, daar het ver
malen gebeurde, dat G R o N o V I U S, VAN R o--fcleidn
IJEN, BURIUAN, SERRURIER, AN DRY, LAWSoN en
anderen , zonder de minfte affpraak met elkander , gelijktijdig
bij hem kwamen. L I N N ó had het genoegen, als leerling
bij Bene zoo groote Akademie , aldaar ziiue beginfelen en
grondhellingen openlijk te hooren voorlezen , bij welke gelegenheid de ftudenten elkander dengenen aanwezen, die
de theorie gebouwd had. Ja, de Natuur zelve begnnfligde
LI NNE daardoor, dat zij, door zijne vlijt en zijne fchikkingen, de fchoone Mnfa voor dc eerIle maal in holland liet
bloeijen, die als een wonder doer liet geheele land bezigtigd
werd, daar ook de voornaamllen, en zelfs n 0 E r. II A A V E,
naar den tlartckamp kwamen, om van L 1 N N É de verkia-
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ring dezer Mufa te vragen, die hij ook in het vertoog, 't
welk hij onder den naam van Mufa Clifortiana uitgaf, aan
de nakomelingfchap heeft nagelaten , volgens welke nu elke
tuin zijne bloemen kan aankweeken. Bij B U R M A N, te dmfterdam, was LI N N altijd welkom , te midden der Ceilonfche en lfrikaanfche planten ; bij G RON 0 V I u s, te Leyden,
waar de Virgini rc he gewasfen gekweekt werden , was L I N N>;
zoo goed als te huis; bij VAN R o If E N verkreeg hij altijd het
zeldzaamftc voor den tuin van C L I F F O R D, en bijna elke
maand werden de Kruidtuinen te flmferdam, Utrecht en Leyden, dagelijks echter de Hartekamp , bezocht.
Alvorens hij van Leyden affcheid nam, was reeds de kranke
B OER H A AVE door zijne Hydrops Thoracis, op welke eene zware
aamborftigheid volgde, zoo flerk aangetast, dat hij niet meer
in bed konde duren, maar moest blijven opzitten, en verboden had, iemand bij hem toe te laten. L I N N was ook de
eenige, die durfde binnenkomen, om zijnen grooten Leermeester de hand te kusfen, met een treurig: Valel terwijl de
zwakke grijsaard nog zoo veel krachts in zijne hand had, dat
lij die van L I N N % aan zijnen mond bragt , en dezelve op
zijne beurt kuste , onder het uitfpreken dezer woorden : „ Ik
» heb mijnen tijd en mijne jaren doorgeleefd, en gedaan,
» wat ik in slaat was te doen. God fpare th, wien dit alles
„ nog te doen (laat ! Hetgeen de wereld van mij verlangde,
„ heeft zij verkregen ; maar zij verlangt nog veel meer van
„ u. Vaarwel, mijn waarde L I N N !" De tranen verhinderden hem , meer te fpreken, en, toen L I N N >; in Zijne woning was teruggekeerd , zond B O E R H A A V E hem een kostbaar exemplaar zijner Chemie.
Op genoemde wijze bragt hij den tijd in Holland door tot in
her voorjaar , toen hij uit zijn vaderland berigt ontving, dat een
zijner vrienden zijne beminde bij zijnen fchoonvader ten huwelijk had verzocht. Thans befpoedigde L I N N de afreize,
velvicl echter in eene zware koude koorts , van welke hij door
VA N s w I E TEN genezen werd ; doch fpoedig flortte bil weder in , en kreeg eene galziekte , waaronder hij gewis zou
bezweken zijn, indien hij door Dokter v A N s WILT EN niet
niet de uiterile zorgvuldigheid ware behandeld geworden. Eindelilk herftelde LI N N É geheel , en de beleedigde C LI F F O R D
kwam in de find om hein te bezoeken , hein met aandrang
uitnoodigeude , hein voor een' enkelen nacht naar zijne bui
te veegezellen; hem tevens het gevaar voor oogeg-tenplas
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ilellende, zoo uitgeput van krachten als hij thans was, te
reizen, en bood hein zijn voormalig gelukkig leven aan, met
paarden op ftal , toeren te doen , wanneer het hem gelustte,
zelfs een' dukaat voor eiken dag , wanneer hij bij hein wilde
blijven. Dit was te edelmoediger, daar de Heer CLIFFORD,
wiens Kruidtuin hem jaarlijks f ie,000-: kostte, onzen LINN i, boven zijne overige weldaden , alreeds loo dukaten ,voor de
moeite , aan den Hortus Clrfortianus beleed , had vereerd.
Li N N i maakte van dit welwillend aanbod gebruik, en
vertoefde er eenige weken, had echter geen' enkelen gezonden dag, alvorens hij Holland verlaten had en in Braband
was gekomen , waar zijn ligchaam teriond als vernieuwd
werd door de lucht, en hij als 't ware van een zwaar pak
ontheven werd.
Ten jare 1744 (de Lezer verfchoone dezen terugtred; het

werk, waaruit wij putteden , maakt Bene geleidelijke orde zeer
bezwaarlijk ) genoot LI N N^ , naar zijne eigene getuigenis, in
Zweden aanzien ; had den post, waartoe hij als 't ware in de
wieg was gelegd ,verworven; bezat een toereikend vermogen,
't welk hij gedeeltelijk door zijn huwelijk verkregen had , eene
bevallige vrouw, lieve kinderen, en een' eertitel; woonde in
een fraai huis, 't welk hein door de Akademie gebouwd en
tot zijn gemak ingerigt was, en zag den tuin dagelijks in
fchoonheid toenemen. Wat korde nu een man meer wenfchen, die dit alles bezat, en Wien eene vergenoegdegcestgeíteldheid eigen was, die telkens nieuw voedfel ontving, wanneer hij , behalve zijne eigene boekerij , in zijne verzameling
zoo vele Ileenen , in zijne kruidboeken en zijnen tuin zoo
vele gewasfen , in zijn kabinet zoo vele opgezette infekten,
en in zijne kisten zoo vele op papier gehechte visfchen zag ?
Voorts befchrijft hij zijn' eigen' perfoon en hoedanigheden
in deze bewoordingen: „ L I N N i was niet groot , niet
klein, mager, bruin van oogen , vlug, Ievendig, had een'
fnellen gang ,deed alles kort af, konde trage lieden nietdulden,
was gevoelig , fchielljk getroffen, werkte aanhoudend , en
wist zich niet in acht te nemen. Ilij nuttigde gaarne goede
fpijzen en dronk goede dranken ; maar gebruikte dezelve nooit
in overdaad. Hij liet zich weinig aan het uiterlijke gelegen
liggen, en was van gevoelen , dat de man liet kleed moest
maken , maar niet omgekeerd. Het Confistorie was zijne liefhebberij niet; want hij was tot iets anders beflemd , en dacht
aan geheel iets anders, dan aan zaken, die daar voorgefteld
en befoten werden."
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Op den Zweedfchen Rijksdag in 1762 kwam het ter bane,
dat L I N N í+ de kunst verílond, paarlen te maken. Hij werd
geroepen, deelde zijne ganfche ontdekking mede, en ontving daarvoor, van den koopman BAG G E , te Gothenburg,
i8000 (Zweedfche) daalders, nadat hij werkelijk verfcheidene
ponden echte, door hem verwekte, paarlen aan den Rijksdag
had vertoond.
„ In onderfcheidene foorten van mosfelen, (dus luidt het
verflag, 't welk wij van deze zaak hier aantreffen) inzon
derheid in de Mytilus margaritifer en de Mya margaritifera, bevinden zich paarlen, welke meestal in het dier zelf
verborgen zijn, maar ook dikwijls aan de inwendige opper
beide fchelpen zich bevinden.-pervlaktnof
Wanneer zij een' zekeren leeftijd bereikt en de behoorlijke
rondheid verkregen hebben , gebeurt het fomwijlen , dat zij
zich van de fchelp losmaken, en op die wijze in het lig
dier komen. Die, welke in den handel on--chamvnet
der den naam van Oosterfiche bekend zijn , zijn de fchoonfle
en kostbaarfle. Zij beflaan , doorgaans uit zeer dunne , over
elkander liggende lagen , hebben erne zachtwitte en fchitterende
kleur, en zijn van onderfcheidene grootte, meer of minder
rond. De grootfte wegen 2 fcrupels, en worden, uit hoofde
van hare zeldzaamheid , zeer duur betaald. Men bekomt dezelve, gelijk bekend is, eigenlijk, bij Ceilon en in den Perzifchen zeeboezem, uit de welbekende paarlemoermosfel, Mytilus nsargaritifer, die ook nog op meer plaatfen in den Indifchen en lhner•ikaanfchzen Oceaan gevonden wordt , en uit
welker, dikwijls een' voet lange en breede, eer}' duim dikke
en inwendig van eene zilverkleurige oppervlakte blinkende,
fchaal het echte paarlemoer bereid wordt, waarvan de mos
-feln
haren naam verkrijgen.
„ De paarlen daarentegen, die men Westesfclre noemt, zijn
minder fchoon , en worden derhalve in veel mindere waarde
gehouden. Zij hebben in het algemeen noch den glans, noch
de doorfchijnende blanke kleur, noch ook den fchoonen en
regelmatigen vorm der Perzifche en Ceilonfche. Zij komen
meestal uit de JVestindiën tot ons; echter zijn zij ook ver
j gbaar in Noordelijk Europa, aan de zuidelijke oevers van-kri
Californië , en op verfcheidene eilanden in de Zuidzee ,
uit de bekende paarin:osfel, Mya wargaritifera, die in vele
rivieren , firoomen en beken van Polyneflé en alle de noorde
j ke gewesten van den aardbodem gevonden wordt, gelijk-li
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ook in Zweden en vooral in Lapland, en van welke men Insgelijks paarlemoer verkrijgt , hoewel van geringe waarde, dewijl de mosfelfchelpen veel kleiner, dunner, brokkeliger
en inwendig minder fchitterend zijn. Gewoonlijk houdt men
de paarlen, die in Europa verzameld worden , voor de h echte ; offchoon het fomwijlen gebeurt, dat men ook in dit werelddeel er hier en daar eene aantreft , die zeer fchoon en
kostbaar genoemd kan worden. — Paarlmosfelen kunnen zeer
goed van de eene plaats naar de andere vervoerd, en ook
bij grooter hoeveelheden binnen dammen ingefoten worden,
met oogmerk, om paarlen van dezelve te verkrijgen. Wanneer men den groei der fchelp en de daarop zich bevindende
ringvormige afdeelingen nagaat, kan men aannemen , dat het
dier eenen leeftijd van so tot 6o jaren kan bereiken.
„ Het eigenlijk ontfaan der paarlen 1s nog niet bekend. Dat
zij van de eene of andere ziekte bij de mosfelen haren oor
niet waarfchijnlijk; veeleer zoude men-fprongtle,is
op het denkbeeld komen, dat zij, bij hare eeríle wording, als
Gene foort van verdedigingsmiddél te befchouwen zijn, waardoor het dier- de poging van verfcheidene zeeinfekten, om
de fchelp te doorboren, afweert, of ook als eene foort van
middel, om de reeds toegebragte fchade te herdellen. Zoo
veel is ten miníle zeker, dat men midden onder elke inwendig vastgehechte paarl van buiten op de fchaal eene kleine
opening, of een meer of min duidelijk teeken daarvan, gewaar wordt. Of dit L I N N Psi aanleiding gaf tot zijne ontdekking, om, naar believen, levende mosfelen te noodzaken,
paarlen voort te brengen, en of deze geheele kunst, gelijk
CH E M N I T Z in zijne verhandeling over den oorfprong der
paarlen zegt, alleen daarin befta om van buiten op de fchaal
eene kwetfuur of een gat te maken, kan te minder met zekerheid bepaald worden, daar de verhandelingen van LI N N fi
over dit onderwerp niet in druk zijn verfchenen, maar het
eigen handfchrift derzelven zich nog te Gothenburg bevindt."
Wij befuiten onze vermelding wegens den grooten man
met deze Anekdote: ,,, In 1776 werd de voorlag gedaan,
der Faculteit van Upfal het, voor de Zweed/the Artfenijkun4e zoo heilzame, regt, om Doctoren in de Geneeskunde te
promoveren , te ontnemen, en hetzelve aan het Collegium Medicum te Stokholen op te dragen. Profesfor s ID RE N I US , onder
dat het éénige middel, om dit onheil af te keeren,-rigt,
zijn zoude, L I N N 9 te bewegen, zich terftond in perfoon
?
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naar Stokholen te begeven, en daartegen krachtige vertoogen
te doen, bewoog den kranken grijsaard ligtelijk tot de reis,
zette hem, zoo gebrekkig als hid was, in een' wagen,
reed met hein naar Drottrsinggholm, en verzocht en verkreeg
voor hem gereedelijk een bijzonder gehoor. Met ftrompelende fchreden was L I N N 1 naauwelijks in 's Konings tegenwoordigheid verfchenen, of, weggefleept door zijnen ijver
voor de wetenfchap , vervoerd door zijne innige overtuiging,
en zonder aan eeltig ceremonieel te denken , borst hij dus uit:
„ Het gaat niet aan, uwe Majesteit; het vernielt de Akade„ mie en de wetenfchap; ik kan dit onheil niet overleven !"
De Koning, verbaasd en verrast door deze onverwachte aan
wendde zich tot Profesfor s 1 DR EN I us, en vroeg, wat-fprak,
dit beduidde; waarop deze kortelijk den zamenhang der zaak
en het doel derreize ontvouwde. Lagchend klopte nude Koning
L I N N 1 op den fchouder, en zeide : „ Het zal niet gebeu„ ren, mijn lieve LI N N É 1 Keer in vrede huiswaarts , en
„ wees gerust." — Dus bezat de groote man, nog aan den
rand des grafs, en bij al zijne ligchamelijke zwakheid, krachts
genoeg, om het gevaar, dat toen den zetel der geleerdheid,
Up/al, bedreigde, af te weren.

ZIJDECULTUUR IN PRUISSEN.

(Revue Encyclopédique, Nov. 1826. p. 525.)
koopman te Berlijn, heeft op nieuw proeven
o
B
genomen, om de Zijdecultuur in het Noorden van Duitschland
L ZA NI,

in te voeren. In het voorjaar van 1826 heeft hij 26 lood

Berlijner gewigt zijdeworm - eij eren doen uitkomen, en, niettegenflaande eene zeer afwisfelende en voor deze dieren ongunilige temperatuur ,van deze hoeveelheid ii5o ponden zeer
fchoon fpinfel bekomen, hetgeen 15o pond meer is, dan bij
de vorige inzameling , die echter door een fchooner faizoen
was voorafgegaan. De Heer B OLZANI is thans met het haspelen bezig, hetgeen reeds den 29 Julij heeft aangevangen,
en waarmede hij tegen het begin van October gereed hoopt
te zijn. Hij verzekert, dat de zijde, door zijne zàjdehuisjea
opgeleverd, in fchoonheid de Italiaanfche evenaart.
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Annalen des' Phy flik and der Chemie i

1826. XII. S. 525 , 526.)

I

e buitengewone gemakkelijkheid, waarmede een geluid
bij koud weder op aanmerkelijke afflanden gehoord wordt is
dikwerf een onderwerp der opmerkzaamheid geweest. Een
geval van dien aard viel voor bij Port Bowen , bij de derde
expeditie naar de Noordpool van Kapitein P A ii R V, De Lui
tenant F o R ST E R, namelijk, die van he Obfervatorium een'
,

man naar den tegenovergeflelden oever van de haven gezon.
den had, om aldaar eeh nieridiaanteeken op te rigten, kort
met dezen zonder moeite een gefprek voeren, hoezeet de
verwijdering, volgens eerie meting, 6696 Engelfche voeten,
of I , a Eng. mijlen , bedroeg. (Uit de Ann, of Phil. XII. 4^ .
T H . YOUNG beweert intusfchen , in zijne Lect, of Nat. Phil.'
T. II. p. 266, op het gezag van DER H A M, dat men te Gibraltar de menfchelijke item op meer dan no Eng. mijlen afítands gehoord had; en dit geval zou dus door het eerst bij•

gebragte althans niet overtroffen worden.)
GELEERDE RAZERN1f. No. I.

Cenees„c•ijze van den Graaf v o-N B u C Q u o Y.
Ta

oroAM ae 7pdpg,%7.z eu; pcavbav srepvrphhrst.

VON B U c Q u o Y heeft Bene nieuwe
e Graaf
D
geneeswijze voorgellagen. Dezelve berust op de verdeelmG EO It G E

gen van het dierenrijk , welks onderfcheidene geelachten als
't ware de onderfcheidene organen en flelfels van het men.
fchelijk organisinus vertegenwoordigen ; eene wijze van rangfchikking, welke OKEN, in zijn Leerboek der Natuurlijke
Gefchiedenis, heeft aangenomen. De Graaf v ON BV c Q U o Y
neemt vooreerst aan, dat elke ziekte haren hoofdzetel in het

een

of

ander orgaan

of flelfel van

organen heeft,

en

dat

de

ziekelijke toeftand van het laatlte vernietigd wordt , wanneer
men het van baiten in aanraking brengt met een overeen
hetgeen zich in den normalen toefland-flemndorgaisu,
bevindt. De eerfle zorg van den Geneesheer behoort dus te
1VIENGELW. 1827. NO. 12.
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zijn, dat hij de zitplaats van de kwaal herkent, en daarna,
dat hij met het zieke deel 6f een daaraan beantwoordend
dier, liet zij levend, het zij versch gedood, Of een orgaan
of ilelfel van organen van gelijken aard van zoodanig een
dier, Of eindelijk enkel het flagaderlijk bloed van een overeenkomftig dierlijk organismus in verband brenge. Dit ver
hetgeen alleen een levensverb^rnd moet wezen, zal wor--band,
den bewerkilelligd, het zij volgens de regels van het dierlijk
magnetismus , het zij door de onmiddellijke aanlegging van
het dier , dat men gedood heeft , op het zieke deel , of op
een orgaan, hetgeen in fympathisch verband met hetzelve
Is, of eindelijk door het langdurig inwendig gebruik van hetzelfde dier. Zoo zouden levende aardwormen, di. de reprefentanten van het darmkanaal zijn, tegen de ziekten van dit
deel gegeven worden. Het flagaderlijke bloed van een' vogel, welke bij uitnemendheid het ademhalingsttelfel vertegenwoordigt , of wel de vogel zelf, onmiddellijk nadat hij gedood is , gegeten , zou het middel uitmaken tegen de ziekten der ademhalingswerktuigen. Misfchien zou zelfs , vol
Schrijver, de adem van zulk een dier, door den-gensd
zieke ingeademd, het beste geneesmiddel zijn. Ihj voegt
hier tafels bij, in drie kolommen verdeeld, waarvan de eerrte
de namen der ziekten , de tweede de aanwijzing van derzelver zitplaats , de derde die van het gefchiktíte dier behelst.
Wanneer iemand zich verwonderde, zegt de Schrijver, dat
een en hetzelfde geneesmiddel onbepaald voor al de ziekten
van een orgaan of ftelfel wordt aangeprezen , moet hij zich
Hechts herinneren, dat men ,veel laauw water bij koud water
voegende, het laat(le laauw maakt, en dat hetzelfde gebeurt,
wanneer men laauw water Lid zeer warm water voegt.
Zangvogels Rellen liet firottenhoofd, de luchtpijp en de
longpijpeu voor. NacLt2galen waren dus eerie goede remedie
voor de heefche kelen van de aanheffers van wapenkreten en
bezwaren. Och, mogten zij er wederom zingen van leerent
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(Pervolg van bl. 48a.)
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reule B s is T H A genoot den besten weihand, en zoo wet
hare ziekte , als her voorgewend vreesfelijk doodsgevaar, waren niets dan voorwendfels , ten einde de trouw van A D o L P It,
te beproeven. De vooronderftelling van eene naauwe betrekking des Jonkers tot eene der Freules van den huize s. firekte
ten voldoenden grond, om te onderzoeken, of hij volharden zoude, zijne geliefde, tot in den dood, getrouw te zijn.
Genoegzame opening van zaken en eene rijke belooning hadden de eerwaarde vaders bewogen tot medewerking met de
Freule en hare vertrouwde , en met een vurig verlangen zagen laatstgenoemden den uitflag van hare zoo kunfliglijk overlegde onderneming te gemoete.
Pater 1 G N A T I U s bragt haar hiervan de meestgerustftel!ende tijding. Alles was geheel naar wensch afgeloopen, en de
Jonker had, met den geheimzinnigen doek op de ontbloote
borst, het klooster verlaten.
Nu gloeide BE R T H A het hart van verrukking; want , nu
%vist zij , dat R U D 0 L PH haar meer dan zijn eigen leven beminde. o, Hoe ítreelde her haar, eenmaal , in later en ge
lukkiger dagen , het geheim aan haren hartvriend te zullen kun
ook het meisje dacht , in de bedwel--nemdl!wat
ming harer blijdfcllap , alleen aan hunne onderlinge liefde ,
geenszins aan de vijandfchap der wederzljdfche ouders van
baar en haren dierbaren P. u D o L P U.
De fombere winterdag deed deze aangename droomen niets
van derzelver betooverende kracht verliezen. De zielerust,
welke BERTH A, wier liefde thans zoo heerlik bekroond
was, bij dit alles genoot, was in her oogloopend afftekende
bij de gefleldheid eies dampkrings buiten de muren van den
vasten burg. Afwisfelende buien hadden , den gebeden dag,
het licht der zon doen tanen; maar tegen den avond fcheen
de wind in hevigheid toe te nemen, en omflreeks middernacht brulde een vreesfelijke form uit het zuidwesten , met
hagel en jagtfneeuw vergezeld.
BERTHA hoorde dat gegier der vinden niet, in haren gerusten en onaf;chroken Gaap; en teen zij des morgens ontRr2
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waakte, naar het venfler trad, en den flormwind hoorde
loeijen, dacht zij : „ Ook zoo loeide de form in mijn bin„ nenfle; dan zijn geweld is door eene aangename en ftree„ lende kalmte afgewisfeld."
6.
R U D o L PH 's Ilaap was minder gerust, en werd meer afgebroken; geenszins ter zake van den dorm, welke daar buiten
gierde; maar de onrust in zijn binneníie en de vrees voor
het leven zijner geliefde ontroofden hem het zoetgenotderrust.
Zijn geloof aan de verzekering van Pater BE It N A it D V s werd
meer en meer verzwakt, zonder dat hij hiervoor ílellig beflisfende en zamenhangende redenen wist te geven; het kwam
hem gedurig helderder voor den geest, dat hij de redding van
BERTHA in den weg der gewone, door de Voorzienigheid
verordende, middelen behoorde te zoeken. En de togt naar
den beroemden Arts n E R t: N G A R i u s bleef eene befliste zaak.
Zoodra het derhalve dag was geworden, verliet R U DOL? H
het floc; hij zette zijnen togt, hoezeer ook door den woedenden form vertraagd, met ijver voort, en welhaast bereikte de Jonker de boorden van den fnelvlietenden, hooggezwollen en met eene menigte van zware ijsfchotfen bezetten
Ifsfel. De gewone veerman flond aan den oever.
„ W oL T t R 1 ik wenschte aan de overzijde der rivier
„ te zijn."
„'Ik wenschte dit ook, jonker 1 maar het is heden onmo„ gelijk.'
„ Onmogelijk, WOL TER? Kom, koer; maak de aak los!
,, in een oogenblik zijn wij er over."
„ Wilt gij in uw' dood gaan, jonker? Zie eens dat krul,, jen der ijsfchotfen, in het midden van den fnelvlietenden
„ ftroom! Sinds dertig jaren was de rivier nimmer zoo ge
vaarlik. Laat u door een oud man gezeggen, jonker !" -„
„ Wat ? gezeggen, wanneer er een menfchenleven aan
„ hangt!"
„ Twee menfchenlevens, genadige Jonker! het uwe en
het mijne."
„ Wie fpreekt van uw leven, of het mijne, w0LTER i'
„ Nog eens — maak de aak los l"
„ Jonker1 dat is God verzoeken $ denk aan uwen ouden,
„ grijzen vader I"
„ Ik weet, waaraan ik te denken heb. Maar, indien ggi,
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„ te traag of te vreesachtig zijt , w o L TE It! dan íteek ik
„ alleen de rivier over; vaarwel!"
R U D o L P II trad naar den oever, en begon het vaartuig
los te maken, toen de oude, getrouwe w 0 LT ER Op eens
naast hem flond s „ jonker! indien gij dan volstrekt in den
„dood wilt gaan, zoo wil de oude WOLTEIt u vergezel
er kome van wat er wil ; maar ik herhaal nog eens,-„len,
„ het is God verzoeken !"
R U D O L P rI had intusfchen de touwen losgemaakt, zonder
een woord te (preken , en fprong in het ranke vaartuig, alleen tot den ouden veerman zeggende : „ W 0 L TE R! dat
„ moet nu zoo zijn." W o L TE R volgde hem, fchudde het
hoofd, maar zweeg, en fcheen binnensmonds eene foort van
gebed te prevelen.
De aak was nog niet verre van den oever verwijderd, toen
Bene geweldig groote ijsfchol , door den fnelflroomenden
vloed met onwedrftaanbare kracht voortgeftuwd, de boot bereikte , onderfchepte , kantelen en om(laan deed. Wo LTL it
en It Ui) 0 L P u heiden sloegen In liet water; maar, beiden
In de zwemkunst bedreven, poogden zij , al zwemmende,
het land te bereiken : dit gelukte w o L TE Iz gedeeltelijk ; maar
RU D 0 Li' II was niet in gaat, om den fnellen ítroom der rivier te boven te komen , en het fcheen , dat hij, welhaast
zinkende, niet den Broom geheel zoude wegdrijven, daar
de oude man onvermogend was, om hem te redden.
Maar zie! daar fchiet op eenmaal uit eene boerenhoeve,
aan den oever der rivier, een jongeling, forsch van gehalte
en kloek van leest. Zonder zich te beraden, fpringt deze
in den flroom , nadert , met infpanning van alle zijne krach
zinkenden R U D o L P a, grijpt hein,-ten,drsmaglo
en, zich toen behendig keerende, heeft hij liet geluk, niet
den fchier geheel bewusteloozen jongeling den oever te bereiken, bijna gelijktijdig dat de oude w O L TE It aldaar her
behoud van zijn leven vond.
Terwijl dit alles voorviel, was ecnc kleine afdeeling ruiters den oever genaderd, en allen haarden niet belanghhelling
naar den uitfiag eener zoo hagchelijke onderneming, toen dc
edelmoedige Ridder met zijnen geredden buit den veegen dijk
genaakte. De bevelhebber der ruiterbende , een man van ongeveer zestig jaren , fleeg af van zijn paard , hetzelve der
gorge van een' zijner knechten bevelende , en flapte haastig
naar de plaats ,waar zich de drenkeling en zijn redder bevonden. W o Lz ER naderde insgeiijks , in de verte.

j^u
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De oude ruiter bereikte juist de plaats, toon de edelmoe
on het drooge ge -diger nbwustlozeRDLr
nadering des geharnasten vreemden niet be--trokenhad,
merkende, daar hij den rug naar die zijde gewend had; men
oordeele derhalve over zijne verbazing , toen hij , eensklaps ,
achter zich, op een' hartbrekenden toon, hoorde uitroepen:
„RuooLptr! mijn zoon!... klemel! auD ox. rrl! mijn
„ zoon!" Onwillekeurig rigtte de wakkere jongeling zich op,,
en zie ! de oude Baron v A N K. hond , in volle wapenrusting,
voor hem.

Beiden haarden elkander Benige

oogenblikken

aan, zonder

te weten, wat te zeggen , toen de oude w 0 L TER op hen
toetrad.
„ Dank God voor deze redding , genadige Heer !" fprak
W OLIE u. „ Maar, wat zien mijne oogen? — Wonderlijk,
„ edele Heer! zijn de wegen der Voorzienigheid! want gij
hebt , naast God, het leven van uwen zoon aan Jonker
,, 0 T TO VA N Z . te danken."
De oude Baron fronfle op deze woorden zijne zware wenk
en zag O T TO aan. Deze íloeg de oogen beurte--brauwen,
ings op hem en op den door hem geredden R u D o L rrl,
dien hij nu voor den zoon van den vijand zijns vaders herkende t een vuurgloed verwde zijne kaken , dan hij zweeg ; maar
de grijsaard, zich herhalende, hernam met eene vaste item:
„ Dat is Gods vinger!"
Meerdere lieden waren inmiddels toegefneld, en met derzelver hulp bragt men den drenkeling naar dc naastbijgelegene
woning, waar hij van lieverlede het bewustzijn wederkreeg ;
en nu werd de terugtogt naar den huize I,. fpoedig ondernomen. Ook jonker o T TO k on zich , hoe ongaarne, niet ver
ruiterbende te volgen; want hij bevond zich in-fchone,d
de magt zijner vijanden , en getroostte zich zijn lot.
7•

Onder den weg werden er weinige woorden gewisfeld ; maar
naauwelijks waren de ons bekende perfonen op den burg aan
zorg ter verwisfeling van be--gekomn,wasdcige
hoorlijke kleedingítukken gedragen, toen de oude Baron
ADO L p n den Jonker oT T o voor zich liet ontbieden , en
hem op de volgende wijze aanfprak: „ Zonderling zijn de
raadsbelluiten der Voorzienigheid , mijn zoon ! en wij , wat
zijn wij anders clan werktuigen in hare allesbellurende hand ?
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„ Zoo immer, dan heb ik dit dezen dag ondervonden. Van
„ uwen togt , door mijne lieden , onderrigt, befloot ik, in„ dien mogelijk, uwen perfoon in mijne magt te krijgen, in
„ de hoop van door dien flap eindelijk paal te flellen aan de
„ gedurige fi:rooptogten , die mijne arme leenmannen flechts
„ berooven van hetgeen de krijg hun nog gelaten had. Ik
„ heb u gevonden , Jonker O T T O ! maar als den edelmoedi„ gen redder van mijnen eenigen zoon, van mijnen dierbaren
„RUDOLYuI"

„ Ik heb niet geweten, dat hij, dien ik redde, uw zoon
„ was'," viel O T TO bedaard, doch met waardigheid in.
„ Gij hebt uwen evenmensch gered, — gered met gevaar
„ van uw eigen leven, en zulk eene edelmoedige daad vor„ dert eene edelmoedige belooning. Gij zijt vrij , Jonker
„ OTT o ! Vertrek naar het Plot van uwen vader. Ik zelf zal
u tot op het grondgebied uwer goederen geleiden, nadat gij
van mijnen zoon affcheid zult genomen hebben. Gij moet
„ onverzeerd tot de uwen terugkeeren , en uwen vader de verzekering overbrengen, dat ik voortaan , uit erkentenis voor
» uwe edelmoedigheid, eiken ftrooptogt op ulieder grondge„ bied aan de mijnen ten firengfle verbieden, en elke over„ treding voorbeeldig f}raiTen zal."
De grijsaard, deze toef'praak geëindigd hebbende, geleidde
Jonker O Ti' O naar het vertrek van zijnen zoon , en , de bei
-de
jongelingen alleen latende , verwijderde hij zich.
R VOO L Pil had zich op een rustbed nedergelegd; want
een aanval van koorts had hein hiertoe, zijns ondanks, ver
Toen OTTO binnentrad, rigtte RU DOL r u zich op-pligt.
van zijn leger, en zeide niet de innigste deelneming: „ Iloe
,y zal ik u danken, mijn edelmoedige redder?"
„ Ook gij zoudt snij , in gelijke omflandigheden, gered heb
jonker! laat ons daar niet verder over rede--„ben.IVar,
„ wisfèlen. Zeg mij liever, zoo dit zijn kan , wat u be„ woog, onder zulke fchrikwekkende omflandigheden , den
„ wanhopigen togt over de rivier te wagen. Ik zag het niet
„ ontzetting, toen gij , met den ouden WOL TER, van wal
,, staalt."
Door deze vraag geraakte RU D o L p u in eene verwarring,
waaruit hij zich niet beter wist te redden , dan door stet geven
van het ontwijkend antwoord: „ Dringende bezigheden vor„ derden mijne tegenwoordigheid aan de overzijde der rivier."
0 T T o, vermoedende dat hij welligt te veel gevraagd had,

jóá
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hernam daarop fpoedig: „ Ik hoop Hechts, dat dit ongeval
van geene verdere nadeelige gevolgen zijn zal, Jonker! en
„ her verheugt mij, dat ik, offchoon u niet herkennende ,het.
, werktuig te uwer redding op dezen dag geweest ben."
Onder deze korte redewisfelingen , verlangde it u D or. P It
niets vuriger, dan eenig berigt aangaande zijne geliefde BE RTIIA te bekomen; dan de toehand van zijn gemoed was, in
deze oogenblikken, niet gefchikt, om de beste middelen te
kiezen, welke in flaat fchenen, hem tot zijn doel te gelei.
den . R U D 0 L P H beflooc derhalve , liever niets te vragen ,
dan het geheim te verraden, hetwelk hem boven alles dierbaar
was. Dan , wat zijn onze befluiten , wanneer zij niet door
het verfland, maar door het gevoel bepaald worden? Dit ondervond R tl D O L PIi in deze oogenblikken ; want, geheel
werktuigelijk zijne hand in den boezem flekende, ontdekte
hij plotfelijk, en tot zijne groote verbazing en finart, dat hij
her onderpand van het leven zijner geliefde , den geheimzinnia
gen halsdoek en de heilige Reliquie, niet meer de zijne
konde noemen, Het verlies van een zoo dierbaar kleinood
bragt den jongeling in een' flaat van verwarring en befuiteloosheid , waarvan hij de uitwerkfelen niet wederftaan koude.
Hij begon te beven, en zijne tanden klapperden. Jonker
OTTO hield dit voor eene verhef ing van koorts.
„ De koorts fchijnt fterker te worden ," fprak OTT O; „ uw
Heer vader behoorde morgen vroegtijdig naar Z. om den
„ beroemden Arts B ERE N G A RI U S te zenden."
Deze uitdrukking deed R U D O L P u befuiten, zijn hart
eenige verligting te geven door eene zijdelingfche toefpeling,
ten gevolge warvan hij Benige meerdere opheldering hoopte
^e verkrijgen.
„ Zegt gij niet, om een onzer lieden naar B E rt E N G A„ RI us te zenden? Ach, Jonker 1 de Hemel beware deli
„ bode voor het lot , dat mij , zonder uwe edelmoedige tus„ fehenkomst, zoude getroffen hebben! Ook ik wilde dien
.

Geneesheer raadplegen

over den toefland van

een

zeerbe-

„ mind voorwerp ; maar ach !".... Hier zweeg hij op eens flil,
O T T o wilde weder antwoorden; naaar dc oude Baron, in
'iet vertrek tredende, bcrigtte den Jonker, dat zijn paard ge
geleide gereed flood. De beide jongelingen na--zadel,nht
men een hartelijk affcheid , hetwelk beiden, om verfehilleucie
redenen, hadden gewenscht te verfchuiven.

(IJet vervolg en fdot hierna.)
-
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„ Aan den Redacteur der haderlandfche Letteroefeningen.
Mijnheer!

O

nlangs kwam mij, toevallig, onder het oog een dier
„ met logens opgevulde berigten over Holland, gefchreven
„ door een' bovenlander , die, hoezeer geen grasmaaijer,
„ zonder eenig vermogen naar Holland kwam afzakken, om
„ er, even als zoo velen zijner ondankbare Landgenooten,
„ hunne fortuin te maken, en daarvoor liet Land en des„ zelfs al te gastvrije Bewoners, waaraan zij alles verfehul„ digd zijn, te befpotten en te befchimpen. (*) Ik nam er
het volgende uit over, zend U zulks ter plaatfing, en
blijf," enz.
—„ Aan eer.' flagboom op den weg werd mij geld afgevorderd;
en op mijne vraag waarvoor, kreeg ik tot befcheid: „ Voor
„ het 7'olkliaus !" — Zoo moeten dan hier te lande de reizigers de gekken onderhouden."
„ In een' winkel te firn zeim [flrnhem] vernam ik naar een
goed Gasthaas. [De Mof bedoelde eene leerberg.] Men begreep mij niet; en Bene mooije jonge vrouw, rood en rond
als een Stettin/c,'re appel, fcheen mij te beklagen, dat ik aldaar in 't geheel geese; bekenden had. Naderhand vernam ik,
dat Gasthaas hier Bene foort van Hospitaal beduidt; en dus
moet het deze onnoozele menfchen vreemd in de ooren heb
geklonken, dat ik voor mijzelven Gene plaats in eet;-ben
I3ospitaal wilde befprcken. "
Ik voeg hier nog nevens, Mijnheer, hetgene ik bij zekeren
vond,in Gene Reis, te Weenen 18a5 gedrukt : „ De Holland/the kerken (te Bnsflerd~),
hoe groot zij ook zijn, hebben niets verhevens of fchoons.
Men denkt in deze zalen (hallen) veeleer aan zindelijk onderhoudene kinderkamers (lii;z te°faxben) , en verliest te eenemaal alle behagen in dezelve, wanneer men iedereen daar,
met den hoed op liet hoofd, als in een kofï jhris, ziet rond
Ik zag inderdaad in zulk eerre kerk drie oude vrou--icopen.
wen, welke daar Bene koeler en aangenamer woning, dan
hare eigene, fchenen te zoeken, en van welke ééne regt op
(*) Wat fterk uitgedrukt; fchoon er waarheid ten grond flag ligt. Redact.
MAXIMILIAAN LUWENTUAL
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haar gemak zat te naaijen.JD — , Men heeft hier een' Fran_
fchen en een' Hollandfc/en , des winters ook een' Duit/dien
j

fchouwburg, welken laathen men , vreemd genoeg , niet

Duitsch, maar Hoogduitscn noemt ; waardoor men , naar het
fchijnt, zelve te verflaangeeft , dat men de landstaal , en wel
met regt, Hechts voor een plat en bedorven Duitsch houdt."
Blijft in uw land
N.

UITTREKSEL UIT HET WOORDENBOEK DEP. JEZUITEN,

A dcléren..Tezuiten

Na dc fztbalractie de rekenkunfcige bewerking,
het beste verftaan.
welke de
Bajonet. Puntige en ónweér1laanbare bewijsreden, door
middel van welke de .Tezzriten zonneklaar betoo;_n, dat men
ongelijk heeft, wanneer men anders denkt dar. zij.
Banke'roet. Eerlijk en gemakkelijk middel , om zijne fchulden te betalen en fortuin te maken.
Bekeeren. Zie Néér fabelen.
Biecht. Vernuftig middel, om te weten te komen , wat er
in de huizen omgaat, en om erfenisfen te ontfutfelen.
Frankr ijk. Wingewest der Paufelijke Staten.
Genelarnzes. Lijfwacht van liet Jezuiten - korps.
Gsu•etcn. Dat eens .Tezuits is van den ileviglien aard, en
kan zelfs een' moord verduwen, als Bene zeer vergeeflijke
zonde.
Hart. De Vaders des Geloofs bewijzen, dat men zonder
hetzelve kan beflaan.
Kanon. Een werktuig, door L O I) E W ij K DEN XIVde ultisua ratio regurn genoemd, en als zoodanig ook bij de .Jezuiten erkend. Wat toch , inderdaad , bezit meer overredingskracht dan een kogel, die, in één oogenblik, tien ongeloovigen het ítilzwijgen kan opleggen?
A'oopa aar. Zie Religie.
Miste. Militaire wandeling.
Parijs. Hulpkerk van Rome.
Seminarie (.Tezuitsc//z'. Eene foort van barak, waar men
de exercitie van den foldaat aanleert: de lading - in twaalf
tempo's en het koraal ; de fabel en het wierookvat , enz. enz.
Vergeven. Oud woord , dat de .Tezuiten pogen te doen
doornrijken in liet Dictiinriai; e de l'.Icadér;:ie.
Vctsrcrleren. „ Vie zici? zelven vernedert, zal verhoogd
worden," zegt het Evangelie. Dit is het éénig voofchrift
,
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van het Goddelijk boek , hetgeen de .Tezuiten Reeds in praktijk hebben gebragt. De Paust'en, die zichzelven de knechten
der knechten van God noemen , zien zich eenc driedubbele
kroon op het gewijde hoofd gedrukt; en de Jezuiten , die
zich zoo klein gemaakt hebben, ten einde Frankrijk binnen
te dringen, zijn alreeds de meesters van dat Rijk geworden.
Yolk. Weide der .Tezuiten.
Weldadigheid. Woord, door VOLTAIRE gefchapen , en
gevolgelijk bij de II. Vaders in affchuw: de tegenzin, dien zij
van dit woord hebben, ftrekt zich tot de zaak zelve uit.

NIEUW - GRIEKENLAND AAN DE VRIENDEN VAN
OUD - GRIEKENLAND.

III.

G

ij hebt zoo veel gefchreven, gezongen en gezeid,
Geprezen en bewonderd, bejammerd en befcllreid ;
De namen onzer vadren , wat klinken zij niet fchoon !
Zij pasfen allen volken, In lof- en jubeltoon;
En woudt gij doen ontvonken voor vrijheid, roem en eer,
Gij haaldet uit onze oudheid de branditof keer op keer;
Dat vuur, dat, onder de asfche, nog tincolt in flillen gloed,
En puinen, die eens dronken 't Helleenfche heldenbloed.
Wat heeft u thans, gij volken! zoo fchuw en bang gemaakt ?
De geest, door u bezworen, uit diepen nacht ontwaakt,
Hij rijst in de oude grootheid, en reikt u zijne hand:
Herkent gij 't dan niet weder, het vrije Griek 2r,land ?
De vonken onder de asfche, door u vaak omgewoeld ,
Die vonken , welker gloed gij vaak in u hebt gevoeld,
Zij (laan, met lustig blaken, in breede vlam omhoog:
Kleinmoedigen ! gij ziet het, en fchrik fluit u het oog!
,Helaas! zoo hebt gij, vrienden; met namen Hechts gefpeeld,
En, met een ramlend raatlen, in 't kinderfpel gedeeld!
Dle tijd is thans verílreken ; er is genoeg gezeid ,
Geprezen en bewonderd, bejammerd en bèfchreid.
Wat toeft gij bij 't voorleden van d' ouden heldentijd?
Keert weder, hoogverrukten ! — die baan is al te wijd.
Het oude is nieuw geworden, 't voorledene u nabij;
Wat gij zoo lang gedroomd hebt, haat werklijk aan uw zij';
Gij fluit het huis en harte , en 't klopt aan beide luid:
Zegt, ziet het er dan anders, dan gij het droomdet, uit?
Naar W'ILHLLM MULLER.
J. W. IJ NTEMA.
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Eene ware Gebeurtenis.

Dieu fit du repentir la vertu des mortels.
VOLTAIRE,

Olympic.

:Na een verblijf van twee jaren te Kanton, werwaarts han

mij gebragt hadden , keerde ik naar Europa terug-delzakn
met het fraaije Hollandfche vaartuig , de Willem, met thee
en konzenilje voor Intwerpen geladen, wanneer een ontzet
ons buiten onzen koers wierp , en gedurende twee-tendform
dagen ons onafgebroken teisterde. Wij ontfnapten echter ge
gevaren van het verfchrikkelijkst onweder, en, toen-lukigde
het voorbij was, bevonden wij ons op dehoogtevanPortJackfon , eene der beste aukerplaatfen van de kolonie Botanybaai;
en wij befloten dezelve binnen te loopen, zoo wel om Ieeftogt op te doen, als om cie fchaden te herflellen, welke
ons fchip in den florin had bekomen. Nieuwsgierig om de
zeden van de bewoners dier kolonie te leergin kennen, menfchen, te eenemaal van de Eu; opefche befchaving uitgefloten ,
daar dezelve grootilendeels bellaat uit Engelfche veroordeel
liet ik mij aan wal zetten. De ftad Sydney fchijnt mij-den,
niet onwaardig, de aandacht van eiken reiziger te vestigen.
Eene vrij talrijke bevolking, welke in zekere ruimte gezeten
fchijnt; zindelijke Piraten , verfierd met behagelijke winkels
trokken mijne opmerking; maar bovenal bewonderde ik den
rijkdom der natuur in dit gewest , veelligt het fraaifte ter wereld. Welk een krachtige plantengroei l welk eene verfcheidenheid in de voortbrengfelen van dezen zoo vruchtbaren
grond ! — Op zekeren dag dwaalde ik langs den zoom van
een dier trotfche, ongerepte wouden, antieke gedenkhukken
van de oudheid der aarde, tijdgenooten misfchien van derzelver fchepping. Ik deed eenige geweerfchoten; en het vreedzaam gevogelte , dat welligt nooit liet geluid der ontploffing
van een vuurwapen had gehoord, wachtte den dood af, bij
zonder te vlugten. benige Antilopen rezen , mij zien--kans
"op,
en verwijderden zich langzaam. Alles verkondigde
de,
in deze eenzaamheid de diepfle kalmte ; men zag , dat de
mensch nog niet tot dáár was doorgedrongen. Ik kuijerde ,
in gedachten verzonken, in eerie zoete mijmering als verzwolgen, en bemerkte niet, dat ik verdwaald was. Vergeefs

DE BItieDERMOORDER.

593

wendde ik mijne blikken naar alle kanten, in de verte een
herkenningsnunt zoekende; vergeefs trachtte mijn oor den
flap eens reizigers op te vangen: doodflilte heerschte in deze
onmetelijke bosfchen. Ongerustheid begon mij te bevangen,
toen een man van ongeveer dertig jaren voor mijn gezigt ver
Zijne door de zon gebruineerde gelaatstrekken en for--fchen.
fche armen kondigden fterkte en gezondheid aan. Hij fprak
mij terflond aan in het Ensgelsch; maar, ziende dat ik die taal
niet voldoende magtig was, vervolgde hij het gefprek in het
Fransch, waarin hij met veel gemakkelijkheids zich uitdrukte.
Nadat ik hein mijne verlegenheid had medegedeeld , zeide hij :
„ Laat mij u naar mijne hut geleiden , Mijnheer! en u daarna
den regten weg wijzen." Ik aanvaardde dit heusch aanbod; en zoo kwamen wij weldra aan eene woning, die er
zeer wel uitzag, en omringd was van met zorg bebouwde vel
wier vruchtbaarheid rijkelijk fcheen te beantwoorden-den,
aan de hoop en vlijt des bebouwers. £ene jonge vrouw, te
midden van eenige kinderen, bezorgde de huishouding, en
onthaalde mij op zuivel en vruchten; en, toen de eerlle trek
voldaan was, fprak mijn gastheer: „ Ziedaar alles , wat een
„ ongelukkige veroordeelde u vermag aan te bieden 1 Ik zelf
„ ben een groote misdadiger. Zie in mij een broedermoor,, der!.... Geboortig van Southampton, waar mijn vader nog
„ een' regeringspost bekleedt, trof mij het ongeluk van het
„ voorwerp te zijn van deszelfs afkecrigheid, ter gunfle van
„ een' ouderen broeder, dien hij met de volheid zijner liefde
„ als overlaadde. Jaloezij vermeesterde mijne ziel, en, op
„ zekeren dag, — dag van jammer! --- ten gevolge van Bene
hevige woordenwisfeling, bragt ik hem, zonder moord„ dadig opzet, een' flag toe....." Hier vatte de vrouw
de handen van haren echtgenoot , drukte dezelve teederlijk in
de hare, en wischte hem het zweet van het voorhoofd en de
tranen uit de oogen. — „ Om kort te gaan, ik werd veroor„ deeld en gebannen. De dood fcheen mij verkieslijk boven
„ zulk eene firaf; doch, ik bedroog mij: ik heb Bene gezel„ lin gevonden, wier liefde en goedheid mij, en de kinderen,
„ die zij mij fchonk, van nieuws aan het leven verbinden. De
velden , die gij hier ziet, zijn toereikend voor onze be„ hoeften , en ik hoop door berouw en pligtsbetrachting mijne
„ misdaad in het einde te verzoenen." — Ik fleet den avond
bij dit gezin; ik fchroomde geenszins, onder het dak te ver
eert' gevonnisde van Botanybaai, en ik fliep-nachtev

594

DE BROEDERMOORDER.

zelfs zeer gerust. Des anderen morgens , nadat ik mijne er.
kentelijkheid voor een zoo gul en vertrouwelijk onthaal in dit
afgelegen verblijf aan de kinderen had betoond, keerde ik
naar Sydney terug, onder liet geleide eens broedermoordersi

ANEKDOTE, RAKENDE TALMA.

®p zijne eerfle reis naar Rouaan, werwaarts hij zich per
diligence begaf , trachtte het gezelfchap het doel dier reize uit
te vorfchen , tot dat TAL MA ten Iaatfle, voor een oogenblik
zijne gewone zedigheid vergetende ,gemelijkzeide, dat hij den
Rouaneren iets ging laten zien , wat zij nooit gezien hadden.
Een Heer , vuur vattende op dit gezegde , verlangde te, weten, waarin dat wonder beflond ; doch TALMA ontweek zulks ,
en verzaakte zijnen naam. Men kwam nu weldra ter plaatfe, en fcheidde koel. Des anderen daags was de fchouwburgszaal flikkend vol. Elk beijverde zich om het zeerst,
om den Fran/then R o s e I u s toe te juichen (hij fpeelde
N A N LI U S) ; maar naauwelijks had het handgeklap hem ver
te fpreken,of een fcherp fluitje ,dat uit de vooríle loge-gund
kwam, deed zich hooren. TALMA, verbaasd , hield op, en
vroeg, waardoor hij het ongeluk had te mishagen. „IIet heeft
„ niets te beduiden," fprak nu eene fleur zeer bedaard; ,,ver„ volg! Gij zijt gekomen, hebt gij zelf gezegd, om ons iets
„ te doen Zien, wat wij nooit gezien hebben ; en wij, wij
„ doen u iets hooren, wat gij nooit gehoord hebt. De Rona,, vers beloonen de verdienfle en flraffen den trots." Een
algemeen handgeklap van alle kanten verving den fpreker,,
den Rempel drukkende op hetgeen genoemde fleer had gezegd; want hij was het, in wier T AL Di A vervolgens een'
man van aanzien kennen leerde, die zijn ijverige en hartelijke
vriend werd.
,

DE SNEDIGE PARIJSCIIE KWAKZALVER.

vereind flaande in eene kales , met een befloven paard er
O
voor, hield een kwakzalver, op eene kermis in eerre der
landíleden • voor de verzamelde menigte , welke hein omringde, de navolgende rede:
Mijne Heeren en Dames! Met verlof van den Maire, heb
ik de eer, u aan te kondigen, dat ik een bloedverwant ben
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van den vermaarden Nostradamus; maar dat, hoezeer min bekend dan hij, mijne kennis veel grooter dan de zijne is. Gij
zult misfchien zeggen , dat het mij niet fraai haat, mijnen eigen' lof te vermelden; maar, onbekend te dezer Elede, ben
ik verpligt, mij van eene taak te kwijten, die niemand nader
is dan mij , en van welke ik mij beter dan iemand kan kwijten, naardien niemand beter dan ik zelf over mijne bekwaam
kan oordeelen. Gij moet dan weten, dat ik, al de-hedn
vier wereiddeelen bezocht hebbende, zeer buitengewone ontdekkingen heb gedaan. Ik heb een' geestrijken drank uitgevonden, die aan de jongedochters verftand, aan de rijke lieden
eetlust, aan de bloodaards moed, aan de oude vrouwen nieuwe jeugd , aan de mannen geduld vermag te fchenken. Gij
moet alverder weten, Mijne Heeren en Dames I dat het mij
gegeven is, het voorledene te weten, hetgeen niet zeer ongemeen is, en ook het toekomende, hetgeen wel zeldzamer is,
maar inderdaad veel gemakkelijker, aangezien men den tijd
vóór zich heeft, om te bevestigen, of men wèl geraden heeft.
Uit mijne wetenfchap vloeit dus voort, dat mij niets onbe.
kend is van hetgeen in deze had omgaat; en het zijn inzonderheid de belangen van eenige weinige echtgenooten, welke
mij herwaarts voerden. 11c weet, dat drie, en niet meer dan
drie trouwelooze vrouwen zich bevinden te midden der menigte eerbare gehuwde Dames, welke ik de eer heb hiervoor
mij te zien; en ik wensch mijzelven geluk,voor Bene zoo tal
vergadering van deugdzame echtgenooten te mogen fpre.-rijke
ken. Ik weet ook, dat de Hemel , tot ftraí`fe der fchuldigen ,
op den neus van derzelver echtgenooten eene kleine verhevenheid zal doen te voorfchijn konten, welke aan heel de wereld de namen der drie misdadige vrouwen zal kenbaar maken,
— (Hier bragten fchier alle de aanwezige mannen, onwillekeurig, hunne hand aan den neus.) — Mij dunkt ik hoor een'
kreet opgaan van de gehuwde mannen , die mij hooren. Inderdaad, het is uwe fchuld niet , beklagenswaardigen! en ik
begrijp ligtelijk , dat gij weinig gediend zoudt zijn, met uwen
neus gefiraft te zien voor Bene misdaad , die dezelve niet begaan heeft. Maar ik kan u voor het onheil behoeden, dat u
dreigt. Bijaldien de drie fclmuldige echtgenooten zich bij mij
gelieven te vervoegen , zal ik elk harer een doosje pillen ter
hand (lellen, welker gebruik den neus harer refpective mannen zal waarborgen tegen het bewuste gevaar. Ziet hier mijiï
adres. Der Dames zij verwittigd, dat het vertrek, door mij
bewoond, twee toegangen heeft, en dat men alzoo hetzelve
kan verlaten , zonder gezien te worden.
Hiereindigde onze kwakzalver zijne rede, en verwijderde zich.
Zijn ontwerp laagde volkomen. Dien eigen avond ontving hij liet
bezoek , niet van drie, maar van een zeer aanzienlijk getal vrouwen, verwisfelde tegen goud eerre menigte doosjes pillen,
welke hem niet zoo vele centen kosteden, en verliet des anderen daags , vroegtijdig, eerre had, wier ligtgeloovige inwoners hij voor eene belangrijke fomme gelds had opgezet.
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en Parijsch dagblad , fOpinion, behelst het navolgende a
„De Kermis van Alnftei-dain wijkt van de gewone af; 't is
eene Kermis op zichzelve, of liever het zijn ware Saturnalias
Dáár vindt men niet de zeden en gewoonten van Brabarid
en k7aanderen;'t is het losbandig Rome! Men verfla mij wèl l
De hooge enn de middelflard der zamenleving te Iinflerdam zijn ,
op het flak der zuiverheid van zeden, geenszins ten achtere
bij andere groote (eden (*); maar de mindere klasfen zijn
aldaar meer bedorven, dan ergens elders ; derzelver fchaamteloosheid is ontzettend, althans gedurende de Kermis. Om
geloof te vinden in hetgene ik deswege wilde aanvoeren,
acht ik het noodig, vooraf de daadzaak te vermelden, dat,
te Amfierdani, niemand eene vrouwelijke dienstbode zou kun
krijgen , indien men haar niet een/ge vrije dagen (t) ver-ne
gedurende dit jaarlijksch feest. Maar, hoe bell eden-gunde
deze kuifche /Iniflerdamfche dienstmeisjes deze gelukkige dagen van vrijheid! Kik harer, vergezeld van haren minnaar,
(want het is eene fchande voor haar, dien dag geenen minnaar te hebben; en zij , die van denzelven verkoken zijn,
horen er Genen !) holt 's morgens langs de tlraten , en 's avonds
verzamelen zij op de pleinen en markten, waar Zij den nacht
futen niet danfen en drinken. Bare zinnen , ontvlamd door
den dans, liet bier en den jenever, vervoeren haar tot elke foort
Van buitenfporigheid. Eindelijk, bedwelmd door vermaak en
drank, verlaat haar de Rede. De gehuurde minnaar maakt
niet zelden gebruik van deze gelegenheid, om haar, die zich aan
hein toevertrouwde, van haar geld, hare fieradeu, en fomwijlen zelfs van een deel harer kleedins te berooven. I-Iet toonecl, dat deze en gene plaatfen, des Dingsdags en Vrijdags
ten 3 à 4 ure in den morgen in September , vertoonen, is inderdaad afzigtig ; de Saturrralia zelve leverden veelligt geene
walgelijker tafereelen op. Deze dienstmeisjes, na in eenen
enkelen dag al hare fpaarpenningen van een geheel jaartehebben verloren, en na verfcheidene uren, in den fchandelijkflen
faal vandronkeufehap, op de flraatlieenen of floepen flapende te hebben doorgebragt , keeren eindelijk tot hare
Ileeren terug, die niet zelden verpligt zijn, haar in de eerst
Meimaand weg te zenden, den bijl- and inroepende-volgend
van LU CI n A ! Zij, wier dronkenfchap zich bepaalt tot uit
vrolijkheid, begeven zich zingende huiswaarts, maar-bundige
met zulk eenen nadruk, dat wij twee flapelooze nachten feten in het I-rapen van Arnf7 erdam."
-

*) Althans, den I Iemel zij dank! zeker niet bij Pars!..o
j ) Niet Benige, Monfleur le Fr•anfais! maar éénen. —
Ach, dat wij in liet overige van liet tafereel u eveneens konden logenfiraffen J
VET.
-

((

-

MENGEL ERK.
HOLLANDS SCHILDERROEM, BESCHOUWD ALS EEN
KRACHTIG

MIDDEL TER AANKWEEKING EN BEOEP'ENING DER KUNST.
I`.EDEVOERING.
1I•

J. VAN IiARDERWIJK, RZN. (*)

A

is redenaar opgetreden zijnde , om in dit uur deze
ple tige feestviering te leiden , ontveins ik het niet , dat
vcrfcllillende gewaarwordingen mijne ziel vervullen. Als
ik overweeg , hoe gewigtig de taak is , die ik op mij neem ,
dan bevangt mij de vrees, dat ik deze aanzienlijke verga
niet Waardig genoeg onderhouden zal , en dat een-dering
te overijld genomen hefluit, waartoe ons de eigenliefde
te ligt verleidt, mijne vermetelheid maar al te veel zal
openbaren , van de fpreekbcurt te dezer gelegenheid geenen bekwamer redenaar te hebben overgelaten. De vriendelijke aanvrage , echter , mijner geachte Medebeíluurders,
en het genoegen , dat ik voor mij er in zag, om dit feest
te be1}urcn, heel;schtcn over deze, en vele andere zwangheden, en de flap werd gedaan. Genoegen ? Ja, M.
H. Zelf in dit Genootfchap onderwezen ; zelf door ver
mannen, hier tegenwoordig, in het vak der-dieníljk
kunst voorgelicht en aangemoedigd ; als kind in het kunst
gezin opgevoed . de herinnering aan dat alles -lievnd,
thans levendig voor mijnen geest , bezielde en fpoordc
mij aan, om de taak met vrijmoedigheid op mij te nemen, zoo wel om de fchatting mijner erkentenis aan dit Ge(*) Uitgefproken , ter gelegenheid van de uitdeeling der
eereprijzen, in het Teekengenootfchap, onder dc zinfpreuk:
HIERDOOR TOT 1-IOOGER , te Rotterdam , op den 7den van Grasmaand , 1827.
IIENGELW. I827. NO. 13.
SS
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nootfchap te brengen , als om bij den wierook , dien wij,
tot roem onzes vaderlands, op het altaar der kunflcn
wenfchen te plengen , uw aller gevoel voor het fchoone
op te wekken. Voorzeker , den roem onzes vaderlands ,
en met denzelven dien van wetenfchap en kunst te verheffen, is Reeds een waardige, een heilige pligt ; den
roem van dat vaderland , waar zoo velen de fakkel der
befchaving ontfloken hebben , — dat vaderland , waar ,
bij de heiligdommen , P A L L A s en der Zanggodinnen gewijd, de tempel der Schilderkunst ook heerlijk prijkt , en ,
in vereeniging met hare zusters , priesters telt , die tot
op dezen dag den roem der kunst en dien des dierbaren
lands verhoogen. Is het boven alle tegenfpraak , dat de
Nederlanden verdienflélijke Staatslieden, fchrandere Geleerden , dappere Legerhoofden en Vlootvoogden hebben
voortgebragt; niemand zal liet ook ontkennen, dat hun
kunstroem , tot verheffing van het fchoone en goede , zich
even fchitterend toont, als hun krijgsmoed, in den flrijd
tegen heerschzucht en gewetensdwang , in zoo vele tijd
onzer gefchiedenis heerlijk uitblinkt ; ja , even-perkn
gelijk de duinen van Nieuwpoort en de oevers van den
Teems fleeds getuigen van hunne dapperheid en vrijheidsliefde, even zoo zijn dc paleizen van Vorflen en Kei
wonderen hunner kunst ,-zersdfchouwplatnve
welke den hoogen roem der vaderen f'iaven , en toonen , dat onze paneelen dat fchoonsheidsgevoel uitdruk
hetwelk zich door waarheid en eenvoudigheid ken--ken,
merkt, en de natuur in al hare verhevenheid voorfielt.
I-Iunne voorbeelden , M. H. , hunne kunstwerken , hun
ingeoogfie roem moeten ons Reeds voor oogen zweven.
Ik wil u op dezelve wijzen , zoo wel om u met uwe ver
gebied der kunst in te leiden , als om het-beldinght
edelst vuur in aller boezem te ontfleken , ter aankweeking en beoefening der zielverheffende Schilderkunst ; en ik
nam mij dus voor, (laat makende cp uwe toegevende aan
deze , tot feestelijk genot geflemde , vergadering-dacht,
bezig te houden met de befchouwing van Hollands
fchilderroem, als een krachtig middel ter aankavecking
en beoefening der kunst.
.
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Iet is waar, M. H. , iedere blik , dien wij op de gefchiedenis der Schilderkunst werpen , ieder meesterftuk , dat wij
in de fcholen, waar zij het gebied voert, aanfchouwen , alles
kan en moet ons aanfporen tot hare aankweeking en beoefening. Het zij wij ons wenden naar dien klasfieken
grond , waar ieder voorwerp, waar geheel de Natuur den
Ilellenifchen geest voor liet fchoone ontgloeide , waar dat
po.itifchc in de beeldende kunfien uitblonk , dat den aan
Jupiter van P H I D I A S en de Helend-fchouwrinde
van z E u x i s trof en verbaasde; het zij wij een blik
werpen op dat vaderland der kunflen, waar de m i c H E r.
ANGELO'S, de DA VINCI'S en TITIAAN'S het
oog des kunftenaars hielden opgetogen ; of den Franfchen
bodem betreden, die L E B R U N'S , P O U S S I N 'S en
L E s u E u rt. 's voortbragt ; of der Duitfche fchool hare
regten laten wedervaren; of, eindelijk, als paarlen aan
de kroon der Vlaanzfche , eenen R U B B E N s en v A N
D Ij i zien pralen : alles te zamen genomen , moet den
vereerder van het fchoone en verhevene opwekken , om
de meesterflukken van zoo vele voortreffelijke kunflenaars
te beftuderen en na te volgen. IVlaar, terwijl wij den welverdienden lof aan dc kunsttafcreclen van vreemden brengen , willen wij den roem der Hollandfche Schilderfchool
niet vergeten , die haren rang waardiglijk onder de. Schil
Europa handhaaft. En zouden wij dien-derfcholnva
roem niet met geestdrift vermelden ? Wij allen doen het gekunstliefde en vaderlandfchen trots ! En vraagt-wisfeljkmt
gij mij: waardoor onze Schilders dien roem verworven
hebben , en waarom zij zoo zeer voorbeelden in de kunst
en voorwerpen onzer beoefening moeten zijn ? Ik wil
deze vragen voor u beantwoorden , en wijs u daartoe,
I. Op hunne getrouwe navolging der Natuur, het eer
voorname doel der kunst.
-flen
II. Op het koloriet en bevallige van licht en bruin ,
dat in hunne tafereelen uitblinkt.
III. Op de verfchcidenheid van Onderwerpen, welke
door onze Schilders behandeld zijn.
Gij gevoelt, M. II. , dat het tafereel van Hollands
Ss a
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fcllilderroem , naar de opgegevene punten voor te hou
uit losfe omtrekken beflaan zal , daar ik mij-den,flchts
even min met afgetrokkene redeneringen als niet wijdloopige bcfpiegelingen kan inlaten. Andere gelegenheden zijn
daartoe ook gefchikter : dc feestredenaar wekt het gevoel
en de verbeelding zijner hoorders op , om hunne harten
tot waardige feestvreugde te flemmen. Het is dus geheel mijn oogmerk niet, om , bij de behandeling van het
eeride punt, u , in het breede , met de gevoelens , door
zoo vele wijsgeeren en geleerden over de navolging der
Natuur ontwikkeld, bezig te houden. Het is toch de
afinaling der geheele zigtbare fchepping, zoo als zij zich
overal en altijd aan onze zinnen voordoet; en de Schil
zal hij het ware doel der kunst treffen , moet de-der,
Natuur kennen , bcíluderen, en als op dc daad betrappen;
hiermede echter niet bedoelende, alsof er door hem niets
anders zoude kunnen gedaan worden, dan de Natuur
maar flaafs tc volgen: neen! de Kunst heeft een gedeelte
in haar gebied , waarin zij magtiger is , en de Natuur zei
overtreft ; het is liet denkbeeldige fchoon , het Ideaal.-ve
Wij wandelen dagelijks in den uitgebreiden tempel der Natuur : haar volmaakt uit te drukken , is onmogelijk ; maar
door zamenvoeging, vinding, vergelijking en fcheppend
genie bereiken des ku nflenaara voortbrengfels dat fchoon
geheel , waarin alles te zamen vloeit, wat op onze zin
nadruk werken kan , en „ waar--nehartsogm
achtingwaardige Medeleden met
gelijk
een
onzer
toe ,"
Schilder
diep moet trachten in te
,
„
de
refit aanmerkt
, om hetzelve in har
Ideaal
van
het
gevoel
in
het
dringen
verband met de Natuur te brengen , waardoor hij-monisch
alleen den naam van Schilder, in den verhevenflen zin des
woords , kan verdienen." (*) Wij weten het, M. H. , die
hoogíle volkomenheid , welke door onze ziel gevormd ,
en door de meesterhand aan onze zinnen vertoond wordt,
blinkt in die fchoone gewrochten uit , welke ons tot de
(*) J. A. n A IC IC KR,, Verhandeling over het ideaal, te vinden in de Werken dec hou. Maat/ch. van fr. K. en W., D.
VII, bi. 99.
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hloeijendflc tijdvakken der Griekfche en Romeinfche kunst
terugbrengen ; het zijn de Anticken , waarin die denkba
verhevene fchoonheid zigtbaar is , en welker beoefening-re
den jeugdigen teekenaar niet genoeg kan worden aangeprezen. Wat WINKELMAN, LESSING en andcren over het nut van de beoefening dezer kiasfieke vormen aangemerkt hebben , brengt den Schilder op den vcili [een weg, en zal hein talfereclen doen leveren , waarin
wij de Natuur, veredeld en door liet Ideaal des kunftcnaars bezield , op cent wijze zullen zien voorgefleld ,
waarbij cane bloote navolging .deeds ver zal moeten ach
zulke tafereelen, wij zeggen het niet geest -terflan.E
zulke tafereelen heeft de Ilollancdfche Schilderfchool-drift,
geleverd ! Moge de Italiaarriche School die verhevene
gedenkuk(kcn der oudheid gezetter en getrouwer beftudeerd en beoefend hebben dan onze School , zij is dan
ook minder van die ílaaffche navolging te befchuldigen ,
welke fonts in de werken der eer9icdoorftraalt; nmaarniettelnin nala zij toch die heerlijke kunstgewrochten ten voor
voor zoo veel dezelve den Schiller tot modellen-beld,
voor liet ware en íchoone kunnen en moeten dienen ;
doch bovenal zijn onze Schilders tot die zuivere bron
teruggekeerd , waaruit voor -lihene en Rome eenmaal de
kennis van het ware fchoon is voortgevloeid: de Natuur,
de Natuur alleen was hunne lccrmcestereslè. Plaatst u
voor onze verbeelding , en getuigt liet, meesterftukken
der kunst, door onze VAN n E VELDFN's, BEItG_
CIIL1\1'S (*), BOTH'S, IkUISDAAL'S, HOBBErI A
en anderen vervaardigd ! Ziet bij dezen landíchau

's

en ftoWaadje in al hunne fchoonheid afgebeeld. Aanfchouwt
bij genen , nlisfchien wel meer dichterlijke dan eenvoudige voorflelling der natuur, maar toch in howling en
groepering alles bevallig en rijk. Staart op dien zomer
morgenui 'cond, en ziet, hoc de rijzende zon Netveld,-ichen
(*) De Franfchc Dichter L E n11 E :n R z vermeldt, in zijn
gedicht la Pcil2tere , op eerie waardige wijze, den lof van dczen onzen verdienitelijken Schilder. Zie lijn werkje , P. g,4
env. óm11. 1177Q.
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met dc paarlen des dauws verzilverd, overffraalt en leven
íchenkt; gebergte en geboomte , alles wordt langzaam,
door den gloed des grooten wereldlichts , als in goud getooid; zonnig en warm lacht alles ons tegen. Vestigt
uwen blik op dien heerlijken avondhond : een blaauwachtige nevel bedekt reeds de vlakte, waarop tinij f{ aren ;
lucht en water zijn in bevallige harmonic; bosch en heuvels dommelen in het verfchiet al zachter en ilaauwer weg ,
en gij roemt met mij de penfeelsbehandeling van B 0 T H ,
die ons niet alleen de Natuur in al hare fchoonheid voor
maar onze ziel tot bewondering en aanbidding van-elt,
den grooten Schepper des Heelals opvoert. Ja ; R UI
D A A I. landoukven , door kronkelende beken of helder
fchuimende watervallen ons verrasfende ; H 0 B BE at A'S
boschrijke ítreken, die meesterf'ukken van den ecrílen
rang, — alles (want wie kan Gene volledige lijst van de
kunstwerken onzer Schilders opgeven ?) alles zegt het
ons niet luider flemme, dat, zoo lang het fchoone en
verhevene in de eenvoudige voorftclling der Natuur beftaan zal , ook deze ffiukken blijken zullen opleveren van
cie voortreffelijke verdienf en onzer Schilders. En , M.
H. , hoezeer hebben onze Meesters bovendien nog uit
bijzondere voorwerpen of uit-gemuntidaflv
Natuur ! Ziet op de kabinetf{ukken van-werkingd
onzen G E It A it D D 0 U, op de werken van Benen V A N
H UI z u m, van WE it NI X en anderen ; f}aart..... Maar
hoe ! wat zien, wat hooren wij? Welk ontzettend tooncel treft daar ginds onze ooggin ? Ziet gij die opgcruidc zee , die vreesfelijke branding, dat koken der golven ,
die met florin en onweer bezwangerde lucht? Aanfchouwt
gij die kiel, worf_lelende met het woeden der baren? Vie
helpt de ongelukkigen , die van den ontheisterden romp de
handen om redding uitfteken ? Nog éé ne rukvlaag , nog ééne
fiortzee, en allen zijn verloren ! Ach , ontvlugten wij dit
ijzingwekkend oord , waar de geheele Natuur ons met fiddering en angst vervult ; of ijlen wij voort , om de wanhopige fchepelingen te behouden! ... Maar , Hemel! welk
Bene tooverroede houdt ons terug ? Droonien of waken wij ?
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o, M. 11 ! het is de kunst, die ons betoovert; de kunst,
die ons de Natuur in al hare indrukmakende verhevenheid
voor oogen houdt; het is de onovertrefbare voorflelling
van 1e A K I-I u I z it N's genie • die ons verbaasd en niet
verílommende bewondering doet terugdeinzen ! — Zoo zien
wij de Natuur op dock en paneel herleven ; en gij Remt
het naij toe : Hollands fchilderroem blinkt ook in dezen
met onuitdoofbaren luister.
De t^j'eede eigenfchap , waardoor onze Schilders zoo
zeer uitmuntten, zeiden wij te beílaan in het koloriet en
bevallige van licht en bruin, dat in hunne tafereelen uit
-blinkt.
Wij weten , dat het koloriet die kennis is , welke den
Schilder in Praat Relt , om ieder bijzonder voorwerp niet
zijne eigenaardige kleur uit te dosten en voor te (fielten,
en een voornaam vereischte, om den aanfchouwer de
waarheid in plaats van het verdichte te doen gevoelen.
De Veneticaaa/afclie School mag daarom op haren r I T IA AN, T 1 N T 0 RE T en dergelijken roem dragen, welke
allen , wegens den gloed en de kracht hunner kleuren ,
de bewondering des kunstkenners wegdragen. Maar, hoe
hoogelijk wij ook deze eigenfchap, in hunne werken uit
huldigen , velen hunner waren echter tot die-blinked,
volkomenheid niet geraakt , als waartoe onze Schilders
gedegen zijn. T I T I A A N, die zulk een groot kolorist was , had zelfs dat juiste denkbeeld niet van de vol
afwijking der tinten , welke de fijnfle en onmerk--komen
bare vormen uitdrukken en zoo veel tot de waarheid bij
als welke onze Schilders bezaten , en waar--dragen(*),
door zij dc Natuur en hare voorwerpen allerkunfligst en
bevalligst hebben voorgeileld. Wij beroepen ons , tot
flaying van het gezegde , op hen , die de bijzondere en algemeene Schilderkabinetten befchouwd hebben; en zij
zullen het erkennen , hoe volkomen onze kunftenaars door
hun penfeel de zinnen op het aangenaamste wisten te vol(*) Zie Betrachtingen over de waarde van C OR R EG G 1o's werken, door A. R. M ENG S, te vinden in de Bijdragers
door FEITa CU KA NTELAAR, 8vo. uitgave, b1. 68.
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doen. In teekcning en ordonnantie hebben dc Ouden
voorzeker hoogen roem verworven ; maar om aan de voor
juistheid en overeenkomst met de Natuur te-werpndi
geven, hiervan komt de kroon aan de 11ollancIj'che Schil
onbetwistbaar toe. Befchouwt, M. I I. , dc-derfchol
voortreffelijke harmonic der kleuren in de kunstgewrochten van eengin ai n T z U; merkt ze op in de tafereelen
van eengin V A N MI .n R I s , en , om Hechts nog één' te
noemen, bewondert ze in de werken van den meester
des laatstgenoemden , in de (tukken van den verwonder
uitvoerigen D o u. Welk een overheerlijk koloriet in-lijk
al deze tafercelen ! Zonder dat de voorf}ellingen bont of
hard worden, onderfeheidt zich alles op eerre eigendom
wijze. Zilver en beeldwerk, fluweel en wol,-melijk
laken en linnen, alles komt met kracht en waarheid uit.
Satijn en zijde, goud en juweel, alles is fchoon geglansd;
de kleur en het koloriet doet elk voorwerp naar zijnen
aard gliníteren , fchitteren en fonkelen. Fruit en gevogelte , alles , in de Hukken dier Schilders voorkomende , kan
met de natuur in frischheid en f hoonhcid wedijveren. En ,
M. II. , dat alles nu bevallig gedaagd door fchaduwpartijen , middeltinten en lichten, waardoor de ronding, voor
wijking in de voorwerpen wordt daargeíteld -uit:komnge
voorzeker! dan bezitten ook wij onze c o it R F c G 1 o 'S
en it n F A ii L 's ; dan dragen de meesterhukken onzer
Schilders ook den (tempel van die verflandige fchikking ,
van die kennis van de buigingen der lichtítralen , van die
fmaakvolle pleading van hoofdlichten, van die trapswijze
vermindering van tinten, van dat ware en trellènde , dat
onze verrukking gaande maakt , en der kunst den hoog
adel bijzet. Slaat die heerlijke werking gade in de-ílen
voortbrcngfcicn van de VAN HUIZ oars, T ENIE r< S
en o S T A n r S ; bewondert ze in dc talereclen van eengin
:11 1 E T r R D I; II 0 o G F. WTaar is dc uitwerking van
het licht treffender , waar kunfliger , maar tevens natuur
vele verfchillende rigtingen uitgevoerd? Staart-lijkcr,nzo
op de [lukken, ons door het penfeel van den S 11 A K rs r n n R L' der Schilders , door R E r B r A N D T, gemaald:
-
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Aanfchouwt den grijzen Simeon, zoo als hij in den tempel Gods de hoop der wereld in de bevende armen houdt.
Ziet, hoc liet licht , als in één brandpunt verzameld , zich
op het hoofdvoorwerp bepaalt; en getuigt het, of de
werking des geheels , voornamelijk door het licht en donker
veroorzaakt , niet den diepen indruk op uw gevoel en
de fijnfile gewaarwordingen uwer ziele maakt. Laat dan
een Enaeljche R E Y N O L D S onzen J) o u, VAN ai I EP. i s en s L IN c n LAN D als menfchen befchouwen , wier
gcheele kunst zich tot liet kleine , nette en lage bepaalt ;
make hij zijnen landgenooten diets , dat , bij de verhevene
onderwerpen en figuren van it A r A ë i. en T I T I A A N,
de lompe kinkels van onzen o S T A D It, T E NI E P. s en
B R 0 U w It R naauwel jks mogen genoemd worden , — onze kunstgalerijen zijn in iaat , zijne uitfpraak te befchamen ; en waar de Abt i) u a o s getuigt : dat niets tooverachtiger is dan liet licht en bruin onzer Schilders ; dat
de wolken in de Natuur niet beter onder elkander finelten , dan in hunne Hukken , en dat zij wonderen niet opzigt tot het licht en bruin hebben uitgevoerd (*) ; daar
mogen wij trotsch zijn , dat wij de Natuur zoo naar waar
kunnen voorficllen , en dat wij , hier -heidanfcouwljk
voor beene It-cli 1I2en , Duitfchcrs of Fr azfchen be--in
hoevende achter te (laan , te allen tijde de bewondering
van het na coacht zullen blijven we,;_iragen. ja, M. II.,
ook hier roept gij liet met mij in geestverrukking uit:
Eere zij HoThads Schilderfchool ! door bloed van verwen, door de kracht en uitwerking harer tafereelen ,
fpreidt zij haren middagluister voor liet oog der volken
rond.
Wij hebben ook melding gemaakt van dc verfchcicicnheid van onderwerpen, welke onze Schilders behandelden ;
en het is dit voorname kenmerk onzer School , dat wij , in
de derde plaats , nog wat nader wenfchen te befchouwen.
Gij 'herinnert n , M. IE. , dat wij reeds gefproken hebben van den onwaardeerbaar fchoonen flijl der Antieken ,
*) I) u S O S z/GomcrA'i;itcn 'n ec cie Pothf en Sc',i'ldcrkunst
vert. door zwr.EP,Ts, D. II , bi. ;4.
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en van de wijze, waarop deze door dc Ouden bcfludeerd
is. Wij hebben op de nuttigheid van derzelver beoefening , voor den beeldenden kunflcnaar, aangedrongen; en
wij willen , van de verfcheidenheid der onderwerpen,
door onze Schilders behandeld , fprekende, niet beweren,
alsof hierin het hooge doel der kunst gelegen zij. Voor
neen ; maar , even gelijk men in de hukken , door-zekr
de Italiaanfche School geleverd, fomwijlen wel iets kouds
en hards aantreft , even zoo is het niet te ontkennen , dat
er doorgaans eene zekere eentoonigheid in hunne werken
heerscht. liet is waar, geheel de eerdienst des volks, en
het oogmerk , om fleeds door zinnelijke voorftellingen
het odsdienícig gevoel op te wekken , bepaalde velen tot
de afmaling van zoo vele heilige familiën en gefchiedenisfen , die wij nog in vrome verrukking als meesterflukken
tier kunst befchouwen; en wij bewonderen bovenal hen,
die in het vak der Historie, dat groote tooncel voor de
uitdrukking en werking der hartstogten , die fchouwplaats,
waar cie Schilderkunst zich in al hare dichterlijke verhevenheid vertoont, hebben uitgemunt; terwijl wij dc een
vinding in de werken van een' R A--heid,algor;è
F A ë L, c U 1 D 0 R L N i en anderen met hooggeftcmd gevoel aanfchouwen : maar buiten het iiistorifehe vak , waar
kunstwerken dier Schilders voornamelijk behoor -toed
zijn er toch nog andere paden , welke de Schilder-den,
bewandelen , andere tooneelen , die hij bezoeken kan. De
fchoone verfcheidenheid in de werken der kunst opent voor
ons, even als de verfcheidenheid in de Natuur, de rijkfle
bronnen van genot ; en het zijn onze Schilders , dc onze
alleen , die in deze verfcheidenheid en afwisfeling den voor
verworven hebben. Treedt de zalen in, M. H. ,-rang
waar de meester[}ukken onzer kunftenaars zijn ten toon
gefield. Staat gij in dit heiligdom niet verbaasd over hetgeen uwe oogen aanfchouwen ? Is liet niet , gelijk zeker
Schrijver zegt , alsof wij ons bij het binnentreden op eens
in Bene kleine, eigenaardige en door den mensch gefchapene wereld bevinden ? Hier zijn het klaverrijke weilanden ; daar Rille of ftiormachtige zeeën ; ginds wintertoo-
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neelen , waar wij ons , bij de fchoonfle groepering, als
ware het , te midden van het genoegelijke dezes jaarfaizoens verplaatst zien; elders flaan wij ftil bij maanlichten
en fladgezigten. Nu bewonderen wij , als omgeven van al
het gewoel des oorlogs , de hevige aanvallen van ftrijdende krijgslieden; dan weder flaren wij op den moed onzer
Vorflen , daar zij hunne zegepralende legers aanmoedigen
in den ftrijd. Verder werpen wij den blik op zachter of
vrolijker tooncelen. Stillevens en jaarmarkten , huisfelijke
bedrijven en luimige kluchten wenken ons ter aangename
verpoozing. Hier zijn het weder pleisterplaatfen, rcnbanen , llrooperijen of jagten , die onze aandacht boeijen ;
ginds is het de uitwerking van lamp- of kaarslicht ; elders
de gloed der zon , in al zijne kracht over het landfchap
verfpreid. Daar kunnen wij ons niet verzadigen aan de
befchouwing van dood of levend wild; terwijl het eigen
bijwerk van geweren, wcitasfchen, kruidhorens -ardige,
en wat des meer zij , ons verbaasd doet flaan over de
kunst en waarheid , in alles doorftralende. Dan willen
wij de bloemen , die zich in de fraaije marmeren of bron
vaas bevinden , afplukken , of het vlindertje grijpen,-zen
dat er azend oen henen fladdert. Ginds slaan ze voor
ons , dc beeldtenisfen onzer helden , en wij zien, naast
den grondlegger onzer vrijheid, zoo menigen vaderlander
pralen , die goed en leven voor het dierbaar erf der vaderen veil had ; hier Baan wij van eerbied doordrongen ,
terwijl wij het oog op de edele Maria de Moeder onzes Heeren , vestigen , daar zij , alle woorden bewarende
en overleggende in haar harte, al peinzende en niet moe
verrukking haren Wonderzoon aanffaart; d„Idr,-derlijk
deze Heilige familie verlateiacic, wordt ons hart geroerd
en gefchokt bij het zien van het lijden en de befpotting,
welke Hij , de Hooggeloofde , die het land doorwandclde goeddoende , eenmaal onderging ; ginds.... Maar;
waartoe verder? Wij hebben dc puikjuweelen onzer kunst
bewonderd; cn zeggen, ook hier, niet den Schrijver van
Hollands roem in kunflen en wetenfchappen : „ Wij hebben RIïMBRANDT en VAN DER WERFF gezien;
,
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wat zouden wij meer ?" Dat dan de pogchende vreemde
onze kunstzalen verlate , die-lingboze,mtfcha
zou durven beweren, dat onze Schilders Hechts onedele
en lage hartstogten hebben afgemaald ! De gefchiedenis
onzer kunst , dc eer , hun en haar te beurt gevallen , ge
hoezeer Ilollarlcls kunstroem bij verf hillende na--tuigen,
tin verfpreidl ,ja geheel Europe doorgedrongen is. Daarom bezochten de Vorflen en Grooten de werkjjlaatfen
onzer Meesters ; daarom werden onze kunI enaars met
zoo veel geestdrift naar de hoven van Koningen en Keizers opontboden ; daarom wilde een n E T E R D it G R 0 oT E zich door onzen B A K Jr UI Z it N laten onderwijzen;
daarom ontzag c A Til AR IN 2L van Rusland geene duizenden guldens , om de kunstgewrochten uit de Hollanadjche School te mogen bezitten; daarom werden f'ommigen
onzer Schilders en hunne nakomelingen tot den Ridder
verheven , met de beeldtenisfen der Vorflen omhan--foand
gen , en met kwartieren uit hunne wapenfehilden begunïeigi ; daarom zagen wij den overweldiger der volken den
tempel der kunfien , in zijne hoofdflad gevestigd , met
onzen íchilderfchat verrijken ; daarom werd , bij eens
ran fchikking der I^hildderijen in het Mufeum van deLouyyre , de jonge Stier van I> o T T it it als dc zesde fchilderij der wereld gefield; terwijl Franfche trots , met naijve r en fpijt , de kostbare kleinooden moest wedergeven ,
toen , bij Neerlaiids redding , het bevrijdingsfeest der
kunflen werd gevierd. Voorzeker , M. H. , in navolging
der Natuur, in koloriet en bevalligheid van licht en bruin ,
in de verfcheidenhcid van tafereelen , door onze Schilders
geleverd, in dat alles heeft onze School eenen roem ver
eeuw of geflacht verduisterd -kreg,n,dio
maar gehuldigd worden zal , zoo lang het gevoel voor
het fi hoone aan dc menfchelijke ziel niet vreemd zal zijn.
ja , Schilderkunst 1 uw roem blinkt fcbitterend ons tegen;
De fchoonl{e paarlen zien we aan ntve kroon geregen;
En , welk een diadeem tt op den fchedel prijk' ,
Geen is aan de onze in waarde en editen glans gelijk.
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Rijz' dan cie feesttoon luid! Stemt, kunftenaars, de fnaren 1
Laat weêr uw citerklank harmonisch opwaarts varen!
't Geldt 1lollands fchildereer, gehuldigd over de aard':
Ze is 't golvend maatgeluid en 's dichters hymnen waard.
-

Zoo hebben wij u dan , M. H. , in eenige losfe trekken, Hollands fchilderroem voorgehouden. Is uw aller
boezem„ niet vervuld met de zucht , om dien roem, te
handhaven , door de aankweeking en beoefening der kunst
Buiten twijfel wilt gij door bijdragen en voorbeeld mede
vorming van kunflenaars , die den roem des-werknto
vaderlands verhoogen , en hiertoe Reeds eenen krachtigen
prikkel vinden in de eer , eenmaal door onze Schilderfchool
verworven. Of hoe! zoude het ons genoeg zijn, den
vreemdeling flechts te wijzen op de kunstvoortbrengfelen
onzer vaderen, zonder te toonen, wat wij tot inftandhouding van den eens verkregen' kunstroem aanwenden ?
Zullen wij, door koelheid en nalatigheid, den kunsttempel, door onze voorouderen opgetrokken , laten vervallen , en zijne achtbaarheid doen verminderen ? Of zullen wij niet liever, bij een onafhankelijk volksbeflaan
en het genot der vrijheid , die voedíler der kunflen ,
de handen ineenfaan, om alles , tvat llollandfche kunst,
en, thans zoo broederlijk vereenigd met hen, waar eens
de zetel der hlaarnfche School gevestigd was, alles, wat•
Nederlandfche kunst is, aan te moedigen , vooral door
onze kamers meer met de Eiukken onzer moderne Meesters, dan met de prentkunst van vreemden op te fieren ?
De roem onzer vaderen gebiedt het. En hier, M. H.,
in dit ons Geriootfchap , is de grond , dien wij kunnen
bebouwen; hier de akker, waarin wij het vruchtbare
zaad kunnen uitllrooijen ; hier kunnen wij den jeugdigen
kunílcnaar de eerf{e loopbaan der kunflen inleiden. Doen
wij het dan met ijver ; en , terwijl wij alle vaderlándfche
deugden aanprijzen, terwijl wij onze kinderen op de roem
bedrijven onzer helden wijzen, dat wij hun niet-rijke
minder, met edelen trots , op de kostbare overblijffelen
van vaderlandfche kunst het oog doen vestigen, om hun
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met geestdrift de baan der eere te doen inflreven. En bovenal , zonde liet ons gevoel niet ftreelen, om het edele voetfpoo
van den beminden Koning te volgen , wiens kunstliefde
zoo zeer, alwat den 1Vedc, hr1?dfcLe^i naam CO roem verle fen
kan, aanmoedigt en voorhaat? die nog dezer dagen een nieuw
bewijs zijner bijzondere befcherming aan dc kunflcnaren
in ons Rijk heeft willen geven , door het Bolluit , waar
Bene aanzienlijke fom wordt befchikbaar gefleld tot het-bij
aankoopen van zoodanige kunstwerken van levende Ne
Meesters, die wezenlijke en erkende verdien -derlctnfh
bezitten, ten einde alzoo onder hen een', voor den-íten
voortgang der fchoone kunflen , nuttigen wedijver te doen
ontflaan (*); liet voetfpoor eens Konings, die de eer,

aan liet beroep des beeldenden kllnftenaars verbonden ,
handhaaft en opluistert? die de borst onzer Schilders met
dc cereteekenen van verdienflen verfiert , en door titels ,
hunnen fchilderroem waardig, hen tot hooggin rang in het
rijk der kunst verheft? Voorzeker, vereerders van het
fchoone en goede ! werken wij , naar onze mate, mede
met den eerbiedwaardigen Vorst, om dien geest van oor
eigendom onzer Schilderfcho--fpronkelijhd,Hst
;
te
blijven
bewaren
dan
zullen wij niet angstvallig
le ,
aanfiaren
,
maar,
bij
goeden fmaak , bij lieftoekomst
dc
de voor Vaderland- en Koning, Hollands fchildereer handhaven , en haar ongefchonden der laatlis nakomelingfchap
overbrengen. En hier klimt de toon onzer rede , en wij
zeggen liet met heilige geestvervoering : nog is dc beíchouwing van Holl«nds f:hilderroem onzen kuniienaren
teil krachtigen prikkel ter beoefening der kunst. Ziet,
M. II. , hoe de openbare Tentoonflcllingen dit door de
trcffendfle proeven bevestigen. Aanfchouwt die rij van
kunstgewrochten onzer hedendaagfche Meesters. Ziet ,
hoe ons Vaderland op den Ridder S C II O T E L , als op
Benen tweeden n A It II u I z E N, bogen mag. Staart op de
ƒlukken van cellen P In N E DI A N, S C II ELF HOUT,
KRUSEMAN, VAN OS, WONDER, VERSTEEG,
V E R II E IJ E N , VAN DER ROOI en zoo vele ande-

ren; en zij roeren onze harten door den tooverftlf hun(*) Beluit van Z. M. van den. 25 Maart 1827.
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ner kunst. Ja, nog mogen wij den vreemdeling zonder
fchaamte onze Mufeums binnenleiden; het pand, door
cie vaderen gefehonken, hebben de kinderen als een kleinood bcwvaard; en , als wij deze mccsterftehken bewonderen , roepen wij niet opgetogenheid uit : „ Heil het Vaderland , dat op zoo vele verdienflelijke mannen roemen
kan !" En dat Vaderland , M. H. , is het onze dat geluk is ons deel ! Bij den welcladigf en regeringsvorm zien
wij zoo vele inrigtingen, ter verl}andelijke en zedelijke
befchaving der natie aanwezig ; en , terwijl zich edelen
en braven de belangen hunner min verlichte , hunner lij
afgedwaalde en gevallene broeders aantrekken ,-den,
brengen dc vereerders van kunflen en wetenfchappen niet
minder het hunne toe , om tempels te harer eer te ftichten , en fcholen te vestigen , waar de jeugdige beoefenaar
opgeleid en gevormd worden kan. Op zulke tempels boogt
ons Vaderland; op zulke inrigtingen verheft zich onze
Stad. Ons Genootfchap levert er een fchitterend bewijs
van op. Reeds meer dan Bene halve eeuw prijkt het niet
luister onder de heiligdommen, aan het fchoone en goede
gewijd. Hier is de oefeningsbaan ontfloten; hier kunnen
wij op die verhevene vormen der Antieken (laren, welke
den beoefenaar tot het hoogc Ideaal der kunst kunnen
opvoeren ; hier kunnen wij dc ooggin naar het menschbeeld opheffen ; hier leert dc teehenaar en fchilder,, even
gelijk de wijsgeer , dat de ware ttndic van den mensch de
mensch zelf is. Beoefenaars der edele tecken- en fchiloerkunst ! met zulke f'Lidiën zijn ook onze vaderen begonnen, naar zulke modellen hebben zij zich geoefend;
en de grond werd gelegd, waarop dc tempel huns onvergankelijken roeros luisterrijk verrees. Komt dan , M. H.!
wekken wij velen op , om deel te nemen aan onze nuttige en voor de jeugd zoo heilzame inrigting; en , heeft
de gefchiedenis onzer vaderlancifche kunst de namen van
velen onzer Medeleden , het zij als meesters of verdien
beoefenaars , vereeuwigd (*) ; dragen wij op deze,-fvelijk
(*) De Heeren VAN EYNDEN en VAN DER WILLIGEN
hebben de namen dier verdienitelijke mannen met lof ver
-nield.
Zie Ge/ch. der 1 id. SthiIdcrk. D. III, bi. 495.
;

-
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als op geraden van onzen kunsttempel, roem: dat wij
dan onvermoeid voortgaan , om , door ons eigen voor
jeugdigen tcekenaar , die hier aan de hand van-beld,n
verdienilelijke onderwijzers wordt voortgeleid , aan te moe
verheffing huns ijvers , tot hoogere belangílel--digento
ling in liet voortreffelijke der kunst. Jongelingen! neme
dan bij u allen de teeken- en fchilderlust meer en meer toe.
Velen, die, als gij, eenmaal ook hier kweekelingen waren, flaan reeds met eere op cie lijst van de meesters en
beoefenaars der fchilderkunst aangefchreven; het zij u ten
fpoorflag , om ook eenmaal die eere deelachtig te worden.
Mannen, wier kunstroem reeds door geheel Nederland
wordt gehuldigd , keurden het hunner niet onwaardig ,
om zich , in ons Genootfchap , naar de Antieken en liet
menschbeeld te blijven oefenen (*). Volgt hun voorbeeld,
en íireeft met vasten tred de kunstbaan in. Uwe vorderingen worden hier aangemoedigd, uwe vlijt bekroond.
Ja, het gewigtig tijdflip nadert, hetwelk hiervan getuigen
zal. Met moed u dan aangegord, jeugdige kunflenaars !
Het is alsof ik, in mijne verbeelding, ze reeds in uw
midden zie , die eenmaal in het vak der fchilderkunst met
luister zullen fchitteren. Verijdelt onze hope niet. Staart
op den kunstroem der vaderen ; die vure u aan, die vure
ons allen aan , om , in vereeniging met zoo vele edelen
van Zuid en Noord, thans broederlijk onder de banier
der kunflen gefchaard , waren finaak en echte kunstmin
uit te breiden. Zoo moge de dageraad aanbreken, waaruit
eene kunstzon oprijst, die niet alleen ons vaderland , maar
geheel Europa koestere; zoo mogen de natiën op onzen
roem Haren , als op den roem eens volks (f) , welks kun
-ílenwtfchapijkrgnedsbworing wekken van de talrijke vreemdelingen , die het zeer
(*) Zie VAN EYND$N en V. D. WILLIGEN, D. III,
bl. 226.
(-f) Met eenige verandering zijn de volgende merkwaardige
woorden uitgcfproken door den Baron D E S T A S S A R T, in
eene der zittingen van de Staten Generaal. Zie Staatscourant
van 26 December, 18a6.

HOLLANDS SCHILDERROEM.

613

zeldzaam geworden fchouwfpel tot ons lokt van een werkzaam, wijs en deugdzaam volk; van een volk, dat roem
draagt op Benen Vorst, die zich naijveriger betoont in
het vervullen der pligten dan in het genieten der voorregten van zijnen troon. Leve dat Volk en dat Vaderland! Leve de Vorst, die het regeert!
Ja, heil zij Neêrlands dierbren Koning!
Hem, 't oogelijn van 't vaderland !
Hem wijden we onze lofbetooning ,
Hem onze ftaatlijke offerand' 1
Hij doet den boom der vrijheid groeijen ;
Hij, onzen kunsthof welig bloeijen;
Hij, Neêrlands fierand , lust en hoop ,
Hij blijft den ouden volksroem fchragen;
Hij mag deny naam van VADER dragen ;
Hij, voorbeeld zijn voor heel Euroop !
Komt, wie het goede en fchoone minnen,
Vest op het edelst doel uw oog;
Zoo rijzen bier de tempeltinnen
Tot eer der Schilderkunst omhoog.
Zoo blijft zij hier in feestdos pralen;
Zoo moge een zon haar hoofd omflralen,
Die blinkt in onuitdoofbre pracht.
Zoo ítaven wij den roem der vaadren ;
Zoo zien wij de eeuw der glorie naadren,
Ten zegen voor het nageflacht !

OVER DE VRIJHEID VAN DEN DMENSCHELIJKEN WIL.

Door
N. SWART.

G een leeríluk van wijsgeerte of algemeene godsdienst
fchijnt haast belangrijker te kunnen geacht worden , dan
dat der zedelijke vrijheid. FIet is waar , niet alle wijs
noch godsdienílige aanhangen erkennen dezelve-geri
openlijk. Integendeel fchijnen de uiterfien van godsdieníligheid en ongodsdienfligheid.. , van ongeloof en dweepeTt
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rij, van ligtzinnigheid en rigorismus over een te komen
in derzelver ontkentenis. Doch het gezond verfland en
eene_ menigte uitfpraken des Evangelies pleiten zoo fl:erk
voor de bedoelde vrijheid , dat men zich .bezwaarlijk eenige
godsdienst, eenige ware wijsheid en vooral deugd kan
voorfiellen zonder dezen grondlag, . en dat welligt niemand in zijn hart aan dezelve twijfelt , niemand zichzelven , te dezen opzigte , in denken offpreken , gelijk blijft.
Doch , zoo dringend deze eigenfchap van den menfchelijken wil, als voorwaarde van alle zedelijkheid, alle wezenlijke voortreffelijkheid en verdienfle des eenen boven
den anderen, des redemagtigen boven het redelooze fchepfel, wordt gevorderd, zoo moeijelijk wordt het begrip
van dezelve wel bevat, en met andere, onbetwistbare
waarheden in overeenflemming gebragt. Het is hier de
plaats niet, om van uitfpraken der H. Schrift breedvoerig te handelen. Ook willen wij ons hier met de vraag
niet bezig houden, . hoe dezelve niet de voorwetenfcliap
van God, met Zijn onbeperkt albeftuur en dergelijke
kunne ftrooken. Wij hebben van de wetenfchap des Oneindigen — eene wetenfchap , op geene ervaring of redenering en gevolgtrekking gegrond — te weinig denk
dan dat wij het hierin ooit verder, dan tot eene-beld,
zekere gebrekkige vergelijking met de hoogstmogelijkemenfchelijke kennis en wijsheid, zouden kunnen brengen.
Maar de mogelijkheid der zaak zelve worilelt reeds met
groorc zwarigheden. Wordt des menfchen wil door beweegredenen gebogen en geleid, en liggen deze in zijne
omi andigheden , in zijnen aangeboren aard, of in andere
zaken , betrekkingen , lotgevallen , onderwijs en opvoeding , alle buiten zijne magt geíleld, dan is hij niet vrij,
dan zijn zijne handelingen liet gewrocht en de fotfom van
de wereld en het wereldbeiluur. En is des. menfchen wil
hetzelfde als willekeur i die zonder Benige gronden voor
haar gedrag handelt , althans kan handelen? Behalve dat
dit zich bezwaarlijk denken laat , zou hem zulk een voorregt waarlijk weinig tot eer , veel min tot voordeel ver
naaar cie recleloosite mcnsch ware dan dc vrij--íirekn;
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lie. De Koningsbergfche wijsgeer rekende dit inderdaad
tot die vraagtlukken , welke nog niet waren opgelost,
en langs den gewonen weg ook onoplosbaar moesten blijven. Hij meende nogtans de zwarigheid op die wijze
te kunnen wegnemen , dat hij den mensch tef'ens vrij en
niet vrij noemt, het eerfte namelijk als wezen op zichzelf, het andere als lid van de groote keten der zigtbare
natuurverfchijnfels. Ik beken echter dit voorftel nooit
regt begrepen, althans doorzien te hebben, watonzewezenlijke vrijheid daarbij winne. Want, wie het daarvoor
zou willen houden , dat de groote man blootelijk had willen zeggen: „ Wij zijn wel vrijwillend, maar niet vrijwerkend," die zou zich gewis bedriegen. Mogelijk echter heeft hij hetzelfde bedoeld, wat ik thans wil laten
volgen , en wat mij toefchijnt , de zaak in het regte , in
een genoegzaam zoo wel als heilzaam licht te plaatfen.
Hoe men ook bijna over het eerfle en eigenlijke grond
zedelijkheid denke, allen erkennen, dat er-beginfldr
eene wet der zeden beflaat ; dat de mensch , krachtens
zijne redelijkheid, die wet kent, althans na onderwijs en
noodige befchaving erkent en in zijn hart voor gezaghebbend verklaart. Wanneer wij derhalve vastftellen , — en
ik zie niet, hoe wij , behoudens de vermelde gezagserl:en+
tenis, behoudens geweten en berouw, in alle menfchen
befpeurd, anders kunnen , — dat wij in flaat zijn , bui
boven alle bijzondere drangredenen , uit onzen da--ten
delijken toefland en dergelijke voortgevloeid , aan deze algemeene wet te gehoorzamen , dan beweer ik , dat wij de
ware vrijheid van redelijke wezens bezitten. De natuur,
voor zoo ver die in ons geflel werkzaam is , en ons met
allerlei verlokfelen omringt, — het lot, of het ons tot
het goede of het kwade opleidt en dringt , — de nooden en behoeften, dc vrees en de onmagt, wat ze ook
mogen raden of afraden , hebben dan geen' beflisfenden invloed op het gebruik of verzuim onzer vermogens.
Schoon een lid van de keten der verfchijnfelen, en aan
elke beweging , in dezelve ontftaan , wij kun--gedanor
nen daaraan we@Aland bieden, en zelfs eene andere rigTt z
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Ling aan hare flingeringen geven. Op deze wijze blijkt
de vrijheid uit de redelijkheid voort te vloeijen, of op
haar gegrond te zijn. Omdat wij inzigt hebben van eene
algemeene gepastheid en betamelijkheid , gevoel van pligt en
verpligting, en in dit gevoel Bene drijfveer, welker kracht
boven alle andere bedenkingen behoort gefchat te worden , dáárom deelen wij niet in de algemeene wet der
noodzakelijkheid , volgens welke - in de zigtbare natuur
oorzaken en gewrochten volkomen gelijkflaan. Neen , deze hoedanigheid maakt ons tot burgers - eener hoogere
wereld , tot Gods geflacht en beeld of fchaduw.
Het is er echter verre af, dat wij algemeen en volkomen in liet genot dezer vrijheid zouden zijn. Het Raat integendeel vast , dat wij meestal door de lagere drijfveren ,
hetzij geheel of althans ten deele , bewogen worden. Het
Raat vast , dat de gewoonte , om aldus te handelen , aan
dezelve hoe langs zoo meerder kracht geeft, en het hoogere beginfel telkens flaauwer doet opmerken. Het is dus
niet te ontkennen , dat de menfchen doorgaans aan den leiband van lotgevallen en omffandigheden , toevallig ontvangene lesfen en voorbeelden loopen ; waardoor de menschkunde geheel andere regels , dan de zuivere zedekunde ,
bij haar onderzoek en berekeningen volgt , en tot Bene
foort van natuurkunde wordt. Maar deze is eene vrij
verantwoordelijkheid voor de-wilgefavrnj,d
hoogere wet geenszins wegneemt , en- zelfs nimmer tot
volstrekt onvermogen en onderwerping aan de wet der
noodzakelijkheid fchijnt te worden. De meeste menfchen
ílingeren tusfchen beide , of houden zich aan de eene en
de andere vast ; terwijl hunne daden veelal een mengtel
uitmaken , bij hetwelk de zedelijkheid de zinnelijkheid en
deze die heeft gewijzigd.
Doch dit behoort verder niet tot ons tegenwoordig onderzoek. De vraag is , of de aard en het beftaan onzer
zedelijke vrijheid op bovcnf'raande wijze niet genoegzaam
wordt verklaard ? Dat het betamelijke , in algemeenen zin ,
de kracht heeft , om op onzen geest en hart ter overtui
te werken, en dus onze gezindheden en daden te-gin
-
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belluren, te f'ci iten of voort te brengen, fchijnt onder
gevoel Benen ieder te leeren. Hangt dus die-vindge
betamelijkheid , welke de mcnsch inziet , van niets bij
af, dan is hij, verpligt noch gedwongen zich-zonders
naar eene andere wet te fchikken, inderdaad een vrij
burger der Godsf'ad. Dezelver Koning en Heer gaf hein
die vrijheid. En flechts
Wie God , onz' aller Heer,
Niet voor zijn' heer erkent ,
I-Ieeft heerera binnen zich,
En meesters zonder end. (*)
(*)

KAMPUUIZEN.

MIJNE GENEESKUNDIGE LOTGEVALLEN.

Door

Dr.

j. W. E.

n D MM A N,

Stads Geneesheer te Spaeek.

D e gewigtige voorvallen der kindschheid blijven den
mensch, dikwijls tot in den hoogffen ouderdom , met levendige kleuren in het geheugen afgemaald. Zoo zal ik ,
b. v., nimmer vergeten dc aangename oogenblikken , toen liet
bepaald was , dat ik mij der Geneeskunst zou toewijden;
eensdeels , omdat zij gewis de belangrijkfle mijns levens
geweest zijn, daar in dezelve het lot over mijne toekom
betrekking geworpen werd , en ander -fligematchpj
omdat de werkkring van Geneesheer mij verreweg-dels,
de verkieslijkfle fchcen. Immer s , geboren onder de f}aatkundige omwentelingen onzes Vaderlands, en opgekweekt
onder de gedurige afwisfelingen van onzen leeftijd , was
ik bevreesd , mijn financieel belang aan de luimen vat,
veranderlijke nlenfchen te wagen , en vond liet daarom ,
bij bedaard onderzoek , verifandig , liet veld der Natuur ,
var de Onveranderlijke alleeen den fchepter zwaait,, en
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waar geen mcnfchclijk gezag iets vermag , te kiezen. Doch
niet alleen deze genie - trek , ook mijn gevoel maakte mij
toen gelukkig. Vol verrukking ftaarde ik het Geheelal
aan; — mijne fonkelende oogen draaiden, bijna onwillekeurig, lier- en derwaarts , en mijne blikken rolden door
de fchepping; onder één gezigtpunt vereenigde ik het naauwelijks zigtbare zandkorreltje met de het oog verblindende
zon ; ik bezag het, mijnen verpletterenden voet ontvlub
tende , aardwormpje , en ik befchouwde den mensch. Dit
pronk{luk der fchepping, het wezen, dat de Geestenwcreld aan het dierenrijk verbindt , en de wereld in miniatuur voorllelt , zou de fpil worden , om welke alle mijne
werkzaamheden moesten draaijen ; den lijdenden mensch
zou ik leniging toebrengen ; den flervenden uit de kaken
des doods redden; — eene reeks van dergelijke heerlijke,
zich fchielijk opvolgende , denkbeelden verfchafte mij , als
onervaren jongeling, eene foort van Hemelvreugde. Het
parkement, waarop eens mijne Doctorale bul van Geneesheer zou gefchrcven worden , fcheen alles , wat ooit
eenige wezenlijke waarde voor mij zoude kunnen hebben,
te zullen bevatten, en reikhalzend trad ik de fcholen der
wijsheid binnen.
Spoedig echter ontwaarde ik , dat al het ondermaanfche
ijdelheid is , en dat ik als jongeling gedroomd had. De
geleerdile mannen toch dachten niet eensgezind over het
maakfel en de werkingen van den gezonden mensch , en
niemand hunner kon mij denzelven volledig uitleggen.
Het meestgewapende oog kon niet eens tot het fijne weeffel van ons ligchaam doordringen, veel minder eenig men
fchelijk vernuft zijn eigen ik bevatten : geen flofbewoner was berekend voor de werken des Deuwigen , even
niin als zijne krachten iets tegen den Almagtigen vermogen. --- In de logica had ik geleerd, dat het begin van
alle kennis cognitio historica is, welke door de zintulgen verkregen wordt , zonder welke er geene cognitlo
philofophiica , het vermogen om oorzaak en uitwerkfel te
kunnen vereenigen , mogelijk is ; op het collegie vernam
ik, dat neen nog van vele dingen geene cognitio historic c
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laad kunnen krijgen : de concltlfe was dus allertreurigst,
en de Geneeskunst had voor mij veel van hare waarde
verloren. Dan, ik was, helaas ! ingefcheept , en moest
medevaren. IIetgeen men van den gezonden mensch wist,
poogde ik te leeren kennen , en trad vervolgens , niet
een geprangd gemoed, de gehoorzalen over den zieken
en zijne genezingswijze in.
Daar hoorde ik van verfchillende geneeskundige ftelfels ,
dat is , zoo als het mij voorkwam , omdat de waarheid
rathe,natice ílechts één g kon zijn , van menfchelijke
herfenfchimmen , gewagen , en fchrikte. Ik hield mij echter nog aan een' ftroohalm vast, hopende, dat,op.éenen
na, alle deze Systhematici nietsbeduidende geneeskundige mannetjes zouden zijn ; doch ik bedroog mij vrees,.
felijk : zij behoorden meest alien tot het corps,d'dlitei
Wat nu te doen? Beflisfen tusfchén die Hooggeleerde
Heeren kon ik niet, en het verf'andigffte fcheen mij toe,
mijne Leermeesters maar als een vroom Student aan te
hooren, hunne dictata als heilige oorkonden te befchouwen , en hen , even als een Catechifeerjongen zijnen Catechifeermeester nabaauwt, om, bij het doen van zijn
examen tot lidmaat , niet tegen de orthodoxie te zondigen ,
maar na te praten. Doch, gedurig hoorende van Boerhaavianen , Brownianen enz., dreef mij het van vader
Adam geërfde menfchelijkc zwak , de nieuwsgierigheid,
wel eens aan , om in een verboden boek te gluren, en
de mensch nam bij mij , als zelfdenkend wezen , fpoedig zijne regten in. I)e dictata van mijne Profesforen
werden minder onfeilbaar; ik kon mij van Akademiiche
oproerigheid niet geheel meer vrij gevoelen, en was zelfs
zeer bevreesd, om, bij het doen van mijne examens,
heterodox te zijn en afgekeurd te worden. Mijne vrees
was echter, om de probiteit van mijne Examinatoren , ongegrond, en ik werd Doctor Medicine.
Nu was ik bezitter van den mij als jongeling voorgeflelden grootoen fchat, -- van mijne Doctorale bul ; dan ,
ach! als man kon ik dezelve 1lechts als eenen reispas aan
wiens bezit mij minder gelukkig, ja zelfs eenigzins-zien,
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ongelukkig maakte, want mijn goede vader had er het
geld voor betaald , en ik moest mijne geneeskundige reis
aannemen.
Als een het ouderlijke huis verlaten hebbende en aan
zichzelvcn overgelaten zoon frond ik reisvaardig. In het
verfchiet zag ik het doel mijner reis, meníèhengenezing,
liggen; doch verfchillende wegen, alle met wegwijzers
voorzien, leidden derwaarts. Op den eerflen wegwijzer
ftond het materia peccans van B 0 E R H A A V E; op den
tweeden , /ihenia et asthenia , van B R 0 W N; op den
derden, contraria contrariis curentur , van G A L E N U S;
op den vierden, fimilia familibus curentur, van HA H N E MAN N ; op den vijftien.... Doch genoeg, want
er was eene groote menigte. Radeloos , wat te doen ,
en mij , daar ik toch voorwaarts moest, fchoorvoetende
in beweging frellende, zag ik eindelijk eenen wegwijzer,
op welken flond : voor de Ez)^axrauoe, en dezen weg floeg
ik in. Dcnzclven heb ik gedurende verfcheidene jaren
zoeken te bewandelen, en durf hem iedereen met ruimte
aanbevelen. Ik moet daarbij echter bekennen , dat dezelve zeer Inocijelijk te vinden is, daar men met alle
bijwegen moet zoeken bekend te worden — en , dat ik
mij dikwijls naar de fysthematifche of hoofdwegen heb
afgedwaald gezien.
Op deze mijne reis heb ik ,onder meer andere, de volgende wijsheidslesfen optiegaard
i. Op mijnen wandelflaf heb ik liet: anaicus Plato,
amicus Socrates, fed spagis anaica veritas , laten graveren , omdat ik ondervonden heb , dat de opvolging van
deze fpreuk den besten freun oplevert. Deze ílaf is voor
mij van grootc waarde , en maakt, dat ik Ii i r P o e it AT E s nog gedurig als goed' vriend ontmoet, en B It o u sS A I s vaak tot reisgezel heb.
2. Wij moeten niet bij het fchitterend uitwendige blij
{ aan, of weidfche benamingen vertrouwen. De-venílif
bij den ingang meest uitlokkende wegen loopen dikwijls
dood, en het fraaiire uithangbord prijkt wel eens voor de
fechtíle herberg.
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3. Men pasfe vooral op , om elkander niet tegen het
lijf te loopen , en op weg te blijven liaan razen en fchelden. Want , behalve dat dit tegen het decorum indruischt,
is het ook onverítandig , daar wij dan niet vooruitkomen.
4. Wij motten niet te driftig loopen ; want dan obferveren wij den regten weg te weinig, worden fpoedig vermoeid, en ílruikelen wel eens.
5. Vooral moeten wij oppasfen, dat de leeken niet ontdekken , dat wij zulke verfchillende wegen bewandelen ;
want dan verliezen wij het vertrouwen, en berooven ons
dikwijls van het noodige reisgeld.

EENE ZOMERREIS IN NOORD - AMERIKA.

Iv.
Buffalo, aan het M'ei' Elie.

W

aar het meer Erie eindigt, en de ontzettende masfa
zoet water , dat van de hooger liggende binnenlandfche zeeën ,
Huron , Michigan en Superior, afkomt, door een' finallen
doortogt dringt, de rivier Niagara genoemd , is Buffalo gebouwd, dat korteling uit weinige huizen beflond, thans een
klein ftadje is , en in minder dan een vierde eeuw Bene aan
worden moet. Op deze belangrijk gelegene-zienljkftad
plaats heeft men her nieuwgegraven kanaal gebragt. Toen ik
er doorreisde, was men hier druk bezig, om de haven te ver
een nieuw dok (basfrn) te maken. Door deze-groten,
werken fcheen duidelijk gezegd te worden: „ Hier hebben
de menfchen, gebruik makende van de wenken, die hun de
Voorzienigheid gaf, beuoten, dat eens eerre groote ftad zal
(taan."
Buffalo is , wegens des zelfs ligging aan het meer Erie en
het nieuwe kanaal, het middelpunt tusfchen den Oceaan en
de binnenlandfche meren , en dus de ítapelplaats voor een' dagelijks toenemenden handel ; maar behalve dit zijn er twee
kleine rivieren of kreken, welke haar water in de haven van
Buffalo horten, waardoor weder in eene andere rigting de betrekking met het binnenland geopend is. Aan de oevers van
eene dezer kreken zijn twee dorpen van wilde Indianen, een

622

EENS ZOMERREIS

gering overblijffel van de te voren talrijker Seneca - Indianen,
die tot de vijf vereenigde volken behoorden , welke eens in dit
gedeelte van Noord-Amerika woonden , maar zich gedurig
verwijderen, naar mate befchaving en wetten , waaronder zij
niet leven willen , landwaarts in dringen. Ik zag er te Buffalo
een groot aantal, in wollen dekens gewikkeld, met hun pijl
en boog , naar het exerceren der militie kijken. Ik kreeg onaangename gewaarwordingen bij het zien dezer lange en breed
gefchouderde menfchen, over wier bruin en vlee?ig gelaat
zwart en pitachtig haar hing, waartusfchen zich twee kleine
zwarte oogen vertoonden, omdat het mij in de gedachte kwam ,
dat het hunne grootíte vreugde was , den overwonnen vijand
levend te villen. Zij leven als te voren in hunne werkeloos
armoede voort. Aan het dok en de haven was een-heidn
aanzienlijk getal werklieden bezig, welke, behalve den kost,
maandelijks Iq. of t6 daalders (a So ft.) verdienden; maar er
was niet één van de nabijwonende Indianen onder. De opperhoofden van dezen flan hebben zich met kracht. verzet tegen de invoering van den Christelijken Godsdienst; maar gelukkiger zijn de pogingen , om zulks te doen, geweest bij diegenen der Oneida - Indianen , ( een der vijf volken) welke op
hunnen geboortegrond gebleven zijn. Iit ben door derzelver
dorp gereden , dat in de nabijheid van het meer Oneida , op
den weg tusfchen Syracufe en Utica, lag. Ik vond hier goede
boerderijen, Bene kerk en een fchoolhuis. Zij kleeden zich,
voor het grootfte gedeelte , als de Europeër•s, en houden hunne vergaderingen en regtsgedingen onder zevenentwintignoten
welke op een veld aan den weg ftaan. I Iet andere-bomen,
overblijffel eens indiaan/dien (lams, oorfpronkelijk uit Noord
maar hier door de vijf natiën in vriendfchapopgeno--oarlin,
men, hetwelk tot de leer van het Evangelie overgegaan is,
en daardoor in een' íiaat van befchavingleeft,vindt men aan
het meer Ontario, nabij Lewiston. Toen wij door hun dorp
reden, waar alles redelijk goed bearbeid was, hield de reiswagen , op verzoek van eenigen der pasfagiers , í1i1. Wij bezochten nu een' der opperhoofden van dezen faam; een oud
en afgeleefd man. I3ij lag te bed, maar beurde zich op,
toen wij kwamen , gaf ons allen vriendelijk de hand , en
vroeg naar onze namen en vanwaar wij kwamen. Op het
boores van Curaçao, in de 1- estindiëu, , zag de goede man mij
niet bevreemding aan, en fcheen te twijfelen, of er zulk Bene
plaats weI in de wereld was. Naar ik vernam, had hij in het
-
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godsdienffige en burgerlijke veel goeds aan zijnen flam gedaan. In zijn huis zag er alles zindelijk uit; aan den muur
hing eerre plank, waarop een twintigtal E;; elfche boeken
Rond, meest godgeleerde werken van bekende fchrijvers.
Buffalo zag er aan dc zijde van het meer reeds uit als eerre
kleine handelflad. Op verfeheidene vaartuigen was men bezig
te ontladen en in te fchepen; eerre Roomboot , welke twee
masten had , waartusfchen de machinerij fond , nam pasfa.
giers in, en zou dienzelfden dag vertrekken naar Detroit,
aan het meer St. Clair; aan eerie andere Roomboot was men
bezig te bouwen.
Als men hier de landsvoortbrcngfclen ziet laden, om Benige
honderden mijlen ver gebragt te worden, en daar voor zulk
een' goedkoopen prijs ziet verkoopes , dat men liet naauwelijks gelooven kan (*) ; als men daarbij in aanmerking neemt
de hooge daghuur, welke aan de arbeidslieden betaald wordt,
(want ieder ambachtstaan verdient overal een' Amer ikaanfr zen daalder 's daags , een boerenknecht A daalder, en den
kost) en als men dan nog de boerin met hare dochters, in
zwarte zijde gekleed, als dames van den cerften rang naar de
kerk ziet gaan, dan wordt men zeker gedrongen tot nadenken , hoe deze daadzaken zich niet elkander laten vereenigen; en inderdaad er behoort veel toe , om deze fchijnbare
tegenfrrijdigheden te vereffenen , en vooral in aanmerking genomen te worden, dat het land weinig kost en zeer uitgefirekt is, waardoor de boer veel hoornvee en pluimgedierte
houdt, dat hem , zonder Benige moeite van belang, al is het
dan ook weinig , Bene zuivere winst oplevert ; dat hij bijna
Beene landsbelastingen betaalt; (lat liJ een gemakkelijk en
zeker debiet van zijne goederen heeft: want het meest zijn in
Noord - Amerika bewoond de rivieren en kreken, en de Amerikanen zijn ondernemende kooplieden, die, terwijl zij zich
met weinig winst vergenoegen, de voortbrengfelen des lands
op fnelzeilende vaartuigen naar alle deden der aarde zenden.
-

(*) Om zich een denkbeeld te vormen van den prijs , waar
-vorindeVgStavorbenfldsa
verkocht worden, behoef ik hier flechts aan te halen, dat da4merikaanfcdie kooplieden op dit eiland (Curafeo) eens aan
hebben , om meel, fpek , vleeseb, houtwaren enz.-gebodn
voor dien prijs te leveren , als betaald wordt voor de vracht

dier goederen uit Nederland.
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Verder moet men hierbij denken, dat de boer geheel leeft
van hetgeen zijne boerderij hem oplevert , zelf de ítoffe
zijner eigene kleederen maakt , die hij onder het werk
en in huis aan heeft; dat hij zelden meer dan een of twee
knechts bezit , en zelf, niet zijne huisgenooten, met zulk
een' ijver werkt, als men het in een jong en vrij land
verwachten kan. Ook beflaat het geluk van den Imerikaanfchen boer niet daarin, dat hij op tonnetjes niet geld kan zitten , zoo als men verhaalt, dat voordezen te Broek in Ida-.
ter/and gebeurd is, maar dat hij onafhankelijk (zoo ver zulks
met eene geregelde Maatfchappij beilaanbaar is) en gelukkig
leeft, goed eet en drinkt, niet vrouw en kinderen in een
ligt en modern wagentje uit rijden gaat, en, zoo 't wèl wil,
zijne boerderij jaarlijks verbetert , en huis , fchuren , ílal enz.
vergroot en verfraait. Aan deze omflandigheid, aan de duurte
van het werkvolk, en den grooten arbeid, welken de boer in
het zomerfaizoen te verrigten heeft, zal het ook wel toe te
fchrijven zijn, dat de vruchten en groenten, welke gecultiveerd en verbeterd willen worden, verre beneden die van
Europa zijn , en dat men overal groote en mooije vleeschhallen , maar geene bloemmarkten vindt.
Van Bufalo vertrekkende, moesten wi3 eerst over een'
Plechten weg rijden. Dit was, zeiden wij tegen elkander,
om de reizigers de waarde van goede wegen te doen gevoelen. De wagen llootte gedurig op wortels van boomen,
welke men hier, als men het land ontgint, bij overvloed van
land en hout, en gebrek aan arbeiders, bij de wortels afkapt. Bij eerie keerkrings - groeikracht zou zulks weinig hel
omdat de in de aarde gebleven flam der meeste boo--pen,
men , in plaats van te verrotten , fpoedig weder zonde uit
-fpruiten.
Wij reden langs de rivier de Niagara, wélke van Buffalo
tot den waterval, aan de Amerikaanfche zijde, 30, mijl lang
is. Eenige mijlen van genoemde plaats wordt dezelve breeder, en verdeelt zich in twee armen, welke een aanzienlijk
eiland , Crard- Island genoemd , vormen. Toen wij in het
gezigt van dit eiland kwamen , werd er, zoo als te verwachten was , in den reiswagen gefproken over den Heer ,rood
N o A C H, en deszelfs lawaai makend plan, om op Grand-Island, in de rivier Niagara, eene •Toodfche kolonie te filchten. Te voren was er al over deze zaak wat te doen geweest, maar door zwarigheden van de zijde van het Cou-
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vernement was er niets van gekomen; thans werd het weder
op nieuw opgewarmd, want Grand - Island was door den
Heer N 0 A C H voor, ik meen, 8o,000 daalders gekocht; niet
zoo zeer door dezen , want hij is een onbemiddeld man, te
voren Anerikaanfch Conful te Tunis , thans Schrijver van the
national Advocat, (een dagblad, hetwelk in New =Torck uit
wordt) maar door eerre asfociatie van verfcheidene-gevn
.loden, men behoeft er naauwelijks bij te voegen uit fpecu..
latie, aan welker hoofd de genoemde Heer als Chargé d'affaires Raat. Hij deed alle oproepingen, publicatiën enz.
voor deze .Toodfche Republiek in zijn' naam, en daarom waren alle aanvallen tegen hein gerigt, welke niet weinig beduidend waren, onder anderen dan ook, dat zijn plan firijdig
was met Goddelijke en menfchelijke wetten. Toen ik, een
paar maanden daarna, Amerika verliet, waren alle oproepingen aan de Joden, om zich op Grand-Island neer te zetten, zonder liet minfle gevolg gebleven; en eenigen tijd later
vond ik in Europefche nieuwstijdingen het antwoord van de
Rabbijnen te Londen en te Munfter op de oproepingen van
den Heer N o A C H , (die zich bij voorraad Gouverneur en Opperregter van Israël noemde, en den 15 September 1825 den
eerhen fteen van de flad Ararat Icicle) 't welk in het geheel niet vleijend voor dezen was, en geen gunflig vooruit
voor de flad Ararat gaf. De .amerikanen befchouw--zigt

den den aankoop van Grand-island als uit winzuchtige oog.
merken gedaan, en de bewegingen van N o A C Ii als hoog
Joodfche bohamakerij, om zichzelven en het uit -moedn
dat de .loden thans in de ri--geftrknchiolads,
vier Niagara bezitten, aan de wereld bekend te maken.
Vreemdelingen beweren , dat het uit een goed beginfel bij
den Heer N o A C H cum finis voortkomt, namelijk uit overtuiging, dat de .roden in Amerika van den handel niet leven
kunnen , en dat zij toch zoo gaarne zagen, dat velen hunner
geloofsgenooten op den vrijen Imerikaanfchen bodem overgebragt werden, wien zij dus eerre broodwinning bezorgen
wilden , op de wijze hunner voorvaderen. De reden , welke
ik meermalen heb hooren opgeven, waarom de Joden in4merika niet kunnen leven, was, omdat de Amerikanen in den
handel zelve Joden zijn. Het is zeker zeer opmerkelijk, dat
men in een land als Noord - Amerika zoo weinig Joden vindt.
In de ganfche provincie van Ne^4' - lorck , waarin neer dan
een millioen menfchen wonen, vindt men alleen in de ftad
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van dien naam eene zeer kleine Synagoge , met een' Rabbijn en Voorzanger in één' perfoon. Maar of deze zoo onaardige aantijging aan de Amerikanen eenige waarheid in zich
bevat, kan ik niet beoordeelen : ik heb hen alleen op reis
leeren kennen, en daar doen zij zich op eene gunítige wijze
zien. Ik had , zoo wel door over hen te lezen, als door
eenigen hunner buitenslands aan te treffen , geheel andere gedach.
ten van hen, maar vond ze op mijne reis vriendelijk, fpraakzaam en gedienflig; dit laatíle zeker een weinig uit noodza
omdat men weinig knechts heeft, zijn de reizi--kelijhd:
gers verpligt, elkander in het een en ander te helpen; maar
zij doen zulks meestal op eene ongedwongene en voorkomende wijze. Ik heb nooit eenig lomp of ruw antwoord ontvangen. Als ik naar den weg vroeg, wees men mij dien op
het naauwkeurigst; zoo ik ergens onderzoek naar deed, kreeg
ik altijd de noodige opheldering. Men befpeurt, in eene zekere mate , eene algemeene befchaafdheid; de geringe volkskiasfe wordt op eene fatfoenlijke wijze behandeld , en daarom gedraagt zij zich ook fatfoenlijk; den ambachtsman wordt
de noodige achting gegeven, en daarom zoekt hij zulks ook
waardig te blijven. Floe veel er afhangt van de wijze, waar
zekeren iland in de Maatfehappij plaatst , ziet men in-opmen
Noord- Amerika zelve aan de behandeling der zwarte en ge.
kleurde menfchen, die er vrij talrijk zijn. Ik kwam uit de
Westindién , waar het onderfcheid tusfchen blank en zwart
noodwendig een weinig ver moet getrokken worden, wil
men de koloniën behouden; maar ik was ten uiterfle verwon
te zien, dat men zulks in de Vereenigde Staten, ook-der,
in de noordelijke provincie, waar het in 't geheel niet nood
dreef, en de zwarten en gekleur--zakelijs,tohurf
den aan eerie volkomene verachting overgeeft. Bij voorbeeld:
de blanke boerenknecht of meiden zullen niet aan thine ta
eten met Negers of Mulatten; in de kerk zitten deze in-fel
bijzondere banken , bij het Avondmaal aan eene bijzondere
tafel ; in den fchouwburg hebben zij hunne plaatfen op de
hoogfie étage boven die der publieke vrouwen , enz. enz.
En wat is er het gevolg van? Dit: dat zij allen ijver, lust
en eerzucht verliezen ; dat zij niet hooger klimmen dan tot
den post van dienstmeid en knecht; dat zij niets bezitten ,
alles verteren, wat zij winnen , en dat bijna alle zwarte en
gele boerenknechts dronkaards zijn.
De nieuwsgierigheid der 4nmerikanen deed mij, vooral toen
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ik door eenige dorpen en landfladjes4in Ncw -Jerfey reisde,
dikwijls denken aan de bekende Anecdote van F RANK LI N,
die, toen hij de gedurige vragen van de kasteleins en derzelver familiën moede werd, in de volgende herberg den huisheer, deszelfs vrouw, kinderen en verdere huisgenooten bij
elkander liet komen, en toen hun mededeelde, wie hij was,
van waar hij kwam., werwaarts hij ging, welk het oogmerk
zijner reize was enz.
Niet weinig wordt een vreemdeling met Noord -dmerika in.
genomen, als hij ziet, dat hij zoo geheel veilig en onbezorgd voor zijne goederen reizen kan. Op eene Roomboot
vindt men menigmaal 3 à 40o koffers bij elkander, zonder
dat er immer één van vermist wordt. Op de reiswagens
bindt men van achteren de koffers Hechts met touwen vast,
en rijdt er des nachts mede langs de eenzaamste wegen, zonder dat -men, naar ik vernam, een voorbeeld heeft, dat er
van geflolen werd. Een der Predikanten, met welke ikaande
Niagara was, miste zijnen koffer uit het voorhuis van de herberg; ieder was van gedachte, dat die wel terug zou gebragt
worden ;hij bleef er drie dagen om achter; toen werddezelve
weder op de eigenfle plaats nedergezet, en de voerman zeide,
dat die met andere koffers bij abuis was medegenomen. De
reisgenoot van den Hertog van Saxen Weimar verloor zijn'
reismantel, liet zijn adres achter, en dezelve werd hem Zoo
mijlen ver nagezonden. Men zegt nooit, dat in deze of
gene herberg de fchaar uithangt; want liet is bepaald , wat
men betalen moet, en zulks is niet meer, ook in de grootfte
herbergen, dan I of IZ daalder voor een' dag; voor wijn
moet men afzonderlijk betalen. Om fooitjes wordt men nergens
lastig gevallen ; dit is geen gebruik. Het kruijersloon is
wegens gebrek aan menfchen , zeer hoog, maar bij de wet
bepaald, zoodat men van alle moeite en afzetterijen daaromtrent bevrijd is.
Wat men verder op reis van de Amerikanen ziet, is in
hun voordeel ; zij vertoonen zich overal arbeidzaam en ijverig; gehechtheid aan het gebrekkige oude is hun nergens in
den weg; alles heeft het voorkomen van vrede en welvaart.
Militairen heb ik nergens gezien, dan in New- Torck bij de
State's prifon; dezelve zijn ook zeer gering in getal, en liggen meest aan de uiterfte grenzen des lands , om hetzelve
tegen de invallen der Indianen te befchermen. De kleinfte
Staat in Europa heeft Bene grooter Taande armee, dan de
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magtigile Staat der nieuwe Wereld. De Militie komt fleclits
twee malen in liet jaar onder de wapenen; dezelve is voor
het grootfie gedeelte , zelfs op liet platte land , gekleed, doch
ik geloof op eene wijze naar men verkiest, want fommige
korpfen zagen er uit als I larlequins; verfcheidene malen heb
ik tamboers gezien, ook in de ftad New-Torck, met twee
gouden, zoo het fcheen ten minfte Kolonels - epauletten.
Men befpeurt bij de Amerikanen eene groote ingenomenheid met hun land, waartoe zij zeker wel reden hebben, maar
hetwelk zij dikwijls op eerie belagchelijke wijze overdrijven.
Op reis doen zij den vreemdeling gedurig vragen ,waaruit diiidelijk blijkt ,dat zij in de meening verkeeren ,alsof het fchoone en goede alleen in Noord-Amerika gevonden wordt. Dikwijls hoorde ik hun iets voor het beste uit Noord - Amerika
verklaren, en er het Ilopwoordje bijvoegen, „ en misfchien
van de geheele wereld." Bij voorbeeld: „ New - Torck is
thans de welvarendile tad van de Vereenigde Staten , en
misfchien van de geheele wereld; de Wall - Jtreet (eerre Itraat
in New-2"orck, waar men de Banken Vindt) is de rijklle iiraat
in Noord-Amerika, en misfchien van de geheele wereld."
Er was even buiten New - Torck eene harddraverij. Een
paard, genaamd Eclips, behaalde den prijs , en werd daarom
door den Heer S. te Hoboken voor io,000 daalders gekocht. Dadelijk werd er in de nieuwstijdingen van dezen koop kennis
gegeven ,met bijvoeging, „dat dit paard het beste was in de
Vereenigde Staten, en misfchien in de geheele wereld." Daar
ik juist op dien tijd met dezen Heer S. te Hoboken in ééne
herberg logeerde, en dagelijks dit paard zag , vond ik gele
om te zeggen, dat, zoo deze Couranten in handen-genhid
van een' echten .t ngelfchen paarden -Lord kwamen , deze zeker,
uit ambititie voor zijnen Ital , naar New - Torck zou komen,
om met hein te bokten.
-

IETS OVER HET BERUCHTE A1,RES AAN ALLE MIJNE HERVORMDE
GELOOFSGENOOTEN.

noemt als Schrijver van dit libel
H et gerucht
Predikant in 's Gra±•enhrge, en meldt ons ook de
DIRK M 0-

L E N A A R,

wijze, op welke de man (die de eerlijkheid gedurig in den
mond heeft, en die dit Adres als Jezuitsch verfoeide, zoo
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lang hens niemand verdacht hield) door de regterlijke raagt
is achterhaald geworden. Wij hebben den man gekend op de
Akademie, voor zoo verre de Dii nzinorum gentium, zoo als
iludenten zijns gelijken gewoonlijk noemen, zich aldaar kun
kenbaar maken. Zoodra hij eenen Collega bekwam, die-ne
op de Akademie zijn vriend was, maar nu dat niet langer
bleef, was hij de verlichte en liberale man, omdat dit hem
toen gemakkelijk fcheen te vallen. Hij zoekt POMP E J Us of
CES AR te wezen, zonder bekwaamheid om een van beiden
te kunnen zijn. Deze is de flaauwe fchets des Schrijvers,
wiens gedrag men nu in alles gemakkelijk beoordeelen kan.
Zijn Adres te beoordeelen, ligt geheel buiten mijn plan. Deze eer doe ik den Schrijver niet aan, nadat hij den brrgerlijken Regter tot Recenfent ontvangen , en een nameloos geíchrift, korteling uitgekomen, aangetoond heeft, dat het geheele Adres tegen waarheid, liefde en vrede gekant is. Hier
wordt bedoeld het flukje, bij o. PORTIELJE te dmflerdam
,tiitgegeven, en dat wezenlijk een woord is ter gerustflelling,
voor de vrienden der Flervornsde Kerk.
Eene opmerking kan ik niet nalaten hier mede te deelen.
Zij betreft het regt Protestantfche beginfel, hetwelk den Bijbel , als behelzende Gods woord , aanneemt, als de eenige
bron der Christelijke Geloofs- en Zedeleer. Dit beginfel werd
door den rondboriligen en zekerlijk regtzinnigen R O IJ A A R D S
zijnen leerlingen ingeprent; zoo dat ieder, die den nu zaligen
man in het Latijn hoorde en verffond, aanftonds giste, dat
de Synode op zijn advies dit door de Hervormers voorgellaan,
maar naderhand verzaakt beginfel heeft omhelsd; zoo als dit dan
ook aan ons , tot grooten lof van R 0 IJ A A RD S, is verzekerd
geworden. Bij deze opmerking moet men oordeelen, dat de
kwaal bij MOLENAAR ruim een voet lager zit, dan men
in den eertlen opflag zoude vermoeden. Maar misfehien ver
geen Latijn. Uit liefde voor de menschheid-fatdemn
wil ik liever aan domheid en onkunde iets toefchrijven , dan
de zwartfte ondankbaarheid aannemen, door hem alsdan betoond jegens zijnen Leermeester. Dat hij ook in het Latijn
geen feniks is, weten allen , die hem aan de Akademie te
Utrecht hebben gezien en gehoord , en dat blijkt ook uit de
aanvoering van het bekende: audi ET alterarn partem, door
hem in zeker gefeh.rift aldus veranderd, maar niet verbeterd:
audi AD alteram pancm. O }i deze wijze kon hij zich dit beIYJL' ULLw. I827. NQ4 13 ±V
V
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ginfel als nieuw voorftelleu, omdat hij het Nederlandsch, hoe
gebrekkig ook, toch beter verltond , dan het hem dubbel
vreemde Latijn.
Hatelijk zijn al de aanmerkingen, welke hij ten opzigte
van de Liturgie- en andere formulieren heeft goedgevonden
mede te deelen. Wij zijn over dezelve niet gebelgd , omdat
Wij MOLENAAR kennen, als die uit zichzelven tot het
fchrijven van zulk een libel niet in flaat is. Wil hij echter
hier zijn verfland in befcherming nemen, dan vrees ik, dat,
hetgeen voor hem erger is, zijn hart te fchuldiger is, hoe
meer hij dit , wij zullen het maar bij den regten naam noemen, lasterfchrift, als voortbrengfel zijner herfenen, voldingend kan bewijzen.
Hoe kunnen wij toch immer den man in befcherming ne
uit de verordening der Synode d. d. ii Julij 1317-men,di
(lechts een gedeelte ligt , en het verdraaid opheldert , zonder
te letten op hetgeen de bedoeling dier Synode duidelijk bloot
Waarom heeft hij niet goedgevonden te letten op het--legt?
geen bI. 5 voorkomt: ,, Tot eene flatelijke en doelmatige
Doopsbediening arllt het Synode noodig, dat de Leeraren
zich van het Doopsformulier niet dan met bedaarden ernst
bedienen, en nimmer die heilige plegtigheid door oneerbiedige overhaasting onteeren " ? Dit Ploeg hij over, om redenen , over welke cvij het oordeel aan den Kenner der har
-ten
overlaten.
Alwie de gefchiedenis kent der Liturgifche fchriften weet
ook, dat al die -formulieren, niet enkel die bij de Doops- en
Avondmaalsbediening, opgesteld zijn ter bevordering van
meerdere eenparigheid bij den eerdienst. De mindere geoefendheid der eerfie Evangeliedienaars, na de Hervorming,
(zoo als de Synode deze op het oog heeft, en niet, zoo als
MOLEN A A R verdraaid voorfielt , jonge Predikanten ook van
lateren tijd) vorderde noodwendig deze formulieren. Historisch
waar is de betuiging der Synode j bl. p : „Immers zijn die Li„ turgieformulieren opgefleld ten gebruike van Leeraars , welke
„ NOG NIET behoorlij k geoefend WAREN" (M O L E N A AR verwart dit woord met zijn) „ in al de deelen der H. bedieHing, en welke dus noodig HADDEN, door- zekere voorfchriften
„ aan eene gepaste en eenparige leiding . gewend te worden.
„ Deze behoefte bejlaat niet meer." (De tijd, federt de invoering .dier formulieren verloopen , heeft die behoefte doen
ophouden.) „ Vandaar, dat ook onderfcheidene Liturgiefor„ mulieren reeds in onbruik zijn," (Indien dit zonde is, dan
-
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begaat Dl0LENAAR dezelve, zoo dikwerf hij over den Katechismus predikt; want het gebed vóór of na de leere des
Katechismus gebruikt bij dan wel zeker niet.) „ en in an„ deze onderfcheidene bekortingen, b voegfelen en veranderin„ gen plegen gebruikt te worden." Geen zweem van verachting der Liturgieformulieren ziet men bij deze uitdrukkingen
der Synode, dan door den fcheef gef epen bril van M 0 L ENAAR. De Synode geeft rekenfchap, waarom zij geene
nieuwe formulieren vervaardigt; en M O L E N A AR, die toch
niet al de Liturgieformulieren gebruikt, zaait, als de booze,
kwaad zaad in den akker des Heeren. Heeft hij die formulieren als flereotypen noodig, wel nu, hij gebruike ze overal en
altijd; maar naar ons oordeel heeft onze Liturgie reeds lang
zulk eene eenparigheid bekomen, dat niemand iets vreemds
kan of zal invoeren; want , al leest men zelfs die formulieren
niet letterlijk af, zij dienen toch altijd als legger, naar welken alles in de Liturgie wordt geregeld.
Is het kwade trouw , of is het onkunde , dat MOLENAAR
vraagt: Waarom werd er anders elk jaar In de kerkvifitatie
gevraagd, of de formulieren wel zoo veel mogelijk geheel en
vooral onveranderd gelezen worden ? Sedert de door MOL ENAAR cum fuis zoo gehate Synode, gefchiedt de kerkvifitatie
overal naar hetzelfde Reglement. Te voren had bijna iedere
Clasfe , hij welke kerkui//tatie plaats had, een ander Reglement. Waarom slelt MOLENAAR die vraag zoo voor, dat
de eenvoudige leek , dien men , om doel te treffen , zand moet
in de oogen werpen , denken moet, dat aan al de Predikanten overal die zelfde vraag werd gedaan? Indien hij het ons
kwalijk neemt, dat wij ook dit uit zijne domheid verklaren,
dan zie hij toe, hoe hij zich voor God zal kunnen verantwoorden wegens het plegen van opzettelijk bedrog, dat geenszins het kenmerk is van de ware bekeering, over welke men
niet enkel praten, maar naar welke men ook handelen moet.
Wij denken ook hier aan domheid ; maar wij beklagen den
man, die zijne hand ,en, nu hij ontdekt is ,00k zijnen naam,
heeft geleend aan het werk van oproerftokers , wien het finkje van ic UI n ER een doren in de oogen is. Daarom juist denken wij aan 's mans domheid, omdat hij niet eens inziet, dat
de woorden : zoo veel mogelijk, in cie door hem aangehaalde
vraag, als zeker en uitgemaakt onderdellen, dat die formulieren niet geheel en vooral onveranderd konden gelezen worden.
Het is kwade trouw of domheid, dat MOLENAAR, bl. 13 ,
Vv a
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liet weglaten der woorden: en alhier geleerd wordt, In de
tweede vraag van het Doopsformulier, voorllelt, als verza-

king van eigene overtuiging, dat men in de Gereformeerde kerk
de beste belijdenis heeft. Deze woorden fla ik nooit over bij
het voorflellen dier vraag, indien de ouders of getuigen , zoo
als meestal plaats heeft, tot het hervormd kerkgenootfchap
behooren. Doch indien ik menfchen van eene andere geloofsbelijdenis voor mij heb, dat ook wel eens gebeurt, dan ben
ik te weinig P LA N C I us, om bij de plegtigheid van den
doop eene vraag te doen, op welke ik het antwoord niet zoo
heilig mag verwachten. Indien M O L E N A A R bij deze woorden nog aan eene andere leer denkt , dan welke in het 0. en
N. Y. te vinden , en vervat is in de t naalf Artikelen des
Christelijken Geloofs , dan ziet het er met zijn Protestantisme
ellendig uit. Doch de man wil ook geen Protestant heeten,
maar Calvinist, — zekerlijk met terzijdeftelling van c A r,v ij N's Protestantisme! De vierde vraag uit het Doopsformulier voor bejaarde perfonen is de beste uitlegging van de door
MOLEN A A R zoo mishandelde vraag van liet formulierbij den
kinderdoop. Hij raadplege dezelve , en fchame zich over zijne
onkunde , aan welke wij nog Beene reden hebben te twijfelen.
Allerhatelijkst, niet alleen ten opzigte der Synode, maar
ook van alle Predikanten, is, hetgeen wij bl. r4 volg. bij
MOLEN A A R vinden aangeteeitend , nopens de formulieren
van eenigheid. IIier zonden wij aan .Iezuiterij denken , indien wij niet, met meerdere zachtmoedigheid bezield, zijne
domheid op dit punt weder in aanmerking namen, door welke hij zelfs van zijnen Profesfor niet leerde Protestant te
zijn, omdat bij te weinig Latijn verílond. Of neemt men bij
de onderteekening dier formulieren alles over, tot in de miníte bijzonderheid? Waarom fprcekt dan MOLENAAR ook
niet van drieheid of drievuldigheid ,bij de voordragt der leere
van Vader, Zoon en E. Geest? Men onderteekent toch die
formulieren, zoo als zij daar liggen, in hun geheel, en dus
ook liet VIIde Artikel der Nederlandfche Geloofsbelijdenis.
Daar heerscht liet Protestantfche, beginfel : niets naast , veel
winder iets boren , den Bilel. De Synode in 1618 zoo wel
als 1816, alle decreten en, wij zeggen ook, alle formulieren
zijn, volgens dat Artikel, alleen door met den Bijbel in te
hemmen , geldend en verbindend. Daarop zeggen wij amen
en reeds bij de aanvaarding onzer bediening, die nog vr
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1816 inviel, zou ik dc onderteekening dier formulieren ge
hebben, indien dat VIIde Artikel mij niet mijne vol -weigrd
vrijheid als Protestant had gelaten. Hier breken wij-komen
af, omdat zich bij MOLENAAR hier nog iets anders ontdekt dan domheid; gelijk ook de omweg, om zijn ftnkje bij
den bekenden drukker te bezorgen , niet zeer voor de eerlijk
-heidvano
L E N A A R's doel fchijnt te pleiten.
Misfchien komen wij op hem nog wel eens terug; als namelijk zijn gedrag, na zijne ontdekking gehouden , door ons
kan en mag worden blootgelegd. Dit zal dan kunnen dienen ,
om anderen af te fchrikken van zich tot iets te •leenen, dat
het daglicht niet kan velen. En liet zal waarfchijnlijk dan ook
trekken tot waarfchuwing der goede gemeente, welke zeker
gevoelen zal voor menfchen , die, in duisternis-lijkafchuw
gehuld, de eerlijkheid in den mond hebben , maar, in hunne
naaktheid aan liet licht gebrigt, tot alleriei laagheden in flaat
zijn.
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(I>ervolg en flut van bl. 588.)

,L`i aauwelíjks was jonker oTT O op het adellijk huis veilig
aan elond , en had hij zijne natte kleederen , in een pak te
zamen gewikkeld , aan een' der huisbedienden overgegeven , of
hij begaf zich naar het vertrek van zijnen vader, ten einde
dezen niet de voorvallen van den dag en derzelver gevolgen
bekend te maken.
De oude Baron OTTO wIL IIELAI vernam deze geheele
gebeurtenis met een inwendig genoegen. Vaak had hij , te
vergeefs, naar het einde der onzalige twisten gewenscht,
vooral federt hij meende te hefpeuren , dat de beide magtige
huizen van tI E E c IC EREN en BR ON %HORS T niet alleen elkanders ondergang bedoelden , maar ook tevens de zaken zoodanig trachtten te duren ,dat de magt der niet hen verbondene
Edelen gedurig meer en meer verzwakt wierd; waaruit dan
ook eenmaal eerre hatelijke ovencccrf'ching over den minderen
Adel fcheen te zullen voortvlocijen , onverfchillig voor welke
partij zich, in het einde, de overwinning verklaren inlogt.
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Het denkbeeld eerier verzoening met den Heer VAN it. had
derhalve, federt lang, in het fchrander brein des ouden Barons post gevat; dan de riddereer had hem dikwerf doen
weifelen in de keuze van een gepast middel ter bereiking van
een doelwit, hem meer door belangzucht dan wel door eerre
vredelievende gezindheid ingegeven. Het gebeurde van dezen dag •— de menschlievende daad zijns zoons — het edel
gedrag des ouden Barons -- de verzekering van de--moedig
zen, betrekkelijk het nalaten der verwoestende flrooptogten —
dit alles te zamen genomen fcheen voor 't minst een gunflig
voorteeken te zijn van nadere onderhandelingen, en welligt
van eerre toenadering , die de fchrandere grijsaard lang gezocht had.
Middelerwijl de Heer VAN Z. zijne denkbeelden over
zulke, in zijn oog, hoogstgewigtige aangelegenheden aan zij
zoon ontvouwde, had er in een ander deel van den burg-ne
een tooneel plaats, waarop niemand was voorbereid,
De natte kleederen des jonkers waren door hem aan een'
huisbediende ter hand gefield, en deze had dezelve, al aan
aan G It A D E, de vertrouwde van B E It T n A, overge--itonds,
reikt, met een kort en zeer verward berigt van het gebeurde.
„ Jonker OTTO had," zoo luidde de tijding, „ eenen in de
„ rivier gevallen drenkeling willen redden ; dan deze was door
„ hem dood — of voor dood — aan den oever gebragt, en
nu had de Jonker belast, voor het droogen en in orde
brengen zijner kleederen de noodige zorge te dragen."
Meer wist de getrouwe HERMAN niet te verhalen. „ De
„ Jonker was onverzeerd, en dadelijk in het vertrek van den
„ ouden Baron getreden:'
GRADE begaf zich naar Freule BERTI1A, haar het ge
getrouw verhalende.
-horde
BERT Ii A maakte liet pak los, en, door GRADE geholpen , legde zij ieder kleedingfluk ter zijde, toen zij op eenmaal, doodbieek wordende , uitriep: „ I-Iemel ! wat is dat ?"
Zij hield den bewusten doek, met de in denzelven gewikkelde Reliquie, in de handen. „ GRADE! hij is het! hij is het I
en dood!"... Meer kon zij niet.
Ook G R A D E ontzette ; want er bleef geen twijfel overig,
daar deze ook een fluweelen wambuis in handen was gevallen , hetwelk zij voor dat van R U D O L pij herkende , en hetwelk , hij vergisting , onder de kicederen van jonker o T T 0
geraakt was.
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„ Dood! dood!" riep het meisje, en wrong zich radeloos
de handen. GRADE was te zeer ontsteld , om haar tot bedaren te brengen , en als eene wanhopige vloog de teederlievende BERTHA naar het vertrek, waar zich OTTO met haren vader bevond.
„ Dood ! dood !" riep zij, de kamer binnenfluivende. -„ O TT O! gij hebt dan RU D O LP H niet kunnen redden?"
Beide Ridders Ilonden verfchrikt op, bij eene zoo onverwachte als zonderlinge verfchijning.
,, 0, fpreek, mijn broeder! Hij Ieeft dan niet meer? Gij
„ hebt hem dan niet kunnen redden?"
„ Bedaar, B E R T U A 1 " fprak OT T o. „ Spreekt gij van
„ Jonker RU D o L P H v A N K.? Dezen heb ik met eigene
„ hand van den dood gered."
„ Gered?.. . Misleid mij niet , Q T TO ! misleid mij niet!
„ Gered , zegt gij ?• . . R u n o t. s i gered! ".
„ Zonderling !" fprak de oude Baron, zijne dochter aanflarende.
Maar naauwelijks was de doodelijke angst der Freule over
het lot van haren vriend, door de $ellige verzekering van
haren broeder, eenigzins geweken, of een riet minder ver
gevoel, namelijk dat der fchaamte over het verraden-mogend
van het geheim van haar hart, In de tegenwoordigheid baars
vaders, aan wien zij nu eerst dacht, overmeesterde haar geheel; en zij fcheen in eenen Raat van bewusteloosheid neder
te zinken , coen G R 4 D e de kamer binnentrad, en ter hulpe
van hare meesteresfe toefnelde.
In die overoude tijden,, waarin het gebruik van warme,
verflappende dranken nog geheel onbekend, en de iigchamelijke opvoeding, meer dan in latere tijdperken, aan den wel
invloed der natuur werd overgelaten, en bovenal bij-daigen
een algeheel gebrek aan fchadelijke Romans, die , in meer
verlichte dagen , zoo menig zwak en prikkelbaar ge11el ter
prooije gefield hebben aan Bene overdrevene gevoeligheid, —
in die overoude tijden , zeggen wij , waren , ooit bij een meisje, de zenuwtoevallen hoogst zeldzaam; dan de toeftand van
BERTH A mag in deze oogenblikken met zoodanig een toeval welligt eenige overeenkomst gehad hebben. Wat hiervan
ook zijn moge, zij het ons genoeg, te weten, dat de oude
Baron wijsfelijk begreep, het onderzoek der geheele, hem zoo
zonderling voorkomende, zaak tot den volgenden dag, en bij
eerre meerdere bedaardheid zijner hartelijk geliefde dochter,
uit te Hellen.
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Wat er nog dien avond tusfchen Freule B E KT ri A en O R Avoorviel, en hoedanig eerstgenoemde den nacht mag hebben doorgebragt, kunnen wij, bij gebrek aan genoegzaam
onderrigt, niet verhalen; en wij wagen ons in dezen aan
geene gisfingcn, ten einde meer naauwkeurig omtrent de ge
volgenden dag te kunnen zijn.
-beurtnisfvad
De beide Ridders waren overeengekomen, dat de oude Baron zijne dochter zou ondervragen, terwijl Jonker 0 T T O
trachten zoude, nadere bijzonderheden van o R A D E in te
winnen, en beide volbragten dan ook, hetgeen ieder voor
zich had voorgenomen. I3et zal, gelooven wij, genoeg zijn,
het refultaat van beider onderzoek op te geven.
De oude Ridder, die, gelijk wij reeds opmerkten, eenige
geneigdheid gevoelde, zich met zijnen vijand, mits op eene
eervolle wijze, te verzoenen, was in zijne aanfpraak, tot
Freule BERTHA gerigt, minder geltreng en verwijtende, dan
zijne dochter te regt gevreesd had , en onder andere omflandigheden gewisfelijk het geval zonde geweest zijn. I-Iij begon, zeer bedaard, de geheele gebeurtenis der redding van
RU D o L P II door haren broeder, met al derzelver omftandighe
den, te verhalen, en eindigde niet te vragen naar de oor
zonderlinge verfchijnfelen, welke die gebeurtenis op-zakder
het gemoed zijner dochter had te weeg gebragt.
BERTUA, hierdoor bemoedigd, bekende hare genegenheid
voor jonker R U D 0 L P II openhartig; maar verzweeg zorgvuldig de bijzonderheden der proeve, waarop zij de getrouwheid
des Ridders gesteld had.
De oude Baron fchudde het hoofd, minder omdat zijn hart
de keuze zijner DER T IH A afkeurde , dan wel omdat dezelve ,
in de tegenwoordige omllandigheden , met zijne flaatkunde en
eerzucht minder fcheen overeen te komen. Hij bleef echter
zijne bedaardheid behouden , en fprak , op een' meer mede
dan wel beftraffenden toon : „ Bit R T H A! nit n--lijden
hoe
kunt gij, in deze tijden , denken aan eene ver
T
HA!
,,
zoon van den vijand uws grijzen vaders?"-„bindtesm
En hiermede verliet hij haar, niet verder in woorden-Ydisfeliing
En
willende treden, en zijn flellig befluit vooralsnog wenfchendê
op te fchorten.
diet was Jonker O T T O gelukt, in zijn onderhoud met
G R AD E, achter het geheim te komen ; doch niet dan onder
1 ellige belofte, dat hetzelve voor den ouden Daron alsnog
DE

-
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verborgen blijven zonde. O TTO voldeed hieraan dan ook
getrouw; maar, bcfloten hebbende deze zaak volkomen te
ontwikkelen , overreedde hij zijnen vader, hem vrijheid te
verleend , zijne opwachting bij jonker It u o o LI? n te maken,
onder voorwendfel, dat een zoodanig ridderlijk beleefd bezoek
welligt aanleiding zou kunnen geven tot het aanknoopen van
verdere vredelievende onderhandelingen. O T T o vertrok dan
alzoo naar het vijandig kasteel, niet vergetende den meergenoemden doek zorgvuldig mede te nemen, en vastslijk befloten hebbende , de gezindheden van it u D o L p n te toctfen.
Op den burg heufchelijk ontvangen , en in het vertrek van
den Jonker toegelaten zijnde, bevond hij zich naauwelijks niet
dezen alleen , of, na eenige vragen betrekkelijk den Iaat van
RU DOL en's gezondheid, welke aanhoudend koortsaclitig
bleef, begon o z T o op deze wijze zijn onderzoek:
„ Onze kleedingilukken, Jonker! moeten, in dealgemeene
„ verwarring van gisteren , ondereen geraakt zijn " (den doek
te voorf pijn brengende) ; „ glit ten mini}e is mijn eigendom
y niet, Ik wilde hetzelve u weder ter hand Rellen."
R u n o L P rr werd beurtelings rood en veibieckte ; dan de
plotfeiinge vreugde, over het verkrijgen van cellen, in zijn,
oogen , dierbaren fchat, was te groot, dan dat hij zou hebben
kunnen zwijgen. Den doek uit dc hand van o T r o te rukken,
denzelven aan zijn' boezem te verbergen , en onwillekeurig
uit te roepen : „ jonker ! gij hergeeft mij liet leven ten tweeden male !" was het were; van een oogenblik. —0 T r o ver
-volgde
t
„ Gij fchijnt' in iets zeer eenvoudigs een groot belang te
„ Hellen, Jonker! Ik zou liet weiligt niet eens opgemerkt
hebben, dat ik mij in het bezit bevond van iets, hetwelk
„ tr zoo dierbaar fchijnt ,indien niet mijne zuster n n R T ae"...
„ 13 ERT 11 A, zegt gij, janitor?... Uwe zuster BERTHA"...
zeide RVDor n met vuur; maar, bedenkende dat hij zich zelven verraden had , hield hij in eens óp, verder te fpreken.
Nu begreep OTTO aanvallenderwijze te moeten te werk gaan.
Jonker! het is te vergeefs, dat gij uw geheim voor mij
„ zoudt pogen te bedekken. Deze doek heeft zijne werking
„ gedaan; en, ten einde u te overtuigen, dat mij alles be„ kend is, heb ik u alleen maar te zeggen, dat gij thans niet
„ meer behoeft te vreezen voor een leven, hetwelk u zoo
dierbaar is."
R u v 0 L P H wist niet, wat bij intvoorden zonde ; maar,
„
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in de bedwelming zijner aandoeningen, riep hij nit: „ Door
mij kan zij niet behouden zijn, Jonker! Maar fpreek, heeft

„

de kunst van den beroemden BE it EN GA R 1 US haar behou„ den? o, Waarom mogt het mij niet gelukken, hiertoe het
„ werktuig geweest te zijn !"
„ B E R E N G A R t U s? en gij het werktuig? Ik verfta u
niet," zeide OTT o, navorfchende.
Hebt gij hem dan over den ílroom gevoerd, waarin ik,
„ zonder u, mijn graf zou hebben gevonden ?"
„ En wildet gij dan op gisteren dat waagttuk Qndernemen ,
„ om mijne zuster te redden?"
Deze wederzijdfche vragen, even fpoedig gedaan, wekten
eene wederzijdfche toenadering en vertrouwen , en RU D 0 1, P 11
verhaalde aan O T T o alles, wat er, ten aanzien der heide
monniken, had plaats gehad, en hoe hij eindelijk, vast befloten hebbende, al het mogelijke ter redding van n ER T H A
te beproeven, de onstuimige rivier had willen overíteken, ten
einde zich aangaande de hulp van den beroemden Arts tI EREN G,& R 1 u s de noodige zekerheid te verfehatFen.
Eene vertrouwelijke onderhandeling van zoodanigen aard
verbond de harten der beide jonkers aan elkander , en zij
fchenen de vijandfchap t welke beider ouders verdeelde, in
bet geheel niet te gevoelen. De fchrandcre OT T O, die van
bet weloverlegd bedrog zijner zuster niets liet gisfen, bekwam de zekere overtuiging , dat RU D O L v is Zich , uit har
genegenheid voor zijne zuster, had opgeofferd.
-telijk
10.

Onder verfchillencíe gewaarwordingen werd de terugkomst
Van OTT O op den oudvaderlijken burg te gemoet gezien,
toen de Jonker, zijn plan wèl overlegd hebbende , de flotpoort binnenreed, en , zonder op de menigvuldige vragen van
8 E R T H A eenig bepaald antwoord te geven, zich dadelijk
naar zijnen vader begaf die zijne terugkomst verlangend ver
-beid.
De jonker gaf een getrouw en omítandig verflag zijner
zending, zonder Benige bijzonderheid te verzwijgen , en zeer
bedaard luisterde de oude Baron naar zijne redenen; dan, bij
de vermelding van het gebeurde aan de rivier , kon de grijs aard zijne aandoeningen niet langer terughouden, en hij riep
„ OTTO! ook zoo zou ik mijn eigen leven voor uwe
„ zalige moeder s I G I s 11 U ND n hebben kunnen opofferen; c ?t
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,, dat niet maar alleen toen ik haar het eerst lief kreeg, maar
„ zelfs twintig jaren na onze bruiloft !" en, met waardigheid
zijne oogen opwaarts heffende , voegde hij er nevens : „ Wat
„ de Hemel zóó zamengevoegd heeft, mag de mensch niet
„ fcheiden ! — 0 T T o! roep uwe zuster hier !"
BERTHA verfcheen. De oude Baron wilde haar weder
proef ftellen , en beval zijnen zoon het flil--kerigopd
zwijgen.
„ Ik ben van alles onderrigt," zoo fprak hij zeer fomber
en ernflig ; „ ik weet alles, BERTHA ! maar het is u on„ bewust, mijne dochter! dat uwe gewaagde proefneming
den ondergang van Jonker RIJD O L p H kan ten gevolge
„ hebben. OTTO! verhaal aan uwe zuster, wat de Jon„ ker bel}aan heeft, om haar van den gewaanden dood te
„ verlosfen !"
Oir o gehoorzaamde, en deed liet verhaal.
„ En nu ," dus vervolgde de grijsaard, „ ligt hij daar,
„ als een flagtoffer zijner gewaagde en roekelooze onderne„ ming; en welligt is h, in dezen oogenblik , in doodsge„ vaar, om uwentwille."
B ER T H A antwoordde : „ Vader! ik heb dit verwijt ver
Wat ik gedaan heb , is niet meer te herílellen;-„dien.
„ maar boeten wil ik , gedurende mijn geheele leven, voor
„ een' onwillekeurigen moord. Zend mij naar Elten , bij
„ mijne tante B R I G I T T A, de Abdisfe , in het nonnen.
„ klooster."
Nu koude OTTO w I L H E L }17 zich niet langer bedwingen,
want hij dacht aan de liefde voor zijne S I G I S M U N D A, die
geen dood had kunnen verbreken; en opliaande, fprak hij:
„ Niet alzoo, mijn kind! niet alzoo. Ik heb flechts uwe
„ getrouwheid willen beproeven. Uw broeder heeft zich
voor au D o t r n edelmoediglijk opgeofferd, en RU D o L p s
„ heeft zijn leven voor liet behoud van het uwe prijs gege„ ven; en wederkeerige trouw en liefde moet door weder
trouw en liefde beloond worden, zoodra het vuur-„kerig
„ der onderlinge tweedragt zal gebluscht zijn. — OTTO! gij
„ zijt de heraut des vredes 1 Ga , mijn zoon , en bied tien
Baron VAN ic. vrede aan met den huize Z. Zoo moge, in
„ het einde , de liefde de onderlinge tweedragt vernietigen,
en ons flerk maken in den dag des kwaads !"
OTTO gehoorzaamde, in het vol gevoel van het belang volle van zijnen Iast; dan hij kende tevens de onbuigzaam -
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heid des Barons v A N It. , íteeg bevorens af aan het klooster
Bethlehem, en hield een lang gefprek met den Prior WI Gs o L T, in tegenwoordigheid der beide monniken, DER N A Rus en I G N A TI US. De bewaring des geheims, in deze
oogenblikken, was van het grootfte belang voor den roep van
vermaardheid en heiligheid , waarin dit kloos ter federt overoude tijden gedeeld had ; en het viel den fchranderen OTTO
niet mocijelijk , den grijzen Prior over te halen,henr naar het
kasteel te vergezellen, ten_ einde zijne redenen des te aleer
ijlgangs bij den ouden gebieder vinden zouden.
Deze voorzorg van OTTO bleek geenszins nutteloos ge
te zijn; want hij vreesde de onbuigzaamheid des ou--west
den Barons minder , dan tien adellijken trots der Baronesfe
VAN It., van welke wij tot hiertoe nog geene gelegenheid
hadden te gewagen. Dan de hoovaarclij dezer vrouwe
werd geëvenaard, zoo niet overtroffen , door haren overdrevenen godsdienstijver en blinde onderwerping aan priesterlijk
gezag; en het was hierop inzonderheid, dat de verftandige
OTTO het wellagen der geheele onderneming bouwde.
Prior w I G B o L T ondcrfteunde dan ook de, door OTTO
geopende, onderhandelingen; dezelve werden, binnen wei
dagen , door de afkondiging van den getroffen zoen-nige
tusfchcn de beide Baronijen gevolgd, en, vdór nog de herfst
zijne gele bladeren liet vallen , vierden R on o LP x en B E ItTij A hun huwelijk op den burg te Z.
De beruchte doek, intusichen , werd, als een gedenkteeken van onderlinge liefde en trouw, bewaard, en , in latere
eeuwen, toonden de nakomelingen der nu gelukkig vereenden
dezelve nog aan hunne kinderen en kleinkinderen; en op die
wijze bleef liet verhaal der merkwaardige gebeurtenis, welke
wij gefclletst hebben, in wezen tot op dezen tijd.
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teller dezes woonde onlangs eene avondbijeenkomst te
SGenese
bij. Er was een Griek genoodigd, die in Mis/slung/it
geftreden , en zich met zijne ftrijdgenooten had doorgeflagen.
Zijne gelaatstrekken waren edel , zijne oogen vol vuur; maar
nog vertoonden zich op zijn aangezigtde fporen der doorgeflane
ellende en des hongersnoods. Hij was van Napoli di Romania,
met de beste aanbevelingen voorzien, herwaarts gekomen,
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om zijne gezondheid te herllellen. Natuurlijk drong zich
elk om hem heen, en alle de aanwezigen, maar inzonderheid
de vrouwen , overlaadden hein met loffpraken over zijne en zij
betoonde dapperheid ; terwijl de mannen-nermdgot
nadere bijzonderheden van de belegering en van den uitval
wenschten te vernemen. — Het gefprek viel vervolgens op
Lord BYRoN. SrIL1ADr;S (dus heet de Griek) fprak met
de hoogfle geestdrift, ja met tranen in de oogen, van denzelven , en verhaalde ons de volgende gebeurtenis , welke
B Y R ON, een jaar vóór zijnen dood, te Misfolunghi is bejegend.
Wanneer Lord n Y R 0 N, op zekeren dag, van de wilde
hoender -jagt terugkeerde, op welke hij, verzeld van zijne Si,listen, meermalen uitging ,hoorde hij , in eene eenvoudige woning, klavierfpel , met eene voortreffelijke zangflem gepaard.
De zeldzaamheid van dit muzijkinftrument daar te lande, zoo
wel als het fchoone gezang , bra ;ten hem in verrukking. Hij
hield (land met zijne Paliknren. IIet gedruisch , hierdoor ont11aande, werd binnenshuis gehoord; het gezang houdt op; maar
de zangeres, door nieuwsgierigheid gedreven , verfchijnt op het
balkon , waarvan de meeste huizen zijn voorzien ; en nu vertoont
zich aan den getroffen Lord eene geflalte, welker fraaiheid ,naar
zijne eigene verklaring, alles overtreft, wat hij immer van
vrouwelijk fchoon in Griekenland had gezien. Ilij fprcekt haar
in het nieuw -Grieksch aan, haar dankende voor haar betooverend fpel en gezang. Zij antwoordt hem in het Franscli; een
nieuw bewijs van, bij eerie Griekin, zeldzame befchaving. Gaarne had B Y RON het gefprek langer voortgezet ; maar , niet
eene zedige houding, verwijdert zich liet meisje. Doch de
verfchijning was, voor een' man als 13YRON, al te betooverend, om het daarbij te laten berusten. Ten gevolge, van verdere nafporingen , vernam hij , dat zij de dochter eens Griek
koopmans te RlisfolungP'si , en onlangs van Masfeille-Ic/ten
was teruggekeerd , alwaar zij bij nabellaanden , te harer vorming, eenigen tijd had gewoond. Haar vader was bij BYR.ON
niet geheel onbekend, als zijnde een man, die een Lledelijk
ambt bekleedde, en van wege zijne vaderlandsliefde algemeen geacht werd. Naardien nu de Lord door de. Grieken als
aangebeden werd , viel het hein gemakkelijk , toegang tot diens
huis te bekomen, onder liet voorgeven van handelszaken;
en hij werd door den vader zelven , die zich door zijne bezeen vereerd achtte, nitgenoodigd. Evenzeer als hein, bij
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den eeríten aanblik, de geibilte der jonge Driekin had bekoord, werd hij thans door derzelver beminnelijke hoedanigheden betooverd. Behalve de nieuw - Griek/die en Fran/eke,
fprak zij ook de Italiaanfche taal , welke B Y R ON hartstogtelijk beminde. Inzonderheid echter verrukte hem zekere romaneske zwaai in haren omgang. Bij al de zachtheid en befcheidenheid baars geflachts, koesterde zij eene geestdrijvende liefde voor haar vaderland , was trotsch op den naam van
Griekinne en den alouden roem baars volks, en haatte de
Turken met een' onverzoenbaren has t. B Y R o N vatte eene
heftige liefde voor haar op, welke hij eerst door blikken,
daarna door hartstogtelijke woorden te kennen gaf. Altijd ,
evenwel, wist zij zulks te ontwijken, en het onderhoud op
iets anders te leiden , wanneer hij haar van liefde fprak ; maar
zij bleef behendig minzaam en vriendelijk jegens hem , en liet
hem, als Grieken - vriend, hare hulde openhartig blijken. Dit
was misfehien de eerste maal, dat de Lord alle zijne pogingen , om wederliefde te verwerven , vruchteloos aanwendde ;
en juist deze omflandigheid prikkelde zijne liefdedrift te fterker.
Dan, hoewel zelfs de vader, op eene ernflige verbindtenis
hopende , hem niet ongeneigd fcheen, alles was vergeefs.
B Y R O N konde zich dit raadfel niet verklaren. Eindelijk
werd het hein, op eene verfchrikkelijke wijze, opgelost. Op
zekeren dag, naar gewoonte, het meisje bezoekende, vond
hij haar doodbleek, zonder tranen, en hare hemelfche trekken met de diepfte fmart omtogen. Geheel buiten zichzelven , ijlt hij naar haar toe, en vraagt haar naar de oorzaak
van haar leed. „ Weet," dus fpreekt zij , „ dat ik mijn
„ hart aan een' Palikaar gefchonken heb , die reeds de fpeel„ genoot mijner kindschheid was. Toen hij onlangs naar het
„ leger vertrok, zwoer ik hem eeuwige liefde, en deed Bene
„ gelofte, dat ik, wanneer hij fneuvelen mogt, zijnen dood
„ niet zoude overleven. Beden ontving ik de zekere tijding,
„ dat hij voor zijn vaderland gevallen is ; mijn lot is beflist."
Met deze woorden begon zij te wankelen ; BY RON ving
haar op; zij flierf in zijne armen aan vergif, dat zij zichzelve had toegediend. — Van dien dag af was B Y R O N'S Opgeruintdheid voor altijd verdwenen.
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Nagenoeg de ganfche mannelijke bevolking van fommige
Eireken van Savoje gaat op reis tegen het einde van den
herfst, zich verdeelende in twee troepen, de eene om de
fclioenen der burgers van Turijn te poetfen , de andere om de
fchoor!teenen van die te Parijs te vegen.
Op zekeren dag, dat de zeventigjarige VOLTAIRE, naar
gewoonte, zijne wandeling deed, en de werkzaamheden der
opkomende volkplanting, welker lichter hij was, gadefloeg,
zag hij den troep , die den weg nam naar Parijs, en merkte
onder denzelven een' knaap op met een levendig oog, eene
frisfche kleur, vlug als eene ree , en wiens open en eerlijk gelaat hem geheel innam. ,,Vriendje!" zeide VOLTAIRE tot
hem , „hoe heet gij ?" — „ J AC Q U OT, Mijnheer, om u te
dienen." — „ Om mij te kunnen dienen, wenschte ik van u
te weten, wat gij kunt." — „ Ik kan fchooriteenen vegen,
Mijnheer!" —„ Dat is zeer wel ," hernam VOLTAIRE glim_
lagchende , „ en dit talent kan mij drie- of viermaal 's jaars
te lade komen ; maar het overige van den tijd?"... — ,, Het
overige van den tijd .... zou ik mijn marmotje laten dan fen. " — „ Goed, dat kan mijn volk amuferen, en, om den
wille van zoo nuttige talenten".... — Hoe! mijn goede
Mijnheer".... — „ ja, mijn kleine vriend, ik voel , dat ik
geroepen ben om u in mijn' dienst te nemen: neem dus affcheid van uwe kameraden, en volg mij; ik zal u vijf louisd'or
loon geven, waarvoor gij u eene liverei zult aanfchaffen." —
„ Ach! ik zou u wel voorde helft willen dienen ,mijn lieve Mijnheer! zoo ge mij wildet vergunnen, mijne kleeding te behouden." — En waarom wildet gij uwe kleeding behouden? Uit
trotschheid misfchien Y" — „ De Hemel behoede mij !" --^
„ Wel, waarom dan ?" — ,, Omdat ik, als het jaar om was,
mijn loon zou kunnen luren aan mijne moeder, die weduw
en arm en gebrekkig is." — „ Wel nu," zeide V O L TA I RE
aangedaan, „ het zij zoo ! Ik zal u tien louisd'or 's jaars geven, en, als het jaar ten einde is, kunt gij die zelf aan uwe
moeder gaan ter hand hellen." Op deze woorden fprong de
brave zoon op van blijdfchap, en droomde zich reeds op den
weg naar zijn dorp, zijner goede moeder het offer der kinderlijke liefde brengende.
Inderdaad , aan liet eind des jaars vertrok p A C Q u o T met
zijne tien louisd'or VOLTAIRE had hem acht dagen tot
de reis vergund; de goede jongen ging, en het hart van den
grijsaard vergezelde hem. Maar -- zal ik het zeggen ? —
J A C QUO T bleef twaalf in slede van acht dagen weg, en
VOLTAIRE, gramítorig, mompelde binnensmonds het woord
ondankbare, bromde, fronste de wenkbraauwen , ja hief zijn'
rotting op.... „ Sla mij," zeide J A C Q U O T, „ maar onttrek
mij uwe achting niet; ik heb zulks niet verdiend. Toen ik
zou vertrekken, werd mijne moeder erg ziek; ik heb haar
.
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opgepast; ik heb vijf nachten en vijf dagen bij haar gewaakt:
toen ik eindelijk haar zag beteren , heb ik mij uit hare armen
gefcheurd ; ik heb dertig mijlen in twee dagen afgelegd, en
hier ben ik !" Op dit verhaal liet v O L T A I R E zijn'.rotting zak
breidde zijne armen uit, en drukte JA c Q u OT aan zijn-iten,
hart. Wat woorden waren bekwaam geweest, om deze, wel
-fpreknd
gebaren op te wegen!
Na verloop van Benige jaren , vernemende dat zijne moeder
blind en bedlegerig was, ijlde de goede zoon haarwaarts;
maar, eer hij vertrok, liet VOLTAIRE JA C QU O T uitfchilderen, piaatlle het portret in zijne kamer, en, wanneer een
letterkundig infekt, door zijn' onbefcheiden fieek, des grijs
wierp hij een' blik op, de beeld -ardsgleovpn,
-tenisva
JA C Quo T, en, daar het gedenken aan zijn zelfbeheer v 0 I. T A I R E's gramfchap tot bedaren bragt, vergat hij
de kwaadwilligeu en vergaf zijnen vijanden.
DE HOOP VAN GRIE1tLt LAND..

IV.
roeders! ziet niet in de verte naar de hulp van vreemde hand;
B
Zietflechts, wilt gij zekerb'ouwen, in uw eigenhartenland.

Vindt gij daar, voor uwe vrijheid , niet het heilig outer ftaan ,
Nu en nimmer, broeders! nimmer komt zij u van buiten aan.
Zelf hebt gij 't u opgeladen, 't ílavenjok zoo hard en zwaar;
Zelf hebt gij dat jok gedragen, en gij droegthet nog, voorwaar,
I;adt ge lijdzaam willen beiden, o mijn dierbaar Griekenland !
Dat het van u wierd genomen.dooreene andre , vreemde hand.
Zelve moet gij voor u kampen ; gij , die zelfu hebt bevrijd.
U de fchuld en u de boete , u.de lauwer na den firijd 1
Velen zullen u beklagen , velen bidden voor uw heil ;
Velen hebben hunne voorfpraak , velen hunnen raad u veil.
Hoopt gij meer ? Bouw op die hope toch uw vrijheidsveste niet ,
Dat de grond, waar gij ze op bouwdet, niet in puinen u ontfchiet' !
Mn uwe oude vrijheidsglorie doet de nieuwe wereld regt ;
Want de vrije is in de groeve even lijdzaam als de knecht!
Legtboetvaardig uwe wapens neder voor der Turken íiok;
Kromt gewillig nek en fchouder onder 't oude Havenjok :
Dan , da'n moogt gij veilig bouwen op de magt der Christenheid;
Dan, dan moogt gi zeker hopen, dat der Turken gunst u vleit!
pa : waarom hebt gij die gehoord?
Ruwen vrede dil: Euro
Waarom heéft de wáán der vrijheid eigeninagtig u bekoord ? —
Hoopt op geenen vreemden bij ftand tegen eenen vreemden boon:
Ook desT.urkfclien Keizers fopha noemt Europa eenen troon! —
Hellás! werwaarts wendt ge uw blikken? — Zoon ! naar God, mijn
hoop in nood;
God , mijn troost in fchuld en boete ; God , mijn khild in firijd en
dood!
Naar WILHELM IVIiLLER.

J. W. IJt TEMA.
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IIL
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en (alzoo)
ingaan in zone heerl%jkheid
LUKAS

XXIV: 26.

v ie onderneemt, eens verdwaasde en zedelooze wereld te verlichten en te hervormen , kan , al ware hij daar
Godheid zelve onmiddellijk gezonden , geen-toedr
ongelukkig levenslot ontgaan. De MESSIAS der Joden MOESTonvermijdelijk lijden en Benen geweldigen dood
ílerven, en het kruis vanrEzus CHRIsTus kan dus
tegen zijne Goddelijke zending en zijn Mesfiasfchap niets
bewijzen. Integendeel zij zijn , om hetzelve , beide te
aannemelijker, omdat j E z u s' leer , wegens de verzoening der wereld met God , in onmiddellijk verband flond
met zijnen dood, en eene hervorming van den heiden
offerdienst, zonder denzelven , on--fchenJod
mogelijk was. — Ziet daar, wat wij voorheen () beweerd, en, zoo wij meenen , voldingend bewezen hebben.
Ondertusfchen verkrijgt dit alles zeer veel meer kracht,
als wij nader overwegen , hoedanig j E z u s zelf, en welke zijne leer en zijn gedrag geweest zijn. — Hij toonde
zich in alles zoo waarachtig groot en Goddelijk, dat men
zich niets verbeelden kan , waarin een waarachtig Godsgezant boven hem zou hebben kunnen uitmunten. In ver Jland ging hij allen, die ooit den naam van v zen onder
de menfchen droegen , zeer verre te boven. Nooit droeg
één van dezen, wegens de Godheid , der menfchen be(*) In No. IV en VI van liet j1fennel:rerk dezer LFr1'ERo6Fenrwo¢:N voor her loopend jaar.
11LNGLLV1'. i 2 . NO. I4.
XX
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flemming, hunne pligten, enz. eene leer voor, welke
niet veel verkeerds , ongerijntds en onzekers behelsde.
In de zijne alleen viel niets te berispen. Wat hij deswege , als waarheid, verkondigde, moest de onbevooroordeelde rede, of als zeker, of als hoogstaannemelijk ,
toeflemmen. Op voldoenden grond kon zij er niets van
wederfpreken. — Hoe hij deswege aan hoogere verlichting kwame , dan ooit flerveling tot hiertoe bezeten had ,
liet zich niet verklaren , dan op 'onderítelling , dat hij door
hooger licht beílraald werd , dan tot hiertoe aan flervelingen was gefchonken. — Zijn gedrag was allezins dat van
eenen zendeling des Hemels waardig geweest. Van hetgeen
hij aan anderen voorfchreef, gaf hij zelf het fchitterendst
voorbeeld; en, vooral in zijn lijden en zijnen dood , gedroeg hij zich zoo, dat men niets kan denken , waarin
een waarachtig Godsgezant hem zou hebben kunnen overtreffen. — Wel nu! Ilan het dan eenigen rchijn hebben,
dat zulk een gadeloos verlicht en vlekkeloos deugdzaam
man zich valfchelijk zou hebben willen uitgeven voor hetgeen hij niet was , en zich zou hebben laten martelen en
ombrengen , om de wereld te misleiden ? Indien neen:
brengt dit dan het vermoeden, dat hij waarlijk een zen
geweest is , niet tot liet toppunt-delingsArhof
der hoogste waal fchijnl jkheid ? — Wij oordeelen, dat
niemand dit kan loochenen. Maar wij haan toe, dat, om
J E z u s , als Godsgezant , te kunnen aannemen , meer
vereischt werd. Altijd bleef er nog mogelijkheid tot twijfel over. Altijd kon men nog cenig flelliger bewijs ver
aard der zaak dit toe te laten en te-lange,fchd
vorderen. Altijd fcheen inwendige waerrfch nliikhieid nog
door uitwendige blijkbaarheid bevestigd te moeten worden. En zoo oordeelde onbetwistbaar de Godheid zelve ,
toen zij het ook daaraan niet wilde laten ontbreken, en
j n z u s zalfde, niet alleen met den Heiligen Geest,
maar ook zoet kracht , en hein het wonderdoend vermogen febonk, waarvan hij zich in ontelbare gelegenheden
bediende. Hij ook beriep zich daarop meermalen , als een
bellisfend bewijs , dat hij niet van zichzelrcn Jprak , maat
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uit naam van God, die hem gezonden had. Indien ik
onder hen de werken niet gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, (zeide hij van de ongeloovige Joden) (*) zij zouden geene zonde hebben; en, op een'
anderen tijd, fprak hij tot hen: Indien ik niet doe de
werken mans Vaders, zoo gelooft mij niet; maar, indien ik ze doe , en g ij MIJ niet gelooft, zoo gelooft de
werken; (t) en nog vroeger: De werken, welke de Vader mij te volbrengen gegeven heeft, getuigen van mij,
dat de Vader mij gezonden heeft. (T) En wie zal ontkennen , dat deze werken bij hen , die ze met eigene oogen
aanfchouwden , volkomene overtuiging hadden behooren te
weeg te brengen? Maar wie weet echter niet, dat zij het
geenszins deden ? -- De kwaadaardigen , die niet overtuigd wilden zijn , fchreven ze aan den Duivel toe , en
fleepten vele bijgeloovigen of Hechten, die van hen afhingen, in hetzelfde oordeel mede. De ongevoelige en
onverfchillige menigte, aan welke niets ernftigs ter harte
gaat , en die nooit iets overweegt , omdat zij niets ver
deze werken met verwondering en verbaasd--fta,rde
heid aan , gelijk zij alles aanflaart , wat haar vreemd en
onverklaarbaar is, zonder te vragen, wat het beteckent of
bewijzen moet. Het waren dus alleen dc braven, dieden
wil van God doen , en hem , die bewees zijn gezant te
zijn, als zoodanig aannemen wilden, welke deze werken
erkenden voor hetgeen zij waren , — werken namelijk ,
welke niemand doen koude , zoo God niet met hens
was. (S) De zoodanigen namen dan ook j E z u s , als
Godsgezant , aan. Maar was dat nu genoeg ? Was daarmede nu alles gedaan, wat noodig was , om het hooge
doel van j E z u s' Goddelijke zending te bereiken ? om
den gewisfen grondlag te leggen tot eerre toekomende ver
hervorming der wereld , zoo ver als die thans-lichtnge
was?
I let was er, naar ons oordeel , zeer
te brengen
ver af. — Wat zou er gebeurd zijn , zoo JE z u s'
(*) JOAN.
(}) JOAN.

XV: 24. (t) JoAN. X: 37, 3 8 .
V: 36. (§) JOAN. II1. 2. IX: 33.
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gefchiedenis met zijnen dood geheel afgeloopen was
geweest? Zouden zijne vrienden hem dan echter allen
hebben blijven aanhangen? Zouden zij allen hebben
blijven gelooven , dat hij waarlijk, zijne zending onmiddellijk var, God gehad had? — ja: wij willen daar
aanzien der genen, die gemeenzaamst met hein-ante
geweest waren, — wij willen daaraan , vooral ten aan
zijner zlpostelen , uit hoofde hunner braafheid en de-zien
kracht hunner overtuiging , geenszins twijfelen. Maar
wij kunnen zulk eene onderflelling , ten aanzien van all]en , voor niet dan zeer onwaarfchijnlijk houden , en gelooven veeleer, ten aanzien van velen , dat J n z us hun,
bij zulk eene uitkomst , een onoplosbaar raad/el geworden zou zijn , en dat zij , hetgeen zij onvergelijkelijk groots
en goeds in hem aanfchouwd hadden, in vergelijking brengende met zijn tijdelijk wedervaren en ongelukkig einde,
wegens hem in vertwijfeling zouden geraakt zijn , en niet
zouden geweten hebben, wat van hem te denken; en wij
meenen, dat zulk vermoeden genoegzaam geregtvaardigd
wordt door het Evangelisch narigt wegens de verbijstering, zelfs van fommigen zijner vertrouwdilen, tusfchen
zijnen dood en zijne opftanding. (*) En zouden zij nu ,
in zulk eenen toefland , er aan gedacht hebben , of in
ílaat geweest zijn , om zijn ontwerp van verlichting en
hervorming der wereld voort te zetten; of, zoo ja, zou
hunne pogingen eenig belangrijk gevolg gehad heb -den
Wij gelooven ook dit niet, en houden ons inte--ben?
gendeel overtuigd , dat van die verlichting en hervorming
genoegzaam niets gekomen, en het geheel ontwerp daar
mislukt en te niet gegaan zou zijn. Dat j E z u s ge-van
— aan een kruis gelforven was, zou voor de-fborven,
menigte een onoverkomelijke hinderpaal geweest zijn tegen de overtuiging, dat hij waarlijk zijne zending van
God gehad had ; en het hoogst , dat wij kunnen aannemen ,
is , dat de nal.omclingfcl]ap de narigten , welke, men wegens hein had , (voor zoo veel zij die niet van volstrekte
valschheid verdacht) voor zeer overdreven , doch hem(*) Z, E✓asng4 van LUs y Ih XX
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zelven evenwel voor een zeer buitengewoon perfonaadje
gehouden, en hem , om zijne uitmuntende leer en zijn
verheven gedrag , bewonderd zou hebben, en dat alzoo
zijn naam , met onverwelkbaren lof, boven dien van alle andere wijze en groote mannen , aan de volgende eeuwen overgeleverd zou zijn geworden ; maar, dat honderdduizenden. van Joden en heidenen dezen naam , als
dien van een onmiddellijk Godsgezant, openlijk zouden
beleden , en dat zich de Christenkerk , in weerwil van
den uitenten tegenfland en van de bloedigfle vervolging
der genen, die ze (lichten wilden, gevestigd zou hebben: ziet daar, wat wij niet weten, op welleen waar
grond men: liet zou kunnen beweren. — Maar-fchijnlke
wat dan nu ? Wat moest er noodzakelijk verder gebeuren , zoo het groote. einde van j E z u s' Goddelijke zen
bereikt zou worden ? — Wij antwoorden: datgeen,-ding
hetwelk ook de Goddelijke wijsheid noodzakelijk geacht
heeft, en hetgeen zij wilde , dat gefchieden zou, en
j E z u S menigvuldige malen voorfpeld had. Zijne gefchiedenis moest zich verder, dan tot den grenspaal van het
tegenwoordig leven, uitllrekken. God moest hem, ook
na zijnen dood, getuigenis geven, gelijk Hij gedaan had
bij zijn leven. Het moest blijken, dat hij , die, gelijk
hij verklaard had , weleer bij God geweest was , en , Hechts
voor eenen tijd, den Hemel had verlaten , om op aarde
de Goddelijke oogmerken te dienen , van de banden des
tijdelijken doods niet gehouden werd. FIet moest blijken,
dat. zijne ziel in het graf niet was verlate,: , en hij , als
heilige Gods , daarin geene verderving zag. (*) Met
andere woorden: hij moest opgewekt worden uit den dood;
hij moest opvaren, daar hij te voren was; hij moest.
aan Gods regterhand verhoogd worden , en de magt ontvangen , om zijlen discipelen gaven te geven , opdat zij
in flaat waren zijn bevel te volvoeren , henen te gaan
door de geheele wereld, het Evangelie aan alle menfchen
te prediken , ontelbaren tot het geloof in zijnen naam te
brengen , en hem alzoo de gemeente te lUichten , welke
(*) Ps. XVI: io. HAND. II: ^7.
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de poorten der helle suet hebben kunnen overweldigen
tot op dezen dag , noch in eeuwigheid overweldigen zullen. — Zoo , zoo moest hij verhoogd en verheerlijkt worden. Zonder dat kon de ergernis van zijn kruis niet worden weggenomen, zijne zaak niet zegepralen, de wereld
niet verlicht en hervormd worden.
Van zijne op/landing hing dan eigenlijk alles af, en deze
zou eerst het beflisfend bewijs van zijne Hemelfche zen
zijn ; zoodat regt eigenaardig door den Apostel ge--ding
zegd is , dat hij KRACHTIGLIJK is bewezen de Zoon van
God te zijn, door de op/landing uit de dooden. (*) —
Maar, hoe moest het nu tot deze op/landing komen ?
-Het
(preekt van zelf: door zijnen dood. Niemand kan
opflaan, ten zij hij geílorven is. Derhalve wederom: zou
JE z u s bewezen worden Gods Zoon te zijn, dan moest
hij derven , dan was zijn dood noodzakelijk. — Maar
hoedanige dood nu ? — Zekerlijk was , in het afgetrokkene, elke dood, wanneer die bleek zeker te zijn, tot
bewijs van opflanding genoeg, wanneer de geflorvene ver
weder leefde ; maar, in het geval van j z z u s ,-volgens
was een natuurlijke dood niet voldoende. Zou zijne opflanding zeker zijn, dan moest het ook zijn dood wezen.
Er moest niet getwijfeld kunnen worden, of hij wel waar
Maar , bij Genen natuurl jken-achtigwrelovn.
dood, zou men die zekerheid nooit gehad hebben. IIij
ware dan onder de zijnen ontflapen , en alleen dezen (natuurlijk weinigen) zouden berigt van zijnen dood hebben
kunnen geven. Maar hun berigt zou niet geloofd zijn ,
vooral als het door dat zijner opfranding (waarvan zij mede alleen getuigd zouden hebben) gevolgd werd. Men
zou gezegd hebben , dat zij het eerie verdicht hadden ,
om er het laatfie op te gronden. Zulke befchuldiging
moest worden voorgekomen ; er moest geene gelegenheid
toe gelaten worden. En welk middel was daartoe ? —
Eeniglijk dat van i n z u s' openbaren dood. Eene ontelbare fchaar, en wel naeest van zijne bitterflev,ianden,
(;) Robs. I: 4.
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die zijnen moord bewerkt hadden, moest daarvan getuige
zijn. Deze moest hem, niet eigene o ogen , den geest zien
geven, en met alle de omflandigheden van zijnen dood bekend
zijn. Zoo zou zij aan de zekerheid daarvan niet kunnen
twijfelen (gelijk ook , in de ganfche gefchiedenis daarvan ,
nergens fchijn of fchaduw van eeni;en twijfel, welke door
iemand deswege gevoed zou zijn, voorkomt) ; — zoo
zouden daarna, wanneer men van zijne opflanding kennis
had gekregen , en de opgevolgde gebeurtenisfen derzelver
ontwijfelbare waarheid bewezen hadden, de onwrikbare
grondslagen der Christelijke Kerk gelegd zijn. Duizenden zouden, op den eeuwig gedenkwaardigen Pinkt'terdag , waarop j E z u s' Apostelen , in gevolge van zijne
belofte , aszet kracht uit ' de hoogte werden aangedaan ,
door ér!ne cenige redevoering bewogen tiyorden , oen opeulijk hun geloof in den gefiorvenen, opgeJlatiencnverheerilktcn Heiland te belijden , en zijne eerste gemeente te
vormen, t elke zich vervolgens, niet ongeloofelijke feelheid , over een goed deel der wereld heeft uitgebreid.
En zoo is dan eindelijk , door j r z u s' openbaren en geweldigen dood en zijne daarop gevolgde opflanding en verhee l j ding , het groote doel zijner Goddelijke zending
bereikt, hetwelk niet, dan op deze wijze, bereikt kon
worden. — Zoo waarachtig was , hetgeen hij tot de joden gezegd had , dat hij , wanneer hij van de aaarde ver
dat is gelruifi d zin zou, allen (die namelijk-hogd,
voor de aanneming zijner leere vatbaar waren) tot zic/4.
zou trekken. (*)
Wij befluiten onze Verhandeling met aan te merken,
dat , uit het nu aangewezen verband tusfchen 's 1Ieilands
dood en opflanding, ook duidelijk blijkt, met he veel
waarheid men zeggen kan , dat hij ook tot bevestiging
van zijne leer, vooral wegens de al,;emeene ohpfianding
en eerti eeuwig leverti , noodzakelijk J7c1 ve,a moest , dewijl
deze leer , nooit door de rede genaegzaann zeker te be
wijzen, zulk Bene flaviing behoefde. Wij zouden er mogen bijvoegen , dat hij ook het v oor bee id van voor Ca war(Y) Jana. XII: 3.
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heid te lijden en te Herven aan de wereld, vooral aan de
genen, die vervolgens, om haren voorstand , in lijden gewikkeld zouden worden, fchuldig was. Doch daarvan is ,
in onze eeríte Verhandeling , genoeg gezegd ; en dus , het
onderwerp, zoo wij meenen, geheel afgehandeld hebben
leggen wij hier de pen neder.
-de,
ADP.. STOLKER.

GELEERDE RAZERNIJ. No. H.

Gemeneët2 (.,Yard - maandingen.)

Ta ffOXA4 as ypd(CgCaza EIS Fcaviav wrepnTphhrec,
1k vond Onlangs in een geacht Duitsch Tijdfchrift voor
de Anthropologic of Menschkunde , hetwelk den beroemden N A S S E tot uitgever heeft , eene Verhandeling van
denHoogleeraarFRANZ VON PAULA GRUITHUI-

s E N , waarvan het mij niet ongepast toefcheen een uit
vertaald mede te deden. Het opfchrift derzelve-trekfl
is het volgende: Wijsgeerige befpiegelingen over de ver
welke verflandige wezens op de Maan vol-anderig,
natuurwetten ondergaan. Dit opfchrift is veelbe--gens
lovend, en ik las daarom ook met veel belangllelling dit
ftul je van den reeds bij het gehecle publiek vrij wel bekenden man , wiens ontdekking van vestingwerken in de
maan de nieuwsbladen, vóór weer dan een jaar, openlijk heblea bekend gemaakt.
Des Schrijvers gróndbegrip is het volgende. Groote
wereldligchamen, zoo als de planeten, de maan enz. ,
zijn het gevolg van eene nederploffing (pr^ecipitatie) uit
den Ether. Op dc maan zijn blijkbaar van tijd tot tijd
kleinere wereldligchamen nedergevallen, en ook onze aard
levert 1poren op van zoodanige neêrploffiingen. De-bol
groep van eilanden , aan de oostzijde van Azië, bij
Nieuw - Holland, is er een bewijs van. De maan is eene
komeet geweest , en heeft naderhand eene planetennatuur
aangenomen. ()nrfpronkelijk was ?ij met Bene groote zee,
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eerie oorfpronkelijke vloeiflof bedekt (Urineer, Urvasfer) , en hieruit heeft zich langzaam alles ontwikkeld.
1 boren wij hier , voor een oogenblik, G R U I T II U ISE N zelven: Dat de fchepping voortbrengt alwat mogelijk is, zien wij, zoo ik geloof, op aarde meer dan
genoeg. Twee dingen blijven hier beneden toch altijd
opmerkelijk ; ten ccrfle , dc liefde van den mensch en van
vele dieren tot het zeezout en tot liet water, en ten andere, de oorfpronkelijke woonplaats van vele planten ,
dieren, en van menig onvermengd .menichenras. — Zien
wij kortelijk, welke gevolgen hij uit het eerfle trekt.
De liefde tot het zeezout , zegt G R U I T H U I S E N,
wijst ons op de oorfpronkelijke niiddelltof (auf das Urmedium), op het lamsvocht van liet ganfche dierenrijk.
[Even gelijk de ongeborene vrucht in eene vloeiftof vervat is, die men het lamsvocht noemt, even zoo was de
bewerktuigde fchepping , vóór hare wording , opgelost in
de wereldzee.] Waarom bemint de mcnsch het zeezout
even zeer als de herkaauwende dieren ? De vleeschetende
of roofdieren vinden het zout reeds in het bloed van hunne
prooi. Waarom komt de mensch uit een bad van het
lamsvocht , na negen maanden , te voorfchijn ? Hoe gaarne
baadt zich de vogel en menig zoogdier! Waarom blij
moeras- en watervogels, de bever, otter,-vendz,
liet vogelbekdier, de watermuis, zoo zeer aan het water
geketend ? Waarom is de begeerte der kat, van den witkoppigen adelaar, waarom de trek van den mensch naar
visch zoo groot? Diefes alles deutet aufdas Urmediuna.
Uit het tweede, uit de beperkte plaats , waarin ibmmige dieren,, planten en menfchenrasfen gevonden worden, trekt de Schrijver een voordeelig beluit ten aanzien
van zijne hypothefe , dat het kleine wereldjes op onze
aarde geregend heeft. Het fpreekwoord : het is alsof hij
uit de waan kwam vallen, zou hij , dunkt mij , bij zijne
bewijzen niet goed gevolg hebben kunnen voegen. Doch
het is veelligt in Duitschland onbekend.
Nu nog een paar woorden over de maanbewoners. Zij
hebben in vroegere tijden noordelijker (reken bewoond,
-
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dan zij thans doen; de Profesfor heeft verlatene woningen van hen in het noorden van de maan gezien. Thans
wonen zij in holen; het zijn troglodyten. Alles leert
ons , dat het tweehandige en tweevoetige dieren zijn , en
dat zij in verf'andsontwikkeling het zeer verre gebragt heb
RUIT HU I SEN noemt ze Menein , van het-ben.G
Griekfche woord ,unvi , maan.
Hij vraagt , of de Meneën in faat zijn eens aardbewoners te worden. Waarom niet ? Nieuw - Holland is eene
kleinere planeet geweest , en de op Nieuw - Guinea levende Papous verfehillen al vrij wat van het Circas,'isch menfchenras. Eer de maan op de aarde valt, zullen er nog
wel 25 of 30 duizend jaren verloopen. De plaats , waar
dat gefchieden zal , zal niet verre van de linie zijn. Alles , wat daaronder komt, wordt verplet en verkneusd.
De maanbewoners hebben ondertusfchen naar de tegen
zijde de wijk genomen, om die vernieling-overgfld
te ontgaan. Bij deze nadering van de maan tot de aarde
zal men met een' zakverrekijker (liet zijn des Schrijvers
eigene woorden) reeds de kunstwerken der 1lleneën eveneens zien en bewonderen , als hij ze met ílcrke achromatifche kijkers zag en bewonderde ; maar men zal ze ledig
en verlaten vinden, dewijl de bewoners naar de van ons
afgekeerde zijde verhuisd zijn.
Wij eindigen ons uittrekfel met des Schrijvers befluit:
Groote fchokken hebben de Meneën gedurende deze katailrophe doorgeílaan , en terfiond daarna groote flormen
en onweders , met de gevolgen , welke deze na zich Hepen.
Vloeden moeten zich thans den weg banen tot de zee,
welke de ingezakte maan omgeeft. De nieuwe , digte , vochtige , heeds warme lucht , in het kort de geheele wisfeling der jaargetijden, ílcept duizenden van Meneën door
heerfchende ziekten weg, tot dat eindelijk een meer voor
de aarde gefchikt geflacht van Gcmencën ontflaat.
Ondertusfchen bekomen de Gerneneën een bezoek van
de Geën (aardbewoners.) Zij wisfelen hunne gefchiedenis met elkander , deelen elkander wederzijds hunne begrippen , naturaliën en kunstwerken mede. Er komt een
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nieuwe gulden tijd; eb en vloed worden minder ; dc doortogten bij Damiate en Nikaragua blijven beflaan; de aardc draait iheller; het weder wordt aan minder afwisfeling
onderhevig; dc pasfaatwinden worden naauwkeuriger;
onweders en ftormen komen min onverwacht ; duizende
nieuwe koloniën ontflaan ; het vasteland en de eilanden
onder den evenaar worden op nieuw bewoonbaar; de oude Atlantis rijst weder uit den Oceaan omhoog; de dampkring der aarde is digter, en daarom warmer ; de plantengroei is weliger; in één woord, liet zal Bene nieuwe
aarde zijn. Zelfs de natuur der Geën zal in hunne bewerktuiging veredeld worden; of daarbij tevens hunne
moraliteit en zeden verbetering zullen - ondergaan, laat ik
elk ander ter onderzoeking over; ik wilde hier Hechts vermelden , hetgeen uit de mij bekende natuurwetten kon worden afgeleid. Zulke refultaten konden Hechts door wijs
worden. Zij warenbef'cemd,-geribfplnvkge
de ervaring vooruit te loopen; maar of zij zulks deden,
zal de nakomelingfchap, bij meerderheid van Temmen, of
door overtuiging , beflisfen.
Ziet hier het hoofdzakelijke van cene Verhandeling,
wier Schrijver bij den aanvang verklaart, dat het voor
daartoe dienen moet, om het onderzoek eene-gedran
rigting te geven, waarin het bovenal voorwaarts moet
gaan. Gelukkig voor den Schrijver, dat hij het tijdvak
ter vervulling zijner profetie zoo veraf geplaatst heeft 1
Over 3o duizend jaren zal , denk ik , het Zeitfchrift fur
die Anthropologic van NA S s n wel vergeten zijn.
IETS UIT OUDE HANDSCHRIFTEN.

Aan den Redacteur der Vaderlanctfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!

O nder twee- of driehonderd handfchriften , meestal be
letterkundige geschiedenis onzes va--trefndla
derlands in de woelige tijden der zestiende en zeventien
eeuw , had ik het genoegen, ;eerai e fiul;jes te vinden -de ,
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door hun omvang en inhoud wel gefchikt om in eerib
tijdfchrift medegedeeld te worden. Ik befloot daartoe te
gereeder, omdat ik uit het lot en den toefland dier papieren , mij verleden voorjaar bij toeval en als uit een' ver
hoek in handen gekomen, vermoedde, dat dezel-borgen
ve foms deze of gene bijzonderheid bevatteden , welke tot
heden niet bekend of nog min of meer onzeker was. Door
Smbtsbezigheden echter geenszins meester van mijn' tijd,
verliep er een groot jaar, eer ik de gevondene ílukken ,
voor het meerendeel zeer onduidelijk gefchreven, gelezen
had. Ook was de keuze zoo dadelijk niet gedaan. Zaak
toch was het, het belangrIjkfte niet vooruit te zetten,
ten einde daardoor de aandacht der lezeren niet te doen
verflaauwen. Eindelijk bepaalde ik mij tot eenige bijzonderheden, rakende den Ant flerdainfchen dichter R o EM E R V I S S C H E R en Zijne beide dochters , A N N A en
MARIA T E S S E L S C I-I A D E, in der tijd inwoneresfen
van de fIad mijner geboorte.
Ik vond, namelijk , het fraaije , bekende gedicht van
ANNA ROEMERS VISSCHER „aen den Hooghge„ leerden Fleere H U G O D E GR o o T, nae fijne welge„ luckte uitconi le 1621 ," met een versje en eenige familieiianteekeningen van de hand van haren zoon , den
Heer Mr. R O 1\ I A N U S VAN WESE L , destijds Advocaat te 's Hage.
IIet vers op DE G R O 0 T komt, op eenig klein ver
na , overeen met dat, hetwelk de verdienffelijke Heer-fchil
s C II E L T E ai A opgenomen heeft in deszelfs Aanmerkingen en Bijvoegfelen achter de Redevoering, door zijn
Eci. uitgcfprokcn in Bene openlijke Vergadering van de
JIIaatfehappf der Nederduitfche Letterkunde te Leyden,
en in den jare 18o8 bij UEd. uitgekomen. Aangaande dit
wil ik hier alleen aanhalen een gezegde van G E R A It n
n RANDT in een' zijner brieven aan J OANN I s V O LL E N H o V t, van welken ik ook een zestigtal met eenige verzen gevonden heb , dat „ het gedicht op D E
G R 0 0 T'S verlosfing met zijn Latijnfche vertaling
ook gedrukt is , met andere gedichten van. dat . flagh ,
achter zijn Leven voor zijn verteelde Historie."
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Ook de aanteekeningen komen hoofdzakelijk overeen
met het door den Heer s c H n L T E M A medegedeelde,
en de bekendmaking daarvan zou misfehien overbodig ge
kunnen worden , indien niet de letterkunde , mijns-echt
inziens , belang had bij Bene zoodanige geloofwaardige
bevestiging, als de hand van een lid dier familie uit den
aard der zake waarborgt. Ziet hier , wat ik vinde :
„ ROE BI ER VISSCI- IER,

fImflerdaminer, is ge-

„ boren in den jacre 1547, aldaer geftorven ende begra„ ven i6ao.
Sync oudfle dochter ANNA ROEMER VI s„ s C H E R s tot fAmnflerdanz geboren den . . . I 58 ..
„Getrouwt niet de Heer DO MIN ICUS B00T VAN
„ WE SEL op den I i Feb. 1624 , overleden tot II1ck„ timer den 6 December 1651 , heeft naergelaten
„ Mr. RormrR ofte ROMIANUS VAN WE SET.,
„ S. V. L. en Advt. in den Beige, geboren den 27Feb.
„

» 1 6 2 5.
„MARIA TESSELSCHADEE, ROEMER VIS
„ s c [IE R s D. , geboren den 21 Martii 159,1. , getrouwt
„aen de Hr ALLART CROMBALCII 1623, wO„ nende tot llc i„zaer , naer haerc kinderen Wed. tot
„ flniJlerdanz overleden den . . . Juny 1649.
,, Men foude tot Imflerdarn noch naerder befchevdt
„ desaengaende misfel ien Bonnen uytvorfchen bij JuiFr.
„ELISABETII VAN BUYL, Wed. van Sr. JEU
E N VoSC UYL, die een dochter is van GEFrt--„RIA
TRUYDT ROERIER VISSCHERCnCICNICOLAES
„ V A N B U Y L, in fyn loeven Subflituyt Schout tot
„ 4mJ1erdarn.
„ Dient tot onderrichting."
Men ziet uit deze aanteekeningen , dat R O E ME R.
V I S S C Hit it in 1547 te 1lmflerdam geboren en in 162©
aldaar geflorven en begraven is ; dat A N N A te 1lkmaar overleden is , en dat A L L A R T CROMBALC H,
tijdens zijn huwelijk met T ES S E L S C U A D n, te Alk maar woonachtig was. Omflandigheden , welke men bij
den Heer s c H Z t, r E. rit A niet vindt , die zich echter
-
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geene moeite gefpaard heeft in de nafporing van alles,
wat v I s s e H E R's gezin betreft. In hoe verre nu de
genoemde GE E RT R UID VIS Sc TIER onzen dichter
in den bloede beftond, zal men moeijelijk ontdekken, ten
zij liet toeval wilde , dat men nog Benig fchriftelijk befcheid betreffende die familie vond bij de nakomelingen
van gemelden NIKoLAAS VAN BUY L, zoo die nog
beflaan mogten.
Het versje van A N N A 's zoon , dat deze aanteckeningen begeleid heeft, is gerigt aan den Slotpredikant
J O A N N IS V O L L E- N II O V E, welke die berigten aan
VAN WESEL gevraagdhadvoorGERARD BRANDT,
gelijk ik ontwaar uit de briefwisfeling van beide vrienden. Het luidt als volgt:
flen rlcn IIr... VOLLENHOVEN.
V OLLENII OVEN,
Die van boven
Af tot onder in de bron
Syt doorweyckt van Ilelicon;
't Geen ick vinden
Van myn Vrinden
Haer geboorts- en flervens - tydt
Kon , naer aengewende vlyt,
Gact hier neven.
Ilan ick geven
Noch iets anders, daer uw Vriendt
En Gy mede fyt gediendt:
Dat Ulieden
Maer gebieden ,
Die 't fal achten gunst en eer
Naer te komen uw begeer.ROMAN.

R. VAN WESEL' 1679.
27 January 1679.

Ook dit versje regtvaardigt het gevoelen van v O LL E N HO V E, als hij V A N w r SE L 's dichtlust Bene
erfziekte noemt, van zijne moeder aangeërfd, en het bejammert , dat hij , VA N WE S EL, niet gezonder aan
dat euvel ziek was.
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Hiermede, Mijn Heer, zal ik dit weinige befluiten.
Ik hoop den liefhebberen onzer letterkunde daarmede
eenig genoegen te verfchaffen, en ben voornemens, zoo
dit het geval mag wezen , en mijne ambtsbezigheden mij
daartoe eenige ledige oogenblikken laten , van tijd tot tijd
iets te geven uit de kleine, doch niet onbelangrijke ver
Wacht Bene volgende keer een naauwkeurig-zameling.
levensberigt van den dichter V 0 L L E N Il 0 V E, van de
hand van een' zijner kleinzonen.
Ik heb de eer te zijn ,
Mijn Heer
Alkmaar,
UEd. d. w. Dienaar
den 24 Angustus 1827.G. VAN LEEUWEN,
Subflituut - Otcier van Justitie bij de
Regtbauk te Alkmaar.

DE TUINEN VAN TSARSKO - SELO.

(M.

ANCEL0T,

fCmois en Rttsfe. Paris, I827.)
Junij

,

1826.

I k twijfel
niet, mijn vriend, of ook gij hebt reeds van
vermaarde paleis en de tuinen van

Tsarskoe". - Selo
het
hooren fpreken : dc bewondering der reizigers heeft deze
plaatfen beroemd gemaakt, welke door drie regeringen
zoo fchitterend zijn opgeluisterd. Deze koninklijke wo
zes mijlen afítands van Petersburg gelegen , werd-nig,op
in 1744 gebouwd , volgens liet plan van den Graaf RAST r. ELY ; nooit was zulk cene íchitterende pracht ten
toon gefprcid geworden : het verguldfel , hetwelk tot dczen tijd de kasteelen flechts van binnen verfierde, bedekte het dak en alle dcszclfs kroonlijsten , en verblindde
het gezipt in die mate , dat , toen Keizerin E LIZ A$ E T ii, vergezeld van haren hofpoet en de buitenland
dit paleis kwam bezigtigen, de gezant van-fcheMinstr,
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F -ankrk haar vroeg, waar de koker was , welke dat
kostbare kleinood moest bewaren. Na verloop van flechts
weinige jaren werd dit verguldfel gedeeltelijk verwoest,
en beval C A T 11 A R I N A II , dat de top groen gefchilderd zonde worden, gelijk in Rusland de daken der
meeste huizen en gebouwen gefchilderd zijn. Eenige onso,000 franken , om verdernemers boden , zegt men
lof te bekomen, de resten goud, welke de tijd nog geƒpaard had, bijeen te zamelen ; maar C A T H AR I N A
weigerde zulks, en antwoordde , dat zij niet gewoon
was , hare oude kleederen te verkoopen.
Alvorens men aan het paleis komt, ziet men , ter linkerzijde, een Chineesch dorp , zamengeíleld uit vijftien
huisjes , die zich onderfcheiden door grillige verfierfelen
in den Aziatifchen fmaak; zij waren bewoond door de
hovelingen van C A T H A R IN A, toen, zij haar verblijf
hield te Tsarskoé-Selo; thans worden dezelve, gedurende
de feesten, door het diplomatisch ligchaam betrokken.
Ter regterzijde ligt de tuin , die door eene breede gracht
van den gemeenen weg verwijderd is. Die tuin, waarvan
liet plan ontworpen is onder de regering van E L I Z AE r Til , vertoonde destijds de eentoonige regelmatigheid
der oude Franfche parken. Deze eentoonigheid, die de
kunst verraadt en tegen de natuur aandruischt , verdween
onder de regering van c A T H AR IN A II; maar die ver
werd met beleid daargefleld , en men hield , vóór-anderig
het kasteel, de regte lanen in Rand, die volkomen beantwoorden aan deszelfs flatige bouworde. 'Wij hebben zoo
dikwijls , mijn waarde S A I N T I N E S , gedurende ons
verblijf te Petersburg, gelegenheid gehad, om de inwendige pracht der paleizen op te merken , dat ik hier
dien overvloed van mozaïk , van íchilderijen , verfierfels
in marmer , jaspis, agaat , lapis lazuli en hout van onderfcheidene kleuren niet zal befchrijven, die de zalen
van Tsarskoë - Selo verfieren: deze wondergewrochten,
die overal in weelde en pracht met elkander wedijveren,
verblinden de oogen, zonder tot de ziel te fpreken, en
zonder ééne herinnering op te wekken. Ik doe zulks te
,
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gereeder,, dewijl wij, in den tuin, bij elke t`chrede, voorwerpen ontmoeten, gefchikt om de gedachtenis van Benige
belangrijke gebeurtenis , of het aandenken aan Benig beroemd man , te vereeuwigen. Wij kunnen echter het park
niet binnentreden , alvorens wij die 'uitmuntende Iónifche
kolonnade hebben bewonderd , welke door c A ME R o N E,
nevens het paleis , is opgerigt. Deze galerij , een kunstgewrocht van fmaak en bevalligheid, fchraagt de als in
de lucht hangende tuinen, die haar met bloemen verfieren. Tusfchen de zuilen liet CATHARINA de borst
mannen, onfterfelijke verte-beldnpatfrgoè
alle landen en eeuwen ; en deze bui-genwordisva
vrouw fchepte een bijzonder vermaak, om,,-tengwo
gedurende de lange zomeravonden , in derzelver midden
te wandelen, terwijl zij de gogen gevestigd hield op Europa , welker hulde behoefte voor haar was.
Stalen van alle foorten van bouworde liggen in het
park van Tsarskoé-Selo verfpreid; en die verwonderlijke
verfcheidenheid van bouworde verfraait de wandeling zeer
wegens de altijd nieuwe gezigten, welke zij aanbiedt:
Nadat wij eene marmeren hemelsblaauwe Siberifche
brug waren overgegaan , verfierd door tatige zuilen van
Lóràifche bouworde, bemerkten wij, te midden der dennen en lommerrijke ceders , eene piramide van graniet, bewerkt naar het model der Egyptifehe piramiden. Daar
liggen de drie geliefkoosde hazewindhonden vane A •r HAR i N A II begraven.
Dit gedeelte van het park verlatende , kwamen wij in
den benedentuin die zijne eerfle regelmatigheid behouden
heeft. Een fierlijk en prachtig paveljocn s vervaardigd
door den bouwmeester, die het paleis gelicht heeft, en
bekend onder den naam van de hermitage, beflaat het
middelgedeelte van den tuin. De overvloed van verguldfel en de verfierfelen, aan dit gebouw te koste gelegd,
leveren een zonderling kontrast op niet deszelfs. naam.
Maar Bene tafel, ftaande in Bene zaal op de eerfle. verdieping, verdient Bene afzonderlijke vermelding: niet behulp
van een fchrander uitgevonden mechanisch werktuig , gaan
,
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alle voorwerpen , die tot den maaltijd benoodigd zijn ,
naar boven , en plaatfen zich van zelve in het bereik der
gasten. Dit meubel maakte dc tegenwoordigheid der dienstboden in de eetzaal overtollig, en gaf derhalve meerder
vrijheid en onbedwongenheid aan het gefprek , gedurende
de maaltijden in de hermitage, die dikwijls niet dan een
tête- â- tête waren.
Aan de oevers van het meer gekomen , zagen wij de Admiraliteit. Dit geflicht is zamengefleld uit drie gebouwen
in den Gottifchen ftijl. Digt daarnevens fchijnt als uit liet
hart der baren eene fcheepsfnebbenzuil van graniet op te
rijzen voor ALE XIUS o KLO F F, alsmede Gene obelisk ter gedachtenis van den veldflag van IKahoul. Verder eene Turkfche kioske , die ons als in het binnenl}e
des Serails fchijnt te verplaatfen. Dit dziatisch gebouw
is geen bloot fieraad; het vernuft van c A T Ii A it I N A
wist zelfs de luimen der weelde belangrijk te maken , door
aan dezelve Gene roemvolle herinnering te verbinden.
Deze kioske, Bene getrouwe kopij van die, welke de
tuinen des Sultans verfiert, en op dezelfde wijze geítoffeerd, werd daar geplaatst tot aandenken aan het gezant
it E P NI N te KonJlantinopel. Andermaal-fchapvnPris
vinden wij de gebroeders o R L 0 r r in het park van Tsarskoë - Selo vereerd door een fraai gedenkteeken van veel
marmer, zijnde een triomfboog. Vertoeven wij-kleurig
een oogenblik bij de bekende fontein van het Melkmeisje.
Een aardig boerinnetje, op een blok graniet gezeten„
heeft hare kruik laten vallen; zij heeft het oor derzelve
nog in hare hand , en fclireit ; terwijl uit de gebrokene
kruik onophoudelijk , met een zacht gemurmel, een fraai
van het helderst water vloeit. Eindelijk ontmoeten wij
eene zegepoort , door wijlen Keizer A L E X A N D E R ter
gedachtenis zijner jongfie overwinningen opgerigt , met het
eenvoudig opfchrift: AAN MIJNE BEMINDE WAPENBROE
DERS I
-
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De Waterval in de Niagara.

E

indelijk naderde het doel mijner reize, de waterval in de
Niagara. Wij wareir naauwelijks eenige mijlen buiten Buffalo , of wij wendden onze ooren naar den kant van den waterval, of wij ook op een' grooten aftand deszelfs geluid
konden waarnemen. De wagen hield nu en dan op plaatfen
fill , waar men gewoon was het geraas te hooren ; doch wij
vernamen nog niets, hetwelk men zeker aan den wind, die
echter zeer gering was , of aan de bijzondere gefteldheid des
dampkrings moest toefchrijven, daar toch de boeken zeggen,
dat men het geluid fomtijds 40 mijlen ver hoort, ja zulks
zelfs waargenomen heeft te Torck, hetwelk so mijlen van den
waterval ligt (*). Wij reden langs de fchoone Niagara - rivier, oogen en ooren naar de heilige plaats gekeerd , waarheen onze bedevaart ging, begeerig te weten , welk onzer
zintuigen het eerst zonde worden aangedaan van dit grootsch
natuurtooneel, waar zoo menige verhevene gedachte tot den
aanbiddelijken Schepper der heerlijke Natuur opklom. Wij
hadden een' fchoonen morgen, na Bene dier bekende onaangename en fchadelijke veranderingen in het luchtsgeflel ondervonden te hebben, voor welke Noord -ilrnerika vatbaar
is ; wij hadden , namelijk, twee dagen bij het vuur gezeten,
NB. medio Augustus , omdat de fchaal van Fahrenheit van
94 graden op eens 3o graden daalde. Het weder was nu gematigd; het was frisch , zonder koud te zijn. Wij waren
door deze guntlige verandering in het weder zoo veel te beter getemd voor het tafereel, dat wij tlraks zien zouden. Ik
hield mij bezig met mij den waterval in de gedachten voor
te ftellen, en mij nieuwsgierig af te vragen, of dezelve wel
aan mijne verwachting voldoen zou.
Tot onze verwondering vernamen onze ooren nog niets,
toen onze oogen wolken uit den grond zagen opkomen en
langzaam in' de hoogte rijzen. Dit kan niet verder dan 7 of 8
mijlen geweest zijn. Volgens de reisbefchrijvingen ziet men
die wolken op een' affland van meer dan 54 Eng. mijlen.
(*) Een dweeper overdrijft alles. CHATEAUBRIAND
zegt. 6o mijlen ver.
YV
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Dir kan ook wel waar zijn; maar ze vielen ons niet eerder
in het oog, denkelijk door den weg, langs welken wij kwamen. Spoedig hoorden wij nu ook een gerommel , alsof het
in de verte donderde. Naderbij komende , vernamen wij een
ander geluid , onderfcheiden van het dof geraas des vals ; het
was een fterk golfgeklots , veroorzaakt door de fnelflroomende
rivier, die gedurig met meerder drift langs eene hellende bedding loopt, en, op eene halve mijl afitands van den val, op
dtiizende rotfen breekt. Op deze rotfen verkrijgt de rivier
reeds op eens een aanmerkelijk verval, en fchijnt, gedurende
deze halve mijl , dat zij tusfchen dezelve deorfpoclt, zich
voor te bereiden , om aaníionds in den afgrond neder te ítorten. De reiziger, die van deze zijde komt, heeft, door het
zonderiing gezigt op dezelve , en door het hooren van het
duizendvoudige golfgeklots, een aangenaam voorfpel van het
groote fcuk, dat dadelijk zal vertoond worden.
Het was na den middag, toen wij voor eene aanzienlijke
en groote herberg kwamen ,wel de eenigfte, die aan de flmerikaanfiche zijde flaat, doch die op eens 300 menfchen bergen
kan. Men zat juist aan tafel, en ik had grooten lust, mij
daar ook aan te zetten ; doch mijn doorluchtige reisgenoot, de
Ilertog van Sakfen Weimar, was naauwelijks uit den wagen,
of Zijne Hoogheid zette 't op een loopen door het bosch naar
den waterval. Ik zou mij gefchaamd hebben om achter te
blijven, en volgde dus , hongerig en vermoeid als ik was.
Th ongeveer een paar honderd fchrcden door het bosch
gegaan te hebben , kwamen wij aan den heilen kant van de
rivier, waar derzelver ecne arm, ter breedte van boo Eng,
voeten, mat een fchrikbarend geweld, i6o voeten nederilort.
De val heeft aan de 4merikaanJèhe zijde de gedaante van
Bene gordijn, en wordt door her Goat- island van Kanada
afgefcheiden , waartusfchen de andere arm der Niagara- rivier
regtttandig nederllort, maar op cane nog veel ontzettender
wijze.
Om van de ítcilte naar beneden te gaan , is er een groote
en flerke trap gemaakt, zonder welken men daar niet zou
kunnen komen dan met het grootfte levensgevaar, waaraan de
Hear c n ATE A U B RIA ND , volgens zijn verhaal, was bloot
indianen nog gered werd. Ter plaatfe, waar-geíld,maro
de trap voor cie ecrfta maal draait, is een klein portaal gebouwd, waar ik, alleen, een half uur gedachteloos bleef
Baan , met mijne Bogen frak gevestigd op de lukken rots,
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op welke het water met eerre onbegrijpelijke kracht en fnelheid nedervalt, en, in den wezenlijken zin des woords, een
gedonder veroorzaakt, 't welk het gehoor verdooft. Van mij
verbaasdheid een weinig bekomen , ging ik verder-uerfl
naar beneden, en zag nu ook in de verte den val op de Kaszada - zijde. Van dien, naast welken Ik fond, hoewel 900
voeten lang, zag ik natuurlijk niet anders dan eene dikke kolom waters. Beneden bevonden wij ons in een' beílendigen
ftofregen. Op een' kleinen afftand had Bene breking van zon
denzelven plants, en wij zagen een' fehoonen-neflraop
regenboog. Hoewel ik getroffen was door hetgeen ik gezien
had, ging ik echter nog eenigzins onvoldaan naar huis. ik
was daarover naderhand verblijd, dewijl ik overtuigd was,
dat ik den Niagara - val juist op eene wijze gezien had,
waarop elk denzelven behoort te zien, zal hij onze verwachting overtreffen, — namelijk trapswijze.
Naauwelijks hadden wij gegeten, of wij begaven ons weder naar den val, maar befchouwden denzelven nu van
het Goat-island, waarop ons Bene lange brug bragt, op de
rotfen gebouwd, waartusfchen de eerre arm der rivier gaat.
Wij waren nu tusfehen de beide Cataracten in, en zagen thans
duidelijker de uitgeflrekthefd van dit treffend natuurtooneel.
Doch liet fchoonfle hadden wij voor den volgenden dag
bewaard. Toen gingen wij weder den langen trap af, gelijk
gisteren, en voeren beneden , naauwelijks eenti halve mijl van
den val af, in Bene boot cie rivier over, hetwelk zonder eenig
gevaar gefchiedt; alleen geven de geweldige íiroom en het
woelen van het water den rocijers veel werk, o m niet te ver
af te drijven. Wij waren nu op de kust van Kannada, en
hadden van daar op beide de watervallen een gezigt, hetwelk, zoo als wij dikwijls tegen elkander zeiden, onze verwachting verre overtrof. Wij hadden nu den val aan de Anerikaansfche zijde in deszelfs breedte voor ons. Naast denzelven , door een fluk gronds van Goat - island afgefckeiden ,
vertoonde zich een derde Cataract, die, zoo hij op zichtelven
fond, een aanzienlijke waterval zijn zou , maar nu naauwelijks opgemerkt wordt , en naast ons zagen wij , in de gedaante van een hoefijzer, over 2100 voeten uitgeilrektheid, eens
berg waters van Bene, 174 voeten hooge , Veile rots florten.
Er kan geen ontzettender gezigt zijn, dan in deze kom te
kijken, waar het water, met eetre kracht en drift i welke
men , zonder dit gezien te hebben, niet aan hetzelve zou
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toekennen , op eene harde rots valt , door dezen tegeneland
weder in de hoogte flijgt, en nu door elkander woelt en
kookt en bruist. Zoodra het water den rand der eenigzins
uitgehoolde rots voorbij is, verliest het reeds deszelfs kleur,
en verandert in een wit fchuim, dat na deszelfs val nog
verwoeder fchijnt naar boven te vliegen. Bijna altijd wordt
men nat, als men op een' afftand van dezen val Raat; maar
de wolken , welke hier gevormd worden, ziet men in de verte duidelijker en hooger dan hier: de veelvuldige regenbogen
doen dikwijls zien, hoe ver de opgerezene dampen zich uit
-ftrekn.
De rivier is aan de Kanada/èhe zijde dieper, en de grond,
waar zij na haren val neerkomt, lager; zoodat het water
meer naar deze zijde dringt, en eene verfchrikkelijker neder
veroorzaakt.
-florting
Het is niet de hoogte van den Niagara -val, (want te dezen opzigte alleen kan onze verwachting een weinig te leur
gefield worden) die denzelven tot den grootften en fchoonflen Cataract op aarde maakt, (cette fameufe Cataracte, zegt
CHATEAUBRIAND, est la plus belle du monde connu) maar
wel deszelfs uitgeltrektheid en verbazende masfa waters, wel
hier neêrllort. Gerekend naar de diepte en breedte der ri--ke
vier, en een' flroom van 5 en 6 mijlen in het uur, vallen er
ieder uur tusfchen de 85 en moo millioenen tonnen waters ;
en dit zal zeker elk gelooven, die bij de Niagara geweest
is: want het is juist de hoeveelheid waters, hier bij eiken
polsflag afi}roomende , welke de meeste verwondering veroorzaakt. Men kan naauwelijks gelooven, dat zulks zoo nog
lang zal aanhouden; men ziet het oppervlakkig aan voor eene
doorbraak van een' dijk, welke van de eerste woede fpoedig
bedaren zal: zonderling wordt men dan in de verbeelding te
leur gefield, als 't ons in de gedachte komt, dat zulks reeds
zoo vele eeuwen achtereen op dezelfde wijze bellaan heeft,
en dus wel zoo zal blijven aanhouden. De ontzaggelijke masfa.
waters , welke bij de Niagara ne rftort, neemt geheel en al
dat romaneske en fentin:entele weg, hetwelk andere watervallen zoo zeer gefchikt zijn te veroorzaken. 1 lier is alles, in
den waren zin des woords, ontzetting en fiddering aanjagend;
liet aanhoudend gedonder maakt ons doof; het is alsof alles
vergaan zal ; uien denkt aan den zondvloed.
Op den volgenden dag gingen wij drie mijlen verder bene
val, om eene zoogenaamde draaikolk te zien; doch-den
-
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de ganfche rivier fcheen vol met draaikolken te zijn: dezelve
was op eene verwonderlijke wijze ontroerd en in verwarring
over den verfchrikkelijken val. Zeven of acht mijlen verder,
nabij het meer Ontario, begint dezelve eerst van hare onttleltenis te bekomen en bedaard voort te vloeijen.
Hoe ontzettend ook de val in de Niagara is, geloof ik
echter, dat CHATEAUBRIAND zich weder door zijn dichterlijk gevoel liet wegliepen, toen hij in zijne Souvenirsd'Amérique fchreef, dat de arenden, door den waterval aangetrokken,
in den afgrond nederftorten. Gedurende de vele uren, welke
ik bij dezen Cataract doorbragt , heb ik eens een' vogel
waargenomen, welke verfcheidene malen over denzelven heen
vloog, zelfs door de dampen , die uit den waterval oprezen ,
zonder dat dezelve nederftortte. Ook de Heer v o N z I MM E R MAN N , in zijn bekend werk: de darde en hare bewoners, fpreekt van watervogels, die door de Niagara aangetrokken, — van herten en beeren, die met den firoom medegevoerd worden ; ook van eenen Indiaan , die met zijne
kanoo in den afgrond geftort is : ik houd dit alles voor vertelfeltjes ; ik zie zelfs de mogelijkheid van het laatfte niet in.
Eene halve mijl boven den val loopt de rivier tusfchenbrokken rotfen. Indien de Indiaan zoo als Z I ai M E R MA N N
en anderen verhalen, í1i1 in de kanon ging liggen, dan moest
hij noodwendig niet dezelve tegen de rotfen verpletterd worden. Doch voor onnaauwkeurigheden haat elke Schrijver
bloot, die verhaalt , wat hij zelf niet gezien heeft , en zich
verlaat op enthufiastifche reizigers , gelijk CH A T E A U B R IAND (*). Ook het gezigt van dezen Cataract, hetwelk op
een plaatje bij het genoemde werk van z I M nt E R MANN geleverd is, is alleronnaauwkeurigst, en fchijnt Inderdaad een'
anderen waterval te moeten verbeelden. Indien ik mij at
vergisfen kon, dewijl liet reeds een jaar geleden is, dat ik
denzelven gezien heb , en liet mij eerst korteling in de gedachte kwam, er eerre kleine befchrijving van te geven,
dan bezit ik vijf gczigten van denzelven , welke ik aan den
waterval zelven gekocht heb , waar men dus het best over
de naauwkeurigheid kon oordeelen; en deze gezigten, nevens
,

(*) Het is jammer, dat deze beroemde man geene flescli
met water uit den Niagara -val heeft medegebragt; daar
zoude de zoon van A r 0 t, z. ON gefchikt mede kunnen ge
-dopt
geworden zijn.
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mijne herinnering, doen mij bijna gelooven, dat het bovengenoemde plaatje door iemand moet geteekend zijn, die nooit
aan dien waterval geweest is : want de derde en kleinfle Cataract is juist aan eenti andere zijde van den llmnerikaanfchess
val ; deze laatfte weder moet , naar evenredigheid , eens zoo
breed zijn. Het Goat -island , dat tusfchen de watervallen in
ligt, komt op dit plaatje voor als Bene hooge rots, met twee
boomer er op; het is intusfchen een vlak íluk lands van niet
minder dan een paar mijlen in den omtrek, geheel niet een
bosch van hooge pijnboomen bewasfen, waarin wandelwegen
gemaakt zijn, en waaruit de reizigers doorgaans wandelftok.
ken finijden. De rotfen, waarvan ik boven gefproken heb,
zijn er op vergeten ; de rivier komt er vlak en effen aanfpoeIen, hetwelk niet zoo is. De groote val aan de Kanada-zijde heeft eerre andere gedaante , en !hoest ook, behoudens
deszelfs halfrond, met den flsrre;•ikaanfchen val een' driehoek
uitmaken. Er laat zich ook zoo veel rots niet in het mid=
den van dezen verbazenden val zien; ook eindigt dezelve
niet zoo ongelijk, maar loopt over erne gladde, vooruitflekende rots, en flort daar even zoo loodregt neder, als waar
dezelve bij het Goat-island begint. Geheel e:Ten en fchoon
valt het water aan deze zijde in den afgrond, zoo zelfs, dat
men hier even onder den val komen kan; dan gaat men,
aan de Iíanada . zijde , met een' fpiraaitrap naar beneden ,
houdt niets aan her lijf dan een grof hemd , klautert niet
moeite over llu:kken roden , en komt dus even onder den
val; een berg waters ítort zich dan hier over ons heen ; men
wordt in een oogenblik door het fpatten van het water nat;
men voelt gewaarwordingen als van eerre koude koorts , en
haast zich om er weder van onder uit te komen.
Ieder, die aan den waterval in de Niaga; a geweest is ,
zal zeker altijd onvoldaan wezen, als hij eerre afteekening
daarvan ziet, al is dezelve ook naauwkeurig en f'choon uit
liet is ook een dier voorwerpen in de Natuur,-gevord.
die, gelijk een florin en onweder op Zee, zich liet aller
laten afteekenen.
-moeij1kst
Wat bij dezen prachtigen waterval ons treft en verbaast,
is : de fnelheid en drift, waarmede het opeengehoopte water
zich onophoudelijk voortfluwt om beneden te komen; de
woede, waartoe het overlaat, als het met eene ontzettende
kracht neérkomt; het gedruisch en gedonder, dat men hierbij
hoort; het dikke, witte fchuim, dat opvliegt, zich verfpreidt,
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en voor een groot gedeelte als wolken opflijgt; het gewoel en
leven, dat men in deze ganfche werking befpeurt, dat onophoudelijk voortduurt, ja zich fchijnt te vermeerderen , naar
er langer op ftaart..... Hoe laat zich dit alles-maten
afteekenen ?
IETS OVER DE ALGEMEEN AANGENOMEN MEDERDUITSCHE
SPELLING.

E

Door Mr. C. M. VAN D ER K EM P,

Advocaat te 's Gravenpage.

r is mogelijk geen taal in de wereld, over welker (peiling
meer verfchil is , dan juist onze Nederduitfche. Vooreerst
toch Is men het veelal oneens over de. fchrijfwijze,die, den
oorfprong des woords in acht genomen, gevorderd wordt;
en vervolgens, in hoe verre het gebruik hiertegen is , en dit
moet worden geëerbiedigd. De grootfte moeijelijkheid dus befiaat daarin , van in den grond der taal gevestigde regels aan
de hand te geven, welke men , om •den naam van netheid
en keurigheid in het fchrijven te verdienen, zou behooren te
volgen. I Iiertoe heet vooral de heer L IEG ENIIEEK Zich
verdienllelijk gemaakt, door eene Verhandeling en een Woor.
denboek over de Nederduitfche fpelling in het licht te geven,
zijne meaning over de betwiste fpelling fommiger woorden
open te leggen, en vaste regels te bepalen, die men in het
fchrijven zou kunnen volgen. Derzelver algemeen erkend nut
en het groote gezag van genoemden Heer hebben dan ook
gemakkelijk te weeg gebracht, dat zijne fpelling bijna door
iedereen gevolgd is, niet alleen door hen, die, of te lui of
te dom om zelve te onderzoeken of te denken, zich fechts
blindelings aan den band dier fpelling houden , maar ook door
hen, die, voor zich zelve andere gedachten omtrent eene betwiste fpelling koesterende , desniettegenílaande hunne bijzondere gevoelens aan liet groote en welverdiende gezag van den
Heer s I EGENELEIC meenee te moeten opofferen. Hierdoor
is er na dien tijd eene eenvormigheid en netheid in het fchrij,
ven ontftaan, welke men te voren niet zoo zeer in acht
nam, en een menigte fchrijvers, welke anders den lof van
keurigheid niet zouden verdiend hebben., onder de beste in
dit opzicht heeft doen plaatfen. Hierdoor dan ook is het gebeurd, dat onze taal van dien tijd af onder de geregelde talen van Europa is kunnen gefield, en hare beoefening voor
inlanders en vreemden gemakkelijk gemaakt worden. Dit doet
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kon door niemand beter bereikt zijn, dan zulks door delf
heer SIEGENBEEIC gedaan is.
Doch aan de andere zijde heeft onze taal door deze ingevoerde fpelling aanmerkelijk geleden : en dit lag in den aard
der zake. Want, benevens het veelvuldige goede, is er door
i I E G E N B E E K hier en daar ook eenig hecht zaad gefirooid ,
dat te famen is opgewasfen en thands onuitroeibaar fchijnt,
ten zij er eene krachtige hand , en vooral die van S I E G E NDEE K zelven, tusfchenbeide kome. Wij weten het , dat hij
zich verzekerd houdt , evenmin als iemand boven alle menfchelijke dwaling verheven te zijn, en vertrouwen dus, dat
hij ons deze aanmerking ten goede zal houden. Zooveel genoegen het hem doen moet, in zijne gevoelens door anderen
te worden toegeflemd, zoo afkeerig is hij ook van diegenen,
welke, zonder eigen onderzoek, het Pythagoristifche : h ij heeft
het gezegd, gebruiken, om daarmede andersdenkenden af te
flaan. Zijne onlangs uitgegeven Taalkundige Bedenkingen flelIen weder zijne waarheidsliefde en zedigheid boven allen t\vvijfel, en geven ons de verzekering, dat hij den befcheiden
toon van tegenfpraak gaarne hoort en leest. Dit geeft ons
Benige vrijmoedigheid , om onze volgende aanmerkingen aan
zijn verlicht oordeel en dat van het onpartijdige publiek mede
te deden.
Niemand zeker zal het ontkennen , dat men , ter bepaling
van vaste en zoo min mogelijk willekeurige regels eener fpelling, eerst moet opfporen, vat de aard der taal vereischt , en
vervolgens , wat het algemeen gevestigde gebruik medebrengt.
Dit zoo zijnde, moet men nader bepalen , wat men door een
algemeen gevestigd gebruik te verftaan hebbe. De Heer s I LG EN B E E IC (Treek, over de Nederd. Spell, bl. 40) noemt het
„ dat fchijnbaar willekeurige, door verre de meesten der fpre„ kenden en fchrijvenden aangenomen , waardoor verfcheidene
„ afgeleide woorden, in nitfpraak en fchrijfwijze, van hunnen
„ oorfprong afwijken , of in derzelver vorming de doorgaande
„ regelmaat der tale veronachtzaamd werd." De algemeenheid
dezer omfchrijving kort hij echter , bí.47, te recht eenigzins
in, door voor het gebruik, welks gezag op de fpelling invloed
moet hebben , datgene te houden , „ 't welk door keurige en
„ achtbare fehrijvers is aangenomen, en 't welk men dus, in
„ tegenIleliing van liet gemeene fppraakgebrtiik, liet befclaaafde
fe;Ír ijfgebruik noemen mag." Ter meerdere bepaling even..
wel van dit bel'chaafde fchrijfgebnlik had s 1 E GE t B EE K 5
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naar ons oordeel , moeten opgeven , welke fchrijvers dat ge
daadlellen. In zulke opgave behoort men omzichtig te-bruik
werk te gaan. Niet louter keurige fchrijvers komen hier in
tel, maar bekende taalgeleerden, die niet flechts- hun werk
maken om eene eenvormige, maar om eene goede en gegronde fpelling te volgen , en alle de zoodanige moeten geraadpleegd worden, geenen hoegenaamd u tgezonderd. Wanneer
nu alle dezen het eens zijn, om eenig woord, tegen het oor
aan, op eene gelijke wijze te fchrij--fpronkelijtavsch
ven, dan alleen beftaat er, naar ons oordeel, een vast en zeker gebruik, dat behoort te worden geëerbiedigd; maar wanneer er ook ílechts één onder hen heilaat, die den waren aard
der taal volgt, dan is, als het ware, de pr ercriptie des ge
geinterrumpeerd, en moet men de fpelling der overigen,-bruiks
hoe groot ook in getal , verwerpen.
Uit het gezegde volgt, dat eene taal, als de onze, waarin
het gebruik een voornamen rol fpeelt, en die door verfchillende
taalgeleerden beoefend wordt, niet Heeds op dezelfde hoogte
kan blijven flaan, maar, als het ware , met den dag ten goede
veranderen moet: zoodat mitsdien al hetgeen door s I E G INBE E K in zijne Yerh. over de ATederd. Spell, als algemeen gebruik ten dien tijde wordt opgegeven , niet noodzakelijk nog
tegenwoordig als zoodanig gelden moet. ' Het is, zoo altijd
als ook thands, de plicht van een ieder, die op de zuiverheid
zijner taal gefield is, om, wanneer zich het fchrijfgebruik ten
goede begint te keeren, dezen gang met alle vermogen voor
te haan en te bevorderen. De Heer SI EG ENE EE K zelf toont
zich niet zoo flerk gehecht te zijn aan -de door hem in het
begin dezer eeuw aangeraden fpeliing, of hij wil haar gaarne,
na beter inzicht, tegenwoordig vaarwel zeggen.
Ondertusfchen dunkt het ons, dat men aan het tegenwoordig algemeen gebruik in de fpelling niet die kracht moet toekennen , welke er te voren aan gegeven werd. Thands toch
berust het, voor het grootfte gedeelte , op het enkel gezag van
STEGEN B EE K, en kan dus , door hoe velen ook gevolgd ,
voor niet meer gelden dan voor het gevoelen van eenen enkelen fchrijver. Zelfs de fpelling van andere taalkundigen,
als VAN DER PALM, KIN EER, enz. wanneer zij met S IE G EN B EE K inflemmen , fchijnt niet als onpartijdig gezag te
kunnen worden aanbevolen, daar zij, uit hoofde hunner beginfelen, eenigermate verplicht zijn, de fpelling van s I EGE NB E E K , al is zij de hunne niet , voor te (laan en door hun
eigen voorbeeld te handhaven.
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Onder de thands beroemde taalgeleerden kennen wij er Hechts
éénen , benevens S I EGENBEEK en die hem volgen , wiens
fpelling buiten eenigen twijfel in aanmerking kan en moet
komen, om het plaats hebbende fpraakgebruik op te fporen.
Deze is de Heer n I L b E RD ij x , wiens diepe kunde in de
kennis der Nederduicfehe tale onze loffpraak niet behoeft,
en door een ieder , ook door. den Heer s t E G n N u E E x, met
recht wordt toegejuicht. Daar hij zich van alle banden des
gezags ontslaat, en de waarheid in hare verlle fchuilhoeken
tracht op te fporen , is zijn gevoelen niet dat van een ander ,
naar het Zijne, dat is , van een aanzienlijk en onafhanklijlc
taalgeleerde. Wanneer dan zijne fpelling met die van s iFG E N B n n K overeenkomt, kan men zulks als een tegenwoordig vast gebruik befchouwen, en, w^t men ook zeggen moge, misfchien is liet heter, dat minkundigen daarin geene
verandering zoeken. Doch in geval zij verfchillen, dan moet
men het oorfpronkelijk taalvereiscbte nagaan , en , op grond
van hetzelve , het gevoelen van éénets van beide of ook
een derden aannemen.
Bij deze voorloopige aanmerking voegen wij Bene andere,
namelijk, dat men nimmer de zucht tot regelmatigheid zoo
ver moet trekken, dat de fpelling van eenig woord, tegen
den aard der taal aan, gegrond zou worden op eene door
misbruik ingevoerde fpelling van een ander woord. Alle waarheid zeker is regelmatig, maar niet alle regelmaat is waarheid; zoodat mitsdien het hoofddoel in de bepaling eener
vaste fpelling niet zoo zeer op Bene voorafgeflelde regelmaat , dan tvel op dc waarheid moet gegrond zijn. Wij vree zen , of niet foms nu en dan de Heer s r E G E n B n n x in zijne
fpelling dit beginfel in Benige opzichten heeft uit het oogverloren. Wanneer men het volflandig gebruik wil eerbiedigen,
dan moet men het heeds als eene afwijking en uitzondering
van het ware taalvereischte aanmerken , en andere nog onverbasterde woorden niet trachten te verwringen naar ,00rden , welke het gebruik, misfehien zelfs onherftelbaar, ver
heeft.
-basterd
Lindelijk meenen wij nog vooraf te moeten aanmerken, dat
men, aan Bene zekere fpelling den voorkeur gevende, niet te
fooedig de andere fpelling verwerpen moet. Beide kunnen
dikwijls goed of ten minute even aannemelijk zijn. Men moet
nimmer oorzaak geven tot bet in onbruik brengen van voorden of fpelíingep, welke mogelijk goed $ijn, indien zij hei;
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de gebruikt worden, Laat men hechts zorgen, dat alen
zich ten minfle in hetzelfde gefchrift omtrent eene verfehillende fpelling gelijk blijve, of in het gebruik van beide
fpeilingen alle mogelijke netheid en zoo min mogelijk wille
blijken doe.
-keurighd
Alzoo overgaande om in het bijzonder cenige fchrijfwij zen
te befchouwen, welke, offchoon algemeen aangenomen,
ons toch verkeerd toefchijnen , zoo valt ons oog het eerst op
het verwisfelde gebruik der g en eh. S IE G E N BEEK (rh.
bi. 16e) erkent, dat , taalkundig befchouwd , de ch in plaats
der g vereischt wordt op het einde der lettergreep, of wan,
neer zij onmiddelijk de t voorafgaat. Hiermede komt overeen hetgeen BI L o E RD IJ K (Spraakl. bi. 49) zegt , dat de t
de voorafgaande ch vordert. Maar nu meent 9 I E G E N B E E K,
dot het algemeene gebruik hiertegen is, en dat men daarom
de g behouden moet, wanneer zij zich in den wortel des
woords bevindt, terwijl men de ch moet bezigen in alle andere woorden, waarin de gemelde reden niet beftaat, en dit
wel ter meerdere voldoening aan de uitfpraak. Volgens dezen regel is hij van oordeel, dat men moet fchrijven brags
van brengen, magt van mogen, regt van regen, waarvan regelen, gewigt van wegen. Doch het zijn juist deze woorden ,
welke mij toefchijnen,. zelfs krachtens den opgegeven regel
van SIEGENBEEK, met ch te moeten, ten minfle te kun
worden. In brengen toch bevindt zich geen-ne,gfchrv
g, maar eene ng , welke, offchoon uit twee letters beflaan.
de, voor ééne confonant geldt, als B I L D E R DIJ K te recht
leert (Spraakl. bl. 50.) Macht meent siE GEN BEE K, en
ook B I L D E R nil K, dat afflamt van mag, mogen. Doch waarom niet liever van maken, daar men door macht niet alleen
eene morele, maar ook Bene ph,;/ieke macht, in tegenover
hetgeen men mag doen , verflaat ? Zoo komt-liengva
wachten van waken; trachten van traken, nog over in treken
of Eireken ; pracht van prakerl , nog over in prijken; kracht
mogelijk van kraken. Recht dunkt mij ten miufle even goed
te kunnen worden afgeleid van rekken, waarvan J1rekken.
Eene gerekte lijn is eene reckte lijn; en even zoo Bene ge.
rekte daad, dat is, eene daad, die ten eerlle tot haar doel
lirekt , is Bene rechte daad. Ik ineen, dat B I L DER D IJ Ic er-.
gens, en volgens mijn oordeel naar waarheid, het recht heeft
omfchreven als de lirekking eener daad tot haar doel. En
even als recht van rekken, zoo kan gewicht van wikken wor-
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den afgeleid. Of echter de opgegeven regel van clso ErrB EE K niet willekeurig is, en de vroegere fchrijvers wel op
zoodanig onderfcheid zijn bedacht geweest, dit zou ik eenig_
zins betwijfelen: en gelijk alle willekeurige onderfcheidingen,
zoo vind ik ook deze niet zeer aannemelijk, dewijl de uit
dezelfde zijnde ooit dezelfde fpelling fchijnt te vor--fprak
deren. Liever daarom. zou ik meenen, dat men de fchrijfwijze van B I L DER D IJ K dient te volgen, die fleeds de ch
vóór de t gebruikt; eene fchrijfwijze , welke in den aard der
taal gelegen is , ook door S I EG E N BE E K taalkundig goed
genoemd wordt, en daarenboven , zelfs volgens zijne eige.
ne juiste opmerking, aan de uitfpraak beter voldoet. En
waarlijk, wanneer B IL DE RD i K zijne fpelling ten dezen
vestigen mag op het gezag onzer geachte Bijbelvertalers, (een
gezag, dat ook door s I EG EN BE E K overvloedig erkend
wordt; zie zijne Yerhand. bl. io, en Taalk. Bed. bl. 69, 74)
die fleeds de ch vóór de t gebezigd hebben; dan zien wij niet,
dat S I E G E N B EE K deze fpelling met reden zeggen kan te-

gen het algemeene gebruik der fc,zrivenden lnregt aan te
loopen.
Deze aanmerking betreft ook het bekende gefchil over het
fchrijven van nogtans of nogthands. B I L DER DIJK meent,
dat zijn nogthands ontslaan is uit het oude nochtant ,dat flaan
zou voor nog te hand, en naderhand, gelijk vele adverbia,
Bene s zou verkregen hebben; dat dit nochtant onder
nochtan, hetwelk eigenlijk alleen wij --fcheidnsva
ders, bovendien beteekent, offchoon het wel fomtijds als
nochtant àdverfative te recht gebruikt kan zijn; dat echter
dit nochtan , zijnde nog dan, nimmer eene s konde ontvangen. Wij willen het gaarne toegeven, dat, indien er
bij de Ouden een wezenlijk onderfcheid tusfchen nochtan
en nochtant beflaan heeft, en nochtant uit nog te hand is
famengetrokken , de fpelling van B IL D ER DIJ K den voorkeur
verdient. Doch s I KG EN B EE K heeft dit gevoelen , naar ons
oordeel, bedenkelijk gemaakt ; meenende hij , dat de t van
nochtant eene louter verfierkende toevoeging is van nochtan s
even als in iemant voor ieman ; dat, offchoon hij van
de s in nochtans of nogtans geene voldoende reden weet
te geven , dit zelfde geldt omtrent tegens voor tegen;
en dat dit nochtan of nochtans bij de Ouden, het moge dan
oneigenaardig zijn volgens ni L D E RD I,j K, echter zeer dik
een adverfatief gebruik heeft. Wij kunnen ons dus, om-wijls
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deze redenen , nog niet aan het gevoelen van BIL D s RD Ij 1
aanfluiten. Maar zullen wij dan volkomen toegeven aan de
fpelling nogtans, door s I E GE N BEE K aangeraden? Ook dit
kunnen wij niet. Want volgens het te voren gezegde vordert
de t ook in dit woord de c lt . En zelfs vordert dit ook de regel van s I E G E N B EEK over het verfchillende gebruik van de
g en de ch. Daarenboven, dit komt overeen met de fchrijfwijze der Ouden, die volflandig de ch in dit woord gebruikt
hebben ; en S I EG EN BEE K heeft Hechts één voorbeeld aangehaald, waarin KL IJ IT, die ook zich zelven hierin niet gelijk is gebleven, nogtans gefchreven heeft; zie Taalk. Bed.
bl. 17. Wij kunnen ons dus waarlijk niet begrijpen, waarom
S I EGENBEEK in dit woord de g wil gebruikt hebben, ten
zij hij dit verfchil van geen belang hoegenaamd rekene. En
zekerlijk, door dit toch zoo in het oog loopende verfchil niet
alleen niet aan te roeren , maar door zelfs in zijne Taalk.
Bed, bl. 50, 51 , 56, van nochtans fprekende, in parentheft
nogtans te zetten , fchijnt hij nochtans niet volstrekt af te
keuren ; Bene fchrijfwijze, welke ook door onze BjjbelvertaIers gevolgd is.
Even zoo meen ik ook , dat licht (levis) met c,'r moet worden gefchreven. De t vordert dit. Daarenboven leert ons
SIEGENBEEK te recht, (Perh. bl. 178) dat de verwisfeling
der f en ch in onze taal opmerkelijk is. Vandaar koft en
kocht, loft en lucht, kraft en kracht , fchaft en fchacht,
fl/ft en flicht, graft en gracht, enz. Dit zoo zijnde, zoo
kan licht afkomltig zijn van lift, en dit weder in verband
haan met het Latijnfche levis, waarom ook de v- off- klank
voorkomt. I-Iet oorfpronkelijk taalvereischte fchijnt dus in
licht (levis) de ch te vorderen. Doch tegen deze fpelling is
is) van licht (lumen) door de g
S I E G E N B E E K, die lit (leis)
en ch onderfcheidt. Hij erkent nochtans , dat dit onderfcheid
willekeurig is, „ zoo als men," zegt hij, (Yerh. bl. 1 99)
„ op den voorgang der oudheid en den natuurlijken toon der
„ uitfpraak acht gevende, dadelijk ontwaar wordt." Maar,
daar het toenmalige gebruik dat onderfcheid had ingevoerd,
meent hij, dat men het te wille zijn moet. Wij willen het
gaarne toeftaan , (offchoon het ons onbekend is en s I>; GE NB EE K het ook niet zegt) dat dit onderfcheid toen ten tijde
bij alle taalkundigen was aangenomen: maar wij vragen bij
dit ons gefchrift Hechts , wat het tegenwoordig gebruik wil,
of liever, of tegenwoordig alle taalkundigen hoegenaamd dit
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gansch willekeurig en tegen het oorfpronkelijk taalvereischte
ítrijdende onderfcheid tusfchen ligt (levis) en licht (lumen)
in acht nemen: en wanneer wij dan zien, dat een geleerde,
als B IL D E x D IJ K, er tegen is, en ten dezen aan de taal haren eisch teruggeeft; dan gelooven wij , dat men niet kan

zeggen, dat het tegenwoordige gebruik (dat is, het gebruik
Van alle tegenwoordige taalkundigen) hier tegen is , en meenen daarentegen , dat men verplicht is, dien goeden gang tot
het oorfpronkelijk taalvereischte m=ct al zijn vermogen te bevordere n. Dat de verfehillende beteekenis van licht (lumen)
en licht (levis) niet noodzakelijk eene verfchillende fpelling
vordert, heeft ons SIEGE N B E E IC te recht geleerd in zijne
Perk, bl. 52.

Maar uit den regel, dat de t de voorafgaande ch vordert,
volgt niet, als S I E GEN BEE K wil , (Taalk. Bed. bl . 44.) dat
men ook de werkwoorden ligt, heugt, draagt, volgt enz. met
de c/a zou moeten fchrijven. Want die woorden flaan voor lig get, heuget, draget, volget,enz zoodat de t niet kan gezegd
worden terflond op de g te volgen en deze hard te maken.
In allen gevalle, al was de c/a in gezegde woorden taalkundig
goed, hetgeen wij niet betwisten willen, zoo moeten echter

minkundigen zich onderwerpen aan een gebruik, dat, voor
zoo ver wij weten , door alle taalgeleerden hoegenaamd ge-

volgd wordt, en flechts wachten, tot dat een derzelve het
óorfpronkelijk taalvereischte ook in dezen herfielt.
Doch wat nu te zeggen van de fpelling ik draach,geklack,
ik mac/a, gewvach, noch (adhuc) , menichte, pliciatích enz., zoo
als S I E GE N B EE It zegt (Taalk . Bed. bi. 43.) en dat de Ouden gefchreven hebben, en dat men behoort te fchrijven, indien men in dracht, klacht enz. de g des wortels in ch verandert, en men der regelmaat gelijkvormig blijven wil? Alle deze
en dergelijke woorden worden door S IEGENBEEIX met eene
g gefchreven. Bi L D E It D if Ii echter fchijnt ten dezen in zijne eigene fpelling eenigzins te verfchillen. Ten minste heli
ik in een zijner nieuwfile werken , de Navonkeling of de Oprakeling, -gevonden ontzoch, tuich, terwijl hij in zijne Geflachtlijst ontzag en tuig heeft. Ondertusfchen meen ik het
zeker te zijn, dat hij in die woorden, waarin de zachte e
achter de g onderdrukt wordt , even als S I EG E N B E E K , vol
als ik draag voor ik drage, ik lig voor-fiandgechrjt,
Ik ligge s ik zeg voor ik zegge, plichtig voor pliclaige , waardig voor waardige, nog (adlatac) van noig, mug, dat weder
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an n,, nou komt, (zie B I L D E R D IJ K , N. Yerfch. gde D.
bl. 199) voor a oige. Dit is ook mogelijk de reden, dat men
tegenwoordig fchrijft menigte, als flaande voor men/gele; kun
dit blijken daaruit, dat, even als in piichtig , waardig,-ned
volg, de toon niet valt op ig, maar op de voorafgaande lettergreep. Met dit alles, echter, willen wij niet ftellig zeg
dat de ch in deze woorden tegen het oorfpronkelijk taal -gen,
zijn zou ; en wij geven het alleen als eene loutere-verischt
gisting in bedenken , of niet onze adjectivale uitgang fch flaan
zou voor fic/i, tegenwoordig jig. De zoo korte i - vocaal in
dergelijke woorden is gemakkelijk kunnen worden onderdrukt.
Zie BILDERDIJK, Spraak!. bi. 28. BILDERDIJK echter
(Spraakl. bi. 217) houdt de fch voor een aangenomen onderfcheidsteeken , dat nooit anders dan als de eenvoudige
í}erke s moet worden uitgefproken.
Maar hoe moet inca nu fchrijven bedrag, gedrag, geklag,
gewag, gezag, ontzag, ik snag, enz.? Ik ben wel geneigd
geweest, om in alle deze woorden de ch te bezigen, fchijnende zij geese onderdrukte e te bezitten , en hebbende zij
den toon op de laatíle lettergreep. Doch weder aan den anderen kant heb ik getwijfeld , of niet in fommige dezer woorden de e onderdrukt wordt. Immers zegt men ten bedrage;
en dit zoo zijnde, fcl,ijnt bedrag de g te vereifchen. Dit
woord daarenboven is de wortel van bedragen: en daar gedrag, geklag, gewag even zoo wortels zijn van gedragen, geklagen , thands klagen, en gewagen, geloof ik, dat men ook
in deze woorden de g moet fchrijven, gelijk zekerlijk het
tegenwoordig algemeene gebruik ook medebrengt. Maar daar
gezag, ontzag, ik mag geen wortels zijn van werkwoorden ,
en ook geene onderdrukte e hebben , zou ik in bedenking
geven , of niet deze de c,'a vorderen. Omtrent mag kan men
twijfelen , of het niet voor meg, moge Raat, en in dat geval
fchijnt de g noodzakelijk. Iloe het zij, ik zou omtrent alle
deze woorden Bene flerkere verzekering van liet taalvereischte
moeten hebben, om, tegen het plaats hebbende algemeene
gebruik, de c/i te durven herlellen.
Gelijk in het bezigen der g vóór dc t, zoo kan ik ook in
het fchrijven van ligchaam, lage/een, pagehen enz. met s IE C E.N B EE K niet intlemmen. Omtrent de fpelling dezer woorden is driederlei gevoelen: men fclu•ijft ze of op de genoemde wijze , of , als BILD E R D IJ it , zonder de g, of niet eene
c in plaats der g. Deze laatlke fpelling is gevolgd in onzen
AILN\GELW. 1327. NO. 14.
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Statenbijbel , waar , behalven, zoo ik meen , lichaam, tichelen en dergelijke woorden , waar de i in voorkomt, de overige
gefchreven worden als lacchen, pocchen, enz. Ondertusfchen
is zij niet meer in gebruik , en er bellaat thands alleen maar
verfchil over de twee eerst opgenoemde fpellingen. En dan
moeten wij ronduit verklaren, dat ons de eerde ten eenenmale onaannemelijk voorkomt. Ongerijmd toch fchijnt het,
de zachte g met de harde ch te verbinden, en dit enkel en
alleen onm aan de uitfpraak te voldoen. Bij de verdubbeling
van letters gebruikt men altijd dezelfde letters, als in bidden, fpotten ,leggen , gisfen enz. te zien is : maar in de betwiste
woorden zou de verdubbeling door eene andere en wel tegeuflrijdige letter gefehieden. Derhalve , indien er volgens
het taalvereischte eenige verdubbeling noodig is , keuren wij
de verdubbeling van de c aannemelijker. Zoo verdubbelt men
ook llechts de enkele s in vis/dien, bos/chess, enz. en even
zoo ook oudtijds de enkele g in legghen , fegghen , enz. Ten
einde dus de uitfpraak van la -then, po - chen enz. te ver
zeker de ingevoegde c voldoende, maar kon-hoedn,was
nimmer de invoeging der g opgaan. En waarlijk, wanneer
wij, behalven het gezag van u t i, u E x n u it , ook zien, dat
S IE GE N B EE it in deze woorden de g voegt, eenigen alleen omdat hij eerre verdubbeling noodig rekent, en de g flechts door
het gebruik ter verdubbeling ten dezen gebezigd wordt ; terwijl hij zelf van oordeel is , dat het oorfpronkelijk taalvereischte zich hiertegen verzet, en wel degelijk de verdubbeling der ch door eene c1i toelaat (l erh. bl. 183) : dan is er
waarlijk voor het gebruik der g in deze woorden niet veel te
zeggen, en behoort men op de eerRe aanwijzing en voorgang
van een zoo aanzienlijk taalgeleerde , als B I L n n RD Ij K is ,
de g in deze woorden weg te. laten.
Maar is die verdubbeling der c& , door welke letters dan
ook, wel zoo hoognoodzakelijk? SiuczNrnLEK antwoordt
t. a.p. van ja, omdat men anders la - chen , di - chaa,n , prachen verkrijgt, overeenkomilig onze gewoonte, om, bij ver
woorden met en, den medeklinker der voorgaande-lengidr
lettergreep tot de laatfle te brengen, als la - ken, ma - ken,
enz. Dit laat zich wel eenigzins hooren. Doch wat voert
er 11 1 L n ER D IJ K tegen aan ? Hij zegt, (Spraakl. bl. 52 en
395) dat de geadfpireerde confonant ch , als zijnde inderdaad kh, geene verdubbeling noodig heeft, dewijl zij zich
aan wederzijde meedeelt, en dat, wanneer men de voorafgaande vocaal fcherp wil maken, men baar verdubbelen moet,
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als in loochencai , welk woord met ééne o gefc:hreven zijnde,
even zoo de o zou doen klinken als in joe/tern, Lochem, enz.
Evenmin als S I E GEN n E E K (Taal/t. Bed. bl. 66) kunnen
wij in de voorgeftelde reden van B IL DER D ij K berusten, niet
zoo zeer omdat wij ze voor onwaarachtig houden, als wel
omdat zij ons toefchijnt een bloot petitie principii te zijn,
daar het juist de vraag is , waarom de eb zich meer dan eenige
andere medeklinker, die verdubbeld wordt, aa u wederzijde zou
mededeelen , en daarom geene verdubbeling behoeven. Doch
omdat die reden een pet Wo principii is , zoo is zij daarom
niet valsch of onaannemelijk: en dat zij niet noodzakelijk
valsch of onaannemelijk is, fchijnt mij te volgen uit bet oude gebruik der ck, die, even als de eh , flechts als ééne con
echter insgelijks niet verdubbeld werd in die-fonatgld,e
woorden, waarin men tegenwoordig de dubbele k bezigt.
Men fchrecf oudtijds veer juickesa , vef fb'acken , verivecken, geinc/ten, enz. zonder Benige verdubbeling der c of ck. Dat
nu de ck, even als de eh, en zoo ook de gh, flechts ééne
confonant was, uitgedrukt met twee letters, meen ik met de
volgende aanmerkingen , die ik Hechts als gistingen mededeel,
te kunnen betoogen.

(tict vervolg biemir.)

PzTS OVER DE VINKEN.

(Door Benen Liefhebber.)

D

e vink behoort onder onze inlandfche vogels. De liefheb.
hers noemen denzclven ook wel fchildvink , van wegti dè
fchoone witte fchilden , waarmede hij op zijne vlerken
pronkt; — ook wel beukvink, om reden dat de beukjes,
vooral in den winter , wanneer de velden niet fueeusv bedekt
zijn, en hij dan genoodzaakt is zijne fpijze in de bosfchen
te zoeken, mede onder zijn voedfel behooren ; -- ook mei of nest - vink , omdat hij in de maand Mei , wanneer hij reeds
vroeger of later, naar gclangc van liet faizoen , jongen heeft,
voorzeper het fchoonIle in zijne veren bevonden wordt g -maar meer algemeen Slagvink , of flaanden vink, omdat zijn
zang than, of wel vinl:entlag, genoemd wordt.
Landwaarts wordt er Bene menigte uitgebroed ; doch langs
de zeekusten vindt men de vinken zelden genesteld , waar.
Zz2
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fchijnlijk uit hoofde van de meerdere koude, veroorzaakt
door de zeewinden , of misfchien wel omdat zij In den zo
aldaar liet door hen verlangde voedfel niet vinden. Ge--sner
beurt het echter fomtijds eens, dat zich aldaar een paar nederzet , of wel dat er zich een zonder wijfje ophoudt, dan
vermoed ik, dat die vinken, door eene of andere oorzaak,
niet hebben kunnen wegkomen, of de kooi, of liever gevangenis, ontkomen zijn, of door verflijving in de vlerken bui
Raat gefield , om zich naar elders te begeven.
-ten
De uitgebroede vinken, die men hier te lande teggelingen,
ook wel pappelingen noemt, zijn, uit het nest vliegende,
vaal van kleur voor de borst , even als de wijfjes - vinken.
Men kan alsdan de mannetjes flechts alleen daaraan onder
dat de mannetjes ranker zijn, en voorts aan eenige-fcheidn,
kastanjebruine veren, die de mannetjes nabij de fchoftjes op
den rug, of langs de vlerken op de borst hebben. Zoodra
de ruitijd daar Is, bekomen de mannetjes voor de borst roode , fonts ook wel paars_ of geelachtige veren , waarfchijnlijk naar gelange van den grond, waarop zij geteeld zijn, en
het voedfel , dat zij, dien ten gevolge, gebruiken. Ook kan
zulks wel afhangen van de Poort van vinken: want de boschvinken worden meestal kleiner van flag bevonden, dan die in
de alleeén of boomgaarden huisvesten.
Na den ruitijd worden de vinken woester en wilder dange•
woonlijk; men befpeurt zelfs die onrust aan de geblinde vinken in de kooijen, wanneer dezelve ongemuit en uitgeruid
zijn.
In liet laatst van September, of in het begin van October,
begeven zij zich met geheele troepen op de vlugt, en men
ziet hen dan geíladig 's morgens bij gunftigen wind door de
lucht pas Ieren; zoodat de vink een der eerfle trekvogels kali
worden genoemd. Men vangt dezelve langs de zeekusten als
menigte op de zoogenaamde druipbanen, ook wel met-tian
oene netreu,
Landwaarts in kan men met de druipbanen niets of ten minfe zeer weinig uitvoeren, en dus bedient men zich daar meest
altijd van opene netten, medenemende, wat men maar uit
den troep krijgen kan, zonder veel wachtens ; want de vinI:en zijn dan nog te wild en niet moede gevlogen, en men
kan derhalve aldaar op verre na zoo veel niet vangen als langs
de zeeku°ten, wanneer dezelve , moede gevlogen en begeerig
naar voedfel , als om firijd op de haan vallen. In dien tijd
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wordt de weste. en zuidweste - wind voor den guntligflen ge
omdat de vink dan over zee komt. — De vink , zoo-houden,
wel als alle andere vogels , vliegt tegen den wind op, zoo
als zulks natuurlijk te begrijpen is, vermits, de vogels windai
of met den wind vliegende , de veren uit elkander zouden waai jen , en dus de vlugt gebroken zoude zijn. Wanneer de wind
niet te fel is, vliegen zij ook wel met halven wind.
Be,rchi ijving van de vinken, wanneer die gepaard zijn en genesteld hebben, alsdan gewoonlijk genaamdmei- ofnest-vinken.Reeds in de maand Maart beginnen de vinken te paren en hun
nest ce maken. Te dien einde nemen zij , paar aan paar, op een'
goeden affland van elkander, ieder hunne vaste woonplaats in
een bosch , allee of boomgaard. Zoodra zij gepaard zijn, duldt
het mannetje voltrekt geen ander mannetje bij of omtrent
zich ; maar, een ander mannetje befpeurende , valt hij op hetzelve niet de grootfte woede aan , en vecht zoo lang, tot dat
het andere , dat zich zeer zelden iferk te weer fielt, zich weder terug begeeft. Intusfclien zijn fommigen in het begin
zoo kwaadaardig niet verkiezen eerst vooraf partij in
zang te nemen tegen derf kooivogel, tot dat het den wilden
eindelijk verveelt , als wanneer hij de vlerken boven den rug
tegen elkander begint te flaan , (bij de liefhebbers kilt/en ge
-namd)e
daarna dadelijk op zijne partij aanvalt.
De kleur van den vink is alsdan veel fchooner, dan in den
herfst : het b1aauw aan den hals, de witte fchilden , de als
gewordene neb, in één woord alles komt dan-danbluw
meer uit en vertoont zich prachtiger ; zoodac de vink voorzek er op dat tijditip voor een der fchoonfte van onze landvogels kan gehoudèn worden.
flans' zing , hoe arren den vink aalsdan zeer gemakkelijk
yangen kan. — Om denzelven alsdan te vangen , heeft weinig moeite in. Men zorge slechts te hebben een' gewilIi_
gen kooivink, die in den zang partij kan houden — bij de
liefhebbers tegenzanger genoemd — en die gewoon is , terwijl hij gedragen wordt, of uit zichzelven, of wel op den
tjuk te flaan. Men heeft dan bij zich een' dooden vink, met
tabak opgevuld, (waarvan men zich in den trektijd kan voor
goede lijmroedjes. Zoodra de wilde reeds op 'een'-zien)
verren afftand een ander flaand mannetje befpeurt , komt hij
den vogelvanger dadelijk te geiïioet , valt zelfs voor zijne
voeten, en men zoude hem dan gemakkelijk kunnen doodhaan , zoo weinig ontziet hij zich dan uit kwaadaardigheid;
zelfs vliegt hij tegen de kooi, waarin de blinde zich bevindt.
-
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Men neme eene bros of fcherpe pen , make eenige gaatjes
in den boom, vier ii vijf, fteke daarin de lijmroedjes, niet
geheel vast, en in 't midden den dooden vogel , zette daar
den kooivogel onder, en men behoeft zich zelfs niet eens
verre te verwijderen; want, zoodra de wilde den dooden
ziet, valt hij , in de verbeelding dat deze zijne partij is, met
woede op hem aan, en is gevangen. Men binde hem dan,
met een draadje, de vlerkén aan de punten vast, (anders
zoude hij zich dood vliegen) zette denzelven t' huis in eene
gewone vinkenkooi , geve hem zwart en wit zaad en wat
gekneusden kennep, flelle hem dan op eene afgezonderde
plaats, met het drinken naar het licht, zoodat hij hetzelve
goed vinden kan, late hem twee a drie dagen zitten, en
blinde hem dan; maar men zorge vooral, dat hij geen ge.
brek lijde. Men kan nog hetzelfde jaar van die foort van
vinken het beste nut hebben; want, zoodra zij genezen zijn,
(waarmede flechts drie à vier weken verlooperi) beginnen zij
aldra weder in den zang te komen. Men geve hun dan eene
ligte muit. Voor het volgende jaar zijn echter die vinken
het beste.
Het blinden der vinken. — I Ioe zeer zulks , en voorzeker ook
aan den eenen ka,,: () niet ten onregte , over het algemeen
voor barbaarsch gehouden wordt, zoo pleit daarentegen, aan
de andere zijde, de noodzakelijkheid ; want met ziende vinken kan men niets uitvoeren. De vink is uit deszelfs aard
een zeer fchuwe vogel, vliegt zich bijna dood, en- her gebeurt zeer zelden, dat men denzelven zoo tam krijgt, dat hij
In de kooi aan de hand Plaat; terwijl de vinken, geblind zijn.
de, over het geheel zeer tam zijn en Reeds blijven (laan.
De fchrijver heeft er zelfs gehad, die hij uit de kooi nam en
op den vinger zette, en die toch met (laan aanhielden. Doch,
boe dit ook zij en begrepen ;dorde, hij laat hier volgen een4
proefondervindelijke opgave , om een' vink, op de bestmoge.
lijke en minst pijnlijke wijze, blind te maken.
-

(*) Ach neen! voorzeker wel aan alle kanten mag zulks voor barbaarscfi
gehouden worden, en den mensch, den gemoedelijken Christen vooral, onwaardig. Redacteur mag her lijden, dat onrevocligen en onnadenkenden,
met een' medelijdenden yliinlsch, bean voor een' Cencimnentelen dweeper verklaren; hij aarzelt daarom geenszins, dit wreedaardig misbruiken van 's men.
fchen heerfcnappij over liet dierenrijk zonde te noemen. Alsof het niet ge.
noeg ware, dat de m_usc de: zon ^Fogel, nice de Schepper het ruim der
hemelen to eerre vrij- en lnstplaata felionk , van zijne vrijheid berooft, en in
geus engen kerker, te zijnen vermdke, iufpert! En alsof hij de gewijde uit
Gij gaar
vennogt te fnavcn 1

vele viuschkcns tc boven, op zulk Bede barbaarfche wijze-fprak:
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Men zorge, dat het ijzerdraad, 't welk eene behoorlijke
dikte, gelijk aan het dunne van een' -pijpensteel, dient te hebben , wit gloeijend is ; want is het rood , dan brandt het heviger door. Men neme den vogel in de hand, fpalke het
oog, zoo verre als mogelijk is, open, zonder echter he
beestje te drukken; zorgende, dat het ijzer zoo min mogelijk op de oogleden koene, slaar op den appel van het oog-,
dien men goed raakt, als wanneer het licht volkomen weg
is. Men neme dan dadelijk een beetje gewone groene zeep,
en' wrijve dat op de wond; men draaije alsdan den vogel
om, en handele op dezelfde wijze. (Het beste is, twee
ijzers te hebben, omdat de operatie dan korter duurt.) Na
de operatie houde men hem met de neb in het water, zoo
lang tot dat hij gedronken heeft, zette hem vervolgens weder In de kooi, zore, dat de bak met zaad alsdan boordevol is, zwart en wit zaad 'en wat gekneusden kennep, en late
denzelven in dien Raat zitten ; het duurt een paar uren, fours
teel korter,. dan begint hij te zoeken en ook te eten; men
zie toe, of hij verder zoekt, en tracht, op den anderen
(prong, die bij het drinken is, te komen ; doet hij zulks niet,
dan zette men hein .met een ftokje over; men doe het drinkenspotje boordevol , neme een houtje , waaraan men een
Rukje katoen bevestigt, doope dat in 't water, en houde
zulks aan de neb ; hij zoekt alsdan dadelijk ; kan hij het ech.
ter niet gemakkelijk vinden , dan neme men een ftukj : theelood , make daarvan een langwerpig vierkant bakje, goed waterdigt, en f}eke hetzelve door liet drinkgat; als van zelve
zit hij dan met de neb ook boven liet water; men zorge
vooral, dat de vogel geen dorst lijde, en Iette daar telkens
op; eindelijk helpt hij zichz elven , en men trekke dat bakje
naderhand terug: het is natuurlijk , dat het niet het Bene beestj e fpoediger dan met het andere gaat.
Over het muiten der vinken. — wanneer de kooivogels in
vollen zang zijn , plaatCe men dezelve , den rg Mel, een
dag of wat vroeger of later onbegrepen, in eene donkere
kast of kist, digt naast elkander, doch zoo, dat zij elkander
niet, door (poelen, kunnen natmaken; want dan zouden zij
aan het ruijen geraken, hetgeen meestal zeer nadeelig is,
vermits zij dan, hunne hitte verloren hebbende, dat jaar zelden weder opgaan, of weder in den zang komen. Men neme
dezelve den 15 Augustus daaraanvolgende weder uit de muit
(kast of kist), en late be; I clan een dag of tien à twaalf
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binnenshuis hangen, geve vooreerst geen fchoon water, ('t
geen zij gedurende den muittijd ook niet moeten hebben) maar
vuile telkens het glas of potje met water bij; men hange dezelve vervolgens van tijd tot tijd in de opene lucht; dan beginnen zij van voren af aan weder op te gaan en in den zang
te geraken, en zij zijn dan goed, on bij de netten te gebruiken; zij haan dan tot in November, of wel tot dat het
vriest, en gaan in het volgende voorjaar ook veel vroeger
op , dan de ongemuite vogels.
Over den zang of het Paan der vinken. — Ik heb over het
algemeen befpeurd, dat onze landvink beter in den zang is
en fchooner dagen heeft, dan de eigenlijk gezegde trekvink.
De ondervinding heeft mij geleerd, dat, wanneer men eeni
den trek opkooit, dezelve zeer hecht haan, en dat-genuit
men hen met veel moeite van anderen doet leeren : het moeten dan nog jongen van het vorig jaar zijn; want zijn het oude, die ffechts één jaar in het wild gebroed hebben, dan is er
in hunnen flag geene verandering te brengen. Hetzelfde heeft
ook plaats ten aanzien van de koolvogels, die één jaar gezongen hebben; deze behouden ook altijd hunnen flag of (lagen , die zij het vorige jaar gehad hebben. Er is eene zekere
foort van vinken, maar zeer zeldzaam, die eene witte vlek
In den nek hebben, en daarom bij de liefhebbers bloemvinken
genoemd worden. Ik weer proefondervindelijk, dat dit de
beste foort is om op te kooijen, vermits die, bij hun begin,
reeds geregelde Hagen voortbrengen, en ook zeer leerzaam en
vooral mild in het (laan zijn.
Men bemint in ons land, over het algemeen, den uitgang
of het einde van den flag met rifewiet-riskmviet , of ook wel ,
maar zeer zelden, met exkewviet; fchoon die met den uitgang
van riskepeeuw veel forfcher en foms veel welluidender is. Ik
heb ten minite, om eens een' zuiveren riskepeeuwer te bekomen, in mijne jeugdige jaren de bosfchen van Dieren, Middagten , I-loogzoeren , den Onzaligen, enz. (allen in Gelderland
gelegen) niet eens, maar onderfcheidene reizen doorkruist,
zonder dat ik eenen eenigen heb kunnen bekomen, wiens flagen
met zuiver riskepeeuw eindigden ; wel , die een' of meer (lagen
met riskepeeu,,v eindigden , doch daar altijd een' rife wiet - flag
bij hadden , hetgeen , hoe belagchelijk ook, echter bij de liefhebbers wordt afgekeurd , zelfs zoodanig, dat zulk een vink,
hoezeer men er hetzelfde nut van kan hebben, in geen' den
miulten tel is.
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De leidingen of flagen der vinken zijn onderfcheidene, en
zelfs zoo vele , dat ik daaromtrent geene bepaling zoude durven maken , de eene veel fchooner en langer dan de andere.
Onder die korte flagen nebben , vindt men er , die den flay
met drie- à viermaal rifeuwiet eindigen. Ik heb er ook gehad,
die riskepeeuw - riferviet zongen, hetgeen voor zenen liefhebber geen onaangenaam geluid oplevert. Sommigen eindigen
hunne flagen ook met 1Yidieu - rifelewiedjers enz.; doch die
zijn , ten miníle in ons land , weinig of niets in tel.
fllgerneene avn,nerkirig. — I Ioezeer de fchrij Ver niet flelligvoor
eenen goeden uitílag durft infiaan, daar hein niet bekend is,
dat er immer eene proef van genomen is, zoo dunkt hem toch,
als liefhebber, dat het niet onmogelijk zonde zijn, om het
nestelen van vinken langs de kusten te bevorderen. Er bevinden zich langs de kusten, en ook meer landwaarts in, zeer
vele buitenplaatfen. Ilet is zeer zeldzaam, dat men aldaar in
den zomer een' flaanden vink hoort; of het moest zijn, dat
die , zoo als bevorens is aangemerkt, de kooi ontkomen, of
door eenig ander toeval belemmerd was geworden, om op
zijn' tijd weg te komen ; of dat men hem opzettelijk in het
voorjaar had laten vliegen , zoodat hij niet weg konde, en
dus wel blijven moest. En dit brengt den fchrijver als 't ware
van zelve op de gedachte, dat te dien einde wel een plan te
maken was, hetwelk met weinig moeite en kosten zonde zijn
ten uitvoer te brengen. In Gelder-hnd en ook op vele andere
plaatfen worden jaarlijks zeer vele vinken geteeld. Reeds in
het laatst van Augustus, en zelfs vroeger, naar gelange van
het ruijen , hoort men den wilden niet meer (laan ;zij zijn dan
in den ruitijd. Men zorge alsdan ,door middel van de muit , eeu
mild vinkje te hebben , dat van tijd tot tijd (laat, en zoeke
de jongen op, die men veelal op de bouwlanden langs de
alleeën zal aantreffen, en die men ook, uit hoofde vanderzel.
ver nieuwsgierigheid en ongewoonheid aan zang, zeer gemakkelijk met een vlammetje of klein net zal vangen , wanneer
men liet koolvogeltje achter het vlammetje', en voor het
vlammetje een tam vinkje aan een touwtje plaatst. Wanneer
men nu eens een aantal had laten vangen, zoude men die zeer
gemakkelijk, zoo wcl de mannetjes als de wijfjes, in groote
en daartoe gefchikte kooijen kunnen opfuiten en zindelijk bewaren tot tegen het laatst van April, of, bij een Hecht voorjaar , tot in het laatst van Mei, en dezelve alsdan hier en
daar kunnen loslaten, op buitenplaatfen; en het zoude wel
-
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mogelijk kunnen zijn, dat hierdoor de teelt der vinken ooft
langs de kusten bevorderd werd. Het moeten inlandfc}ie vinken zijn; want niet den eigenlijk gezegden trekvink, dien ik
vermoede verre uit het noorden te komen, heb ik het reeds
zelf wel ondernomen, door leem den ftaart (het roer van den
vogel) af te fiiijden; doch heb evenwel daarvan nimmer Benig
goed gevolg ondervonden:. liet fureckt van zelve, dat de hier
voren opgegevene teggelingen zoo goed zouden moeten behandeld worden , dat dezelve , tegen den tijd van loslating,
niet te flijf in de vlerken waren geworden ; terwijI men dan
v ok 'zoo veel mogelijk zonde moeten doen oppasfen, dat de
mannetjes, die zich dadelijk na de paring laten vangen, zoo
als bevorens Is aangewezen, niet werden weggeitroopt: later
kan 't geen kwaad, vermits de pop toch altijd de jongen
groot brengt.
Die genen der Meeren op buitenplaatfen , die daartoe nu
liefhebberij hadden, zouden in dat geval ook wel een klein
(ukje gronds kunnen afzonderen , om daarop cenig kanarie-,
raap- en kennepzaad te telen; terwijl men In den winter,
wanneer er veel iiieeuw ligt, vooral in het eerfte en tweede
jaar, zoude kunnen zorgen, dat op den grond alsdan fleeds
eenig voedfel gevonden werd. — Wanneer dergelijks iets doorging, zoude zulks op de buitenplaatfen diet onaangenaam
zijn.
)3erigt omtrent het mazen van goede Fogel! r. --- Tot dat
einde neme men goede lijnolie , (de oudite is de beste) Beene groote hoeveelheid; een mutsje, bij voorbeeld, is, om de
proef te nemen, genoeg; men doe die in een potje, bij voorkeur een ijzeren, zonder boven uitítaande ooren; men koke
die in de opene lucht zoo lang, tot dat de kokende olie vlam
wil vatten, hetgeen men bijna zien kan aan den zwaren rook;
men fieke dezelve met een' zwavelftok of vlammend houtje In
den brand; zoodra dezelve in de vlaai is , neme men het potje van het vuur, en late de olie branden; als die een minuut
of zes gebrand heeft, neme men een' kouden íteen, en werpe
daarop, door middel van een lang Rokje, hetwelk men in de
brandende olie doope, telkens eenige droppeltjes; zoodra men
daarvan met den vinger draadjes kan trekken, is de lijm
goed; men dempe alsdan dezelve door middel van een plankje, om hetwelk uien een vochtig gemaakt dwijltje gefagetl
heeft, zoodat liet vochtige dwijltje boven op de vlam komt,
en de eindels van het dwijltje rondom den pot kunnen afhan-
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gen, waardoor de lucht benomen wordt en de brandende olie
dadelijk uit is, en late ze alsdan rpaar ftaan , tot dat dezelve
koud is. Men behoeft volfirekt voor geen ongeluk te vreeZen, al ware het ook op Gene - kamer, zoo als ik zelf dikwijls
gedaan heb: valt het potje om , of breekt hetzelve , zoo als
zulks met een fïeetien potje wel gebeuren kan, men zorge
Heeds Benig zand of aarde bij de hand te hebben, waarmede
men dadelijk de vlam kan dempen; maar met geen water,
want in dat geval zonde de lijnolie links en regts vliegen.
Wanneer men de lijm niet dadelijk gebruikt, dan doe metl
er, mits dat dezelve goed koud is , water op , en late dezelve
aldus slaan; zij kan alsdan wel twee 3 drie jaren goed blijven.
Wil men eenige lijmroedjes befineren , dan giere men het water er weder af, en befinere de lijmroedjes of gardjes, die het
beste aan ijpenhouten heggen gevonden worden , daarmede;
wen flroope van die gardjes de blaadjes af, late dezelve een
weinig droogen , fnijde er fpitfe puntjes aan , het al te dunne
van boven weg, en dan heeft men goede lijmroedjes; dezelve
moeten niet langer dan anderhalf vierendeel van Bene el zijn e
Men kan daarmede zeer vermakelijk vogels vangen. Men
neme een' grooten tak, zoodat dezelve een boompje gelijk is,
fnijde op de kruin fpitfe puntjes , bevestige daarop vlieren
dopjes, waarin men de lijmroedjes flake, flelle dan lok- en
roervogels bij het boompje, en men vangt er, op eene koddige wijze, vele. I Iet fpreckt van zelve, dat ook hier de
ondervinding de beste leermeesteresfe is.
Deze lijm kan de lucht al zeer lang velen , ten minste wel
twee à drie uren ; regent het echter, dan houdt dezelve niet;
maar, zoodra de regen ophoudt, doe men die zelfde lijmroeden weder in den lap, dien men van oud gewast linnen maakt,
en hale de gardjes daar weder door, dan zijn dezelve weder
even goed.
Men kookt ook lijm van hulskrap; ook doet men wel it
de lijnolie hars; doch ik heb nog geene aangetroffen, die
zoo goed was, als de hier aangewezene.
-
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aat ons de frisfehe roos in 's levens morgen plukken,
En zwelgen wij den geur der lentebloemen in!
Laat reine liefde heeds ons minnend hart verrukken ,
Met onverdooft ren f,ocd , o dierbre hartvriendin !

Ógó

ELEGIE.

Wanneer de zeeman , in het won van form en baren,
Zijn fIingerende kiel met fchipbreuk dreigen ziet,
Blijft op 't verlaten ftrand zijn oog weemoedig haren,
En hij betreurt, te fpa, de rust, die hij verliet.
Hoe gaarn (was 't hem vergund) zou hij nu derwaarts keeren,
Om bij zijn dier gezin aan d' ouderlijken haard,
Voor een vergeten lot, een' ijdlen roem te ontberen!
Acht hoeveel naberouw had hij zich dan befpaard!
Zoo klaagt de dwaze mensch, gedrukt door 't pak der jaren,
Wanneer zijn lentetijd daarheen vlood, al te vlug:
o Goden! 'k heb verzuimd zijn bloemen op te garen;
„ Geeft," fmeekt hij ,,, geeft dien tijd nog eenmaal mij terug !"
Maar ach ! dat Godendom is doof voor zijne klagten;
De dood haat aan zijn zij', en wenkt hem naar het graf;
Naar 't heengefneld genot blijft hij nog rustloos finachten ,
Maar fort in 't graf ter neêr, en plukt geen bloem meer af.
Laat ons, geliefde ! elkaar beminnen,
En lagchen met de zorg , die 't hart der trotfchen kwelt.
Een handvol rook bedwelmt hun zinnen;
Zij wanen 't hoogst genot in dwaas bejag te winnen,
Terwijl hun 't waar geluk ontfnelt.
Laat ons hun hoogheid niet benijden:
Een Ianggerekte hoop draai' hun 't eerzuchtig hoofd;
Wij , van des levens duur onzeker ,
Kom, degen wij in tijds des levens vreugdebeker,
Eer ons de dood dien beker rooft!
't Zij dan de lauwer ons moog' kroonen ,
En onze naam, bij die van Mayors' fiere zonen,
Ens der vergetelheid in 't marmer worde ontrukt;
't Zij ons een kransje moog' beloonen
Van bloemen, door de min op 't nedrig veld geplukt,
Léns zullen we allen aan denzelfden oever landen
Wat zegt het, in het uur van ftranden,
Of we op een trotfche kiel, met flaatfie uitgerust,
Den vloed doorkliefden? dan of, voor die pracht verloren,
Ons, flille reizigers, een bootje werd befchoren,
Dat zacht ons roeide langs de kust?
Naar het Fansth Van DE L A MARTINE.
VAN STARKENBORG11 STACIIOUWEK.

PAULUS TE MELITE.

PAULUS TE MELITE.

(Hand. XXVII, XXVIII.)

D

e ftormwind loeit nog buldrend voort,
En ijslijk woelt het fchuimend zout;
De dood omzweeft het veege boord,
Waar elk reeds fineekt om lijfsbehoud;
Slechts Paulus, altijd groot van ziel,
Bevindt zich rustig op de kiel.
Geen haven bakent op voor 't oog;
Geen oever biedt een veilge ree ;
En hoe men 't fchip ontlasten moog',
Het zinkt al dieper in de zee,
Die vreeslijk brult, en, hol en naar,
Den fcheepling dreigt, met elke baar.
Maar 't volk, door Paulus aangevuurd ,
Schept moed bij 't klimmen van den nood,
En tracht, terwijl het landwaarts tuurt,
Zichzely' te redden van den dood,
Kapt reep en tros, brast zeil en want,
En wendt den Reven om naar 't ftrand.
Daar drijft men heen, op Gods gene,
Door 't golvend zeenat overplast;
Verfchriklijk flingert nok en ra,
En bonst wear dondrend op den mast;
Doch langzaam fpoedt men naar de kust,
En hijgt naar 't oogenblik van rust.
Op eens , daar dringt een naar gegil,
Door 't flormgeloei, het fcheepsdek rond.
Houdt lijwaarts af naar gindfche kil;
Wij naadren hier den middelgrond 1
Vergeefs, een baar vervolgt het fchip,
En fmakt het neder op een klip.
De branding kookt aan alle zij',
En 't log gevaarte fchokt en kraakt;
Geen hulp daagt op aan loef of lij,
En 't uiterst oogenblik genaakt;
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Helaas ! de flaauwe hoop vliedt heen,
Daar 't wieglend ligchaam barst vaneen.
Maar Paulus moet, naar Gods beitel,
Aan Rome 't woord der waarheid bién;
Zij 't fchip nu voorts der golven fpel,
Aan 't lijf zal niemand leed gefchiên
Want God bewaakt den waarheidstolk,
En hoedt hem 't leven , met zijn volk.
Daar daalt, wie zwemmen kan, in 't zout
En klieft de golven met zijn borst;
Wijl 't Vlot, van afgef'plinterd hout,
Een tal van dierbre levens torscht,
Nog fnikkende onder 't noodgebed.....
En alien, allen zijn gered!

'

flier, op Melite's kust gevoerd ,
Zwoegt elk van de uitgeflane ramp ;
De kustbewoners, diep geroerd,
Bij 't zien van zulk een' zwaren kamp,
Verdeelen willig fpijs en kluis,
En nooden de armen in hun huis.
En allen zitten in een' kring,
Rondom het knappend vuur, gefebaard ,
Om, 't geen nog aan de leden hing,
Te droogen bij den vriendenhaard ,
Waar 't vuur, naar 's lands gewoonte en
Beflond nit tak en dorrend rijs.

wijs,

En als nu elk van 't zoet en zuur
Des levens tot zijn' makker fpreekt,
Grijpt Paulus , voor het flaauwend vuur,
Wat rijzen op.. ... maar elk verbleekt;
ten giftige adder, fcherp van tand,
Hangt Paulus kronklend aan de hand !
Dit ziet de gastheer, een barbaar,
(Een Ongriek) en verheft zijn flem
Gewis, dit is een moordenaar!
Dus treft de wraak der Goden hem!
Neen, wie ooit iemands bloed vergiet,
De firaf der Goan ontgaat hij niet t
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Doch Paulus gaat fleehts rustig voort,
Meédoogend met zijn' reisgenoot,
Tot dat het vuur weêr heller gloort,
Dat flraks maar fchaars verkwikking bood;
En 't giftig ondier, eer 't ontkwam,
Krimpt weg in de opgeflegen vlam.
Maar allen fpellen , in dien drom,
Den dood, na zulk een' flangebeet ;
Een fombre ílilte heerscht alom,
En alles beeft voor 't nakend leed;
En ieder waant reeds, dat hij 't voelt,
Iloe 't gif in Paulus' aadren woelt.
Dan , hoe men flaart en lang verbeidt,
Geen onheil, dat hens naakt of treft;
De vrees verkeert in vrolijkheid,
Daar elk den grooten man verheft ;
En 'c eiland davert van den toon:
Hij is een God • geen menfchenzoon!
W. KRAAN.

DE RUINEN v^,r; NTH E.VL AtN ENGEJ 4AND,

V.

L

aat u onze dank behagen, fclntts der vrijheid, Engeland
Schiktet gij, der hlooge Porte niet een' Lord, als afgezant,
Qm voor ons behoud te pleiten ? — Ridderlijk heeft hij 't bellaan,
Grieken! hoort, wat hij met éénen pennetrek nietheeft gedaan! --Wen de teedre bloem der vrijheid in het fiof vertreden wordt,
Wen de heilge ftad , Athene , in der Heidnen klaauwen ítort p
Dan , ook dan —befeft liet , Grieken! — blijven wij toch onverlet,
Ja befchermd door d' eigen vijand , die uw fcharen heeft verplet !—
Moge u onze dank behagen, fchuts der vrijheid, Engeland!
Jammer, dat gij vruchtloos fchiktet uwen Lord, als afgezant:
Want geen fineekfchrift kan ons redden ;— de Ruïnen van Atheen
Wagglen met de vrije Grieken, ftorten bij hunn' val ineen.
Lange hielden wij ons flaande , onder fmaad en fchimp en leed,
In de jammervolle tijden, die men ons aanfchouwen deed.
Vreemden kwamen ons bezoeken, gaapten ons verwonderd aan y
En wij zagen 't onverfchillig, lieten rustig hen begaan;
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En zij maten en zij fchetiien,- niemand fchetst en meet den geest! Weltevreden, als zij wisten, hoe men onze namen leest,
Ook is ons een Lord genaderd ,heeft van ons bemoste hoofd,
Opgetogen van bewondring, heel de beeldenpraal geroofd.
Laat hem met zijn'buitvrij trekken'- lïeilons,dat wij vast nog flaan,
Om op 't morgenrood der vrijheid, na den nacht, een' blik te slaan!
Voor de aloude Godenbeelden , dragen wij de vrijheidsvlag,
't Sein voor Ilellas' dappre zonen: „Met Barbaren geen verdrag!"
Ach! wanneer zij moeten zwichten, waartoe ons dan nog gefpaard?
De Ruïnen van Athene hebt ge toch in prent bewaard!
Met den laattien flag der vrijheid ftorten wij tot puin ineen,
En op 't graf van elk' der helden werpen wij nog eenen fteen.
Naar WILHELM IIMLLLER.

J. W. IJNTEDIA.

EENE FAMILIE - AANTEEKENING.

Aan den Heere Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen.
Mijnheer!
nlangs een boekje
O
der mijner

met nanteekeningen van den GrootvaEchtgenoote, Mr. JA COB VISSER, in leven
's Lands Advocaat van Holland, woonachtig in Is Rage, loopende vair de jaren 174.5 tot en met 1795, doorbladerende,
las ik daarin wegens zekeren Hond het Volgende:

„ Op den 2q. Augustus 1752 zag ik in 's 1-lage eenen geleerden Hond, welke met zijnen meester uit Parijs derwaarts
gekomen was. Op den vloer werden gelegd de letteren van het
„ a. b. c., op kaarten gefchre ven ,ten einde het dier te dienen,
om daarmede meer dan honderd vragen uit een gedrukt boekje,
„ die de Loek kers aan hetzelve mogten doen, te beantwoorden.
„ Ik vroeg: QUI EST LE DIEU DES MERS ? De Hond ant„ ,voordde: NEPTUNE. QUI LE DIEU DU VIN? De Hond zei
BACCHUS. Dat is: hij nam met den bek letter voor-„de:
„ letter op, en vormde daaruit het woord in éénen regel. Ins„ gelzjks gaf hij te kennen het uur en de minuten van het ho„ rologie, de kleur der kleederen, en multipliceerde op de„ zelfde wijze eene lom, die hem opgegeven werd, zonder dat
men konde ontdekken , op welke wijze de meester hem in dat
alles behulpzaam was."
Of ik nu, die eigenaar van eenen lieven en fraaijen x A ttx o ben, in zijn geflacht, dat, hoe bijzonder ook met de
Goden en Godinnen bekend, althans wegens mijne behande-
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ling geene tweede gevaarvolle Ambasfade naar den 0limp behoeft af te zenden, een te groot belang flelle , dan wel door
de gelijkenis van den voormelden geleerden Hond met hetgeen men mij aangaande zekeren MUNT T o, die vóór zeer
weinige jaren te Ijnflerdain was, verhaalde, en tevens door
de gedachte: er is toch niets nieuws onder de zonne, te zeer
getroffen wierd, mogen anderen beflisfen; maar ik wage het
echter , om u deze aanteekening mijns Grootvaders te doen
geworden, ten einde haar, des goedvindende, onder de belangrijke kleinigheden, die wel eens in uwe haderlandfche
Letteroefeningen voorkomen, een achterafplaatsje te kunnen
toewijzen.
Intusfchen tegen alle geringfchatting, die uit de opgave
dezer Hondengeleerdheid ten opzigte van uw verdienfielijk
Tijdfchrift zonde kunnen afgeleid worden, ten ferkfle protesterende , heb ik de eer mij met alle achting te noemen
Zwolle,
Uwen D. W. Dienaar
tien i September 1827.
r. R. FEITH.

NOODIGE BIJLAGE TOT HET IETS OVER NET BERUCHTE ADRES

AAN ALLE MIJNE HERVORSIDE GELOOFSGENOOTEN.

(Vaderl. Letteroef. Mengelw. bI. 628-633.)
JJe Latijnfche fout , welke M 0 LEN A A R volgens bl. 629
heeft begaan, is ook ons ter ooren gekomen. IIet is eene
grove fout, onverfchoonlijk vooral in den man, die de ver
heeft, om zelfs aan Profesforen te willen zeg -wandhei
wezen moet. Doch het is ook waar: quo quis-gen,hoct
indoctior, eo impudent/or. Dit zullen wij, om M OLE NAAR
dienen te vertalen. Welaan dan ! Letterlijk beteekent liet
hoe dommer, hoe onbefchaanlder. I Iet is jammer voor heen ,
dat hij geen Latijn verflaat. Ns kunnen wij hem geen hartig
woordje toevoegen in de taal der Geleerden. Dat M 0 L EN A A R vollagen onkundig is in die taal , kan nog ten overvloede blijken uit een fraai , ten minfle merkwaardig , fraaitje. Wij zijn in het zekere onderrigt, dat in het Akteboek
van zekeren Kerkeraad, bij welken M 0 L EN A AR eenigen tijd
ex officio Profes en Scriba bleef, met 's mans eigene hand ge
Sen Zura nzorurm. Nadere inlichting, is te be--fchrevnlat:
komen te i4'ieziw - Loosdrec'zt. Leze is wel de groflte van alle
mogelijke Latijnfche fouten. hiervan werden wij ten volle
11UENGELw. I8:. NO. I„.
Aaa
-
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overtuigd, toen wij een' boer, die gezond menfchenverftand had, zagen fchrijven: cenfiera moruni. Deze boer, gevraagd, of hij Latijn verffond, antwoordde natuurlijk ontken
maar zeide, dat de cenfura neorum viermaal in liet jaar-ned,
gehouden en in het boek opgefchreven werd, en dat men dus
wel een groote domoor zijn moet, om die weinige letters niet
goed te kunnen fchrijven , al weet men dan ook zoo net niet ,
wat zij beteekenen. Indien hij geweten had , hoe hij , met
deze uitfpraak , den 's Gravenlsaagfchen Predikant, D I R K M 0L E N A A n, de ooren wiesch, zou hij misfchien minder flellig,
maar dan ook minder waar, gefproken hebben. Punctum!
ANEKDOTE VAN A. H. FRANKE, DEN STICHTER VAN HET
WEESHUIS TE HALLE.

(Morgenblatt , 18 Julij 1827.)
en
waren te 4n/lerdam bij een zeer
F
rijk man befcheiden. Zij kwamen tegen den avond bij hem,
RANKE

EHLERS

en werden in een donker vertrek gebragt , waar zij hem verbeidden. „ Hier," zeide de een tot den anderen, „ zal
wel geene weldadigheid wonen, waar men de zuinigheid
tot eene kaars uitifrekt!" Deze meening werd niet weinig
verflerkt, toen de rijke Hollander verfcheen, en zich wel
een uur lang , in het donker , met hen onderhield , en, in
den loop van het gefprek , zelf verklaarde , dat hij gewoon
was , nutteloos licht te fparen , en het hun toch om te fpreken , niet om te zien, te doen was. Bij liet affcheid riep hij
om licht, nam zeer vriendelijk affcheid van hen , en gaf hun
tevens een paar wisfels van aanbelang voor het weeshuis.
FRANKE was openhartig genoeg, om bij zijnen dank een
woord te voegen, zijne verrasfing te kennen gevende, en dat
hij, bij zoo groote fpaarzaamhcid, zich geenszins gevleid had,
voor eerre buitenlandfche inrigting eene zoo rijke bijdrage te
ontvangen. „' Mijnheer FR A N K E ," dus antwoordde de Ilollander, „ wie in het kleine niet fpaarzaam is, kan niet in
,, het groote goed doen; wie niet het noodelooze affilijdt,
heeft dikwijls voor het noodige niet genoeg." Karakteristiek is deze trek in den mond des hollanders , maar toch in het
algemeen ontwijfelbaar waar, en een leerrijke wenk voor lien,
die zoo ligt overhellen, om dáár karig- ja gierigheid te vinden, maar zij alleen wijze f'paarzaamheid behoorden te zien,
en om te vergeten, dat dezulken , die zij voor bekrompen
van hart en fclu•aapziek uitkrijten, hen vaak in ware liberalitelt en degelijke welwillendheid verre overtreffen. De ver-
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kwister heeft den fchijn van milddadigheid; in de meeste gevallen, echter, is hij of te zeer Egoïst, om de ellende van
anderen ter harte te nemen, of verwaarloost, ondanks menig
fchijnbaar edelmoedig bedrijf, het uitwerkfel van momentéle opwellingen des medelijdens, de pligten der regtvaardigheid en der echte weldadigheid.
HET WETBOEK VAN MINOS.

Onlangs zijn, te Parijs, Fac-fimile's in het licht verfchenen. Onder dezelve vindt men den volgenden originelen brief
van een Lid der Nationale Conventie , HE EAU L T DE S EC II E L LES , aan den Directeur der Nationale Bibliotheek ,
D Es A U L NAY. Zoo kort dezelve is, fpreekt hij het karakter
van dien tijd uit.
Waarde Medeburger! — Ik ben , nevens vier mijner Collega's, gelast, voor aanllaanden Maandag een plan van Conftitutie te ontwerpen, en verzoek u alzoo in mijnen en hunnen
naam, ons terflond het T1 eiboek van Minos op te zoeken , hetwelk toch in deze of gene verzameling van Griekfclie wetboeken flaan moet. Wij hebben hetzelve zeer noodig.
IIERAULT.

Gezondheid, Vriendfchap en Broederfchap den braven Burger D E S A U L N A Y.
I-IET GEHERIZINNIG GESCHRIFT.

(Lena echte Anekdote, getrokken uit de
Tribunaux.)

Gazette des

.enige dagen geleden wierp zich een meisje, met name
in den Teems, doch werd gered. Men vernanl van haar, dat zij , in dienst bij een' koopman van de
city , den IIeer S EAGER, zich had laten verleiden door een'
anderen handelaar, met name THOMPSON , die, haar trouw belofte gedaan hebbende, dezelve verbroken, en haar daardoor tot wanhoop gebragt had. Men bragt haar naar het bur eais van Policie, ten einde haar te beletten, haar misdadig
voornemen te hervatten ; en er had , ten gevolge van dien ,
een regterlijk onderzoek plaats. T n o in ps o N, als getuige opgeroepen, erkende de daadzaak, maar loochende de trouwbelofte. Zekere j o N ES , kantoorbediende bij den .Heer TH OM P S ON,
bragt een gefchrift ter tafel, in eerre brieventasch van EL I S A
gevonden, ten bewijze, dat geenszins een ongelukk;ge minnehandel, maar dweepzieke mijmeringen, haar verfland verbijsAaa2
ELI S A EL LI O T,

-
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terende, oorzaak van den voorgenomen' zelfmoord waren geweest. Dit gefchrift , van de hand des Heeren S LAGE it, bij
wien zij diende, werd in de zitting voorgelezen, en was van
tien volgenden inhoud:
„ De zeldzame Profeet.
„ Het is noch de zwervende of eeuwige Jood , noch de
Antichrist, gelijk fommigen verzekerd hebben. Ondertusfchen
klimt zijn gellacht op tot de fchepping, en is ouder dan
Adam. Twee leden van deze familie bevonden zich met
Noach in de arke. De H. Schrift maakt melding van onzen
Profeet, als de verborgenheid des Lijdens hebbende bijgewoond. Hij kent vader noch moeder, en nooit heeft hij de
moedermelk gezogen. Zijn baard is rood als fcharlaken. Hij
gaat barrevoets, gelijk een eerwaardige kluizenaar. Hij draagt
noch hoed, noch muts, noch paruik; en evenwel is zijn
hoofd bevallig gecoiffeerd. Zijn kleed is noch gefponnen,
noch geweven , noch genaaid , noch geverwd, noch door menfchenhanden gemaakt; het is noch van zijde, noch van lijnwaad, noch van wolle, noch van vellen. Hij verfinaadt de
heerlijkheid en de ijdelheden dezer bedorvene en verleidende
wereld, en geeft aan eene fchuur de voorkeur boven het
prachtigfle paleis."
De Alderman, Sir PETER LAURIE, Voorzitter, frond
verlield over dit raadfelachtig gefchrift , en deed op flaanden
voet den I-Ieer s E AG r R, als fchrijver van hetzelve genoemd , ontbieden. IIij verfcheen. Toen men van hem , op
een' hoogernftigen toon, de verklaring vorderde dezer befchrijving van den ouden Profeet, begon hij te lagchen, en
zeide: „ Kent gij het niet, Mijne Heeren? 't Is een oud
raadfeltje , door mij overgefchreven uit een boekje, door mijnen
grootvader nagelaten. Het woord van dit raadfel is een flaan !"
Deze verklaring deed alle de aanwezigen, zelfs den deftigen Alderman , in een fchaterend lagchen uitbarften. Men
vergat , voor eene geruime poos , de arme E LI S A, welker
ongelukkige toeftand aanleiding tot deze klucht had gegeven;
en, nadat zij beloofd had zich aan haar noodlot te willen
onderwerpen, zonder verderen aanflag op haar eigen leven
te doen, werd zij in vrijheid gefield, en zelfs aan den gewonen regtsvorm van borgftelling niet onderworpen.
—

Beekbef/z. No. XII, bl. qqt, reg. 18, faut ver, lees grit an ei.
Dlenrg; I\T o. XII, bi. 5;o , reg. 5 v. o., bij , voor hij.
)Hung: No, XIt.1, bl. 598, re,. 14 V. O. flwonshei1egevoe1, voor f']oonhsidsgevoel.

MENGELWERK.
OVER HET BEGRAVEN BUITEN AMSTERDAM; BENEVENS,
IETS OVER DEN SCHIJNDOOD.

D
at eenmaal aan de zoo onvoegelijke en ongepaste als
fchadelijke en verderfelijke gewoonte

der begraving van
de lijken in en om de kerken, ook in ons vaderland en
in onze ftad, eens een einde mogt komen , hebben federt
lange de weldenkenden en onbevoordeelden verlangd.
Daar het echter moeijelijk en hoogstbezwaarlijk is , om
verouderde en diepgewortelde gewoonten en vooroordeelen tegen te gaan of te veranderen, hebben velen zich
bepaald, (dewijl voorbeelden veelal meer afdoen dan gegronde betoogen of redeneringen) om hunne begraafplaatfen buiten de fleden of plaatfen te kiezen, of wel zijn
behulpzaam geweest in het aanleggen an buitenzoo als wij daaraan in deze omfheek verfchuldigd zijn de begraafplaatfen aan de Diemerbrug en op

begraaf-plaatfen

;

Muiderberg.
Onder de Fra;rfche overheerfching mogt men aanvankelijk zich verblijden , dat het verboden werd in de kerken te begraven ; terwijl de afgeltorvenen toen op de gewone begraafplaatfen b uiten de kerken, binnen de f adsmuren gelegen, to aarde werden beíleld.
Dan, volgens besluit van onzen Koning, dato 24 Dec.
1813, werd „ provi fioncel , tot zoo lange door Z. M.
„ finale bepalingen op het {luk van begraven van lijken in
de kerken zullen zijn gemaakt, aan een ieder vrijgelaten,
„ de dooden in de kerken te doen begraven; en wel op
grond, dat vele perfonen en familiën aanvankelijk, naar
„ hunne denkwijze, zich beroofd vinden van een voor
welk het grootfile gedeelte hunner mcdeïnge--„regt,'
„ zetenen hadden blijven behouden , alsmede dat de pro„ vifionele begraafplaatfen , buiten de kerken , bijzonder in
4n2flerdam , verordend, in nicer dan één opzigt , voor
Bbb
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„ velen ongefchikt en onvoegelijk zijn." En alzoo heeft
dan deze gewoonte wederom op nieuw onder ons tot heden toe fland gegrepen; waarover onze íladgenoot, Doctor c. J. NI E U WEN H u Y s , in zijn verdienfielijk werk :

Proeve eerier geneeskundige Plaatsbefchrwing der flail
iInfierdhn , 2de deel, 7de afdeeling, § 459 , bl. I^,
zijn fmartelijk gevoel in edelen weemoed aldus lucht ver
Wij gaan dan wederom tot dit verfoeijelijk-fchat:„
„ misbruik over , nadat het reeds door onze overheer„ fchers — die echter hierover veel verihandiger en men„ fchelijker dan wij dachten — afgefchaft was ! Wanneer
„ zullen wij eens ophouden , dit fchandelijk , fchadélijh
„ en verfoeijelijl. , alleen op vooroordeel , onkunde en
hoogmoed gevestigd wangebruik aan te kleven ? WWan„ neer zullen wij aan de í1cnm der rede, natuur en mensch„ held hulde doen ? Welligt nooit ! tenzij er, door Bene
„ aanflekende ziekte of groote f'cerfte, aan dit wange„ drogt een aantal flagtoífers zijn prijs gegeven , en wij,
„ op eene Ongelukkige wijze, van het nadeel overtuigd
„ worden; of wanneer een zoo wijs als voorzigtig be„ Huur niet neer gedoogt , dat aan een dom vooroor„ deel, aan onkunde, hoogmoed en eigenbaat, een beter
denkend gedeelte der natie worde opgeofferd, en uit
„ dien hoofde een gewenscht veto de eer en welvaart van
„ land en hoofdbad redt."
Heil dan zij onzen geëerbiedigden Koning over dit uit
veto, over liet zoo moedig als edel befluit,-gefprokn
het
Z. M. behaagt te bepalen, „ dat, van en
waarbij
niet primo Januarij 1829 , het begraven van lijken in
kerken, kapellen en bedcplaatfen , hetzij publieke, hetzij
aan geftichten of particulieren toebelioorende, door he
„ gehecle rijk zal verboden worden; en dat, ten gevolge
„ van dien , zal of zullen worden aangelegd ééne of meer
minfile 35 of 40 ellen buiten-„dercbgafpltn,
„ de bebo^nvde kom der gemeenten." — De dankbare
hulde en erkentelijkheid van dit en de volgende geflachten
zal , wegens dit weldadig befluit , de edelfte belooning
voor den besten Koning zijn.
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Maar zeer velen zullen de uitvoering van dit weldadig
bell uit allerbezwaarlijkst keuren in eene flad als AmJterdarn, waar de flerfte onder de Christenen jaarlijks op na
8000 zielen kan worden • gefchat (daar de Jo-geno7à
den hunne eigene , afgezonderde begraafplaatfen hebben ,
vallen dezen niet in onze berekening) ; waar de grond om
en buiten de flad laag, voos en moerasfig is, en daarom
voor begraafplaatfen zeer ongefchikt ; waar men , bij het
delven van eenige fpaden diepte , reeds het grondwater
aantreft; terwijl het ophoogen van den grond, door zand
of aarde, moeijelijk , zeer kostbaar , en zelfs deze ver
maar tijdelijk is, dewijl de weeke en vooze-hogin
ondergrond door de opgebragte zwaarte inzakt , eerlang
the@r nagenoeg tot het vorige waterpas terugkeert, en
Bene vernieuwde verhooging noodzakelijk maakt; zoo als
dit bij ondervinding is gebleken op de aangelegde begraafplaats aan de Diemerbrug buiten deze !}ad.
Deze wijze van begraven buiten de flad zoude alzoo
moeijelijk , gebrekkig, hoogstbezwaarlijk en kostbaar blij
waarlijk , de plaatfelijke ligging en gefteldheid-ven.E
van den grond buiten en rondom fImflerdam levert zoo
vele bezwaren op , dat men welligt nergens elders zoo vele
of in die mate zal aantreffen. Zoo dan deze bezwaren
alhier kunnen overwonnen of te boven gekomen worden ,
mag men zich op goede gronden vleijen, dat zulks op
andere plaatfen zeer veel ligter en gemakkelijker zal vallen.
Men zal dan, ter bereiking van het gewenschte doel ,
naar een' hoogeren en vasten grond , op een' verderen af
Rand, dienen om te zien, werwaarts de lijken op Bene
gepaste en gemakkelijke wijze kunnen vervoerd worden.
En dezen treffen wij aan buiten Haarlem in de duinen ;
bij 111uiderberg , op een' verheven' zandheuvel gelegen ;
ook buiten Naarden in liet Gooiland. Maar geene van
deze fireken zal in aanmerking kunnen komen , dewijl , het
vervoer der lijken te water dienende te gefchieden, door
middel van lijkfchuiten , jagten of floepen , eene onafgebrokene gemeenfchap , of doorloopende vaart, een hooflvereischte wordt.
Bbbi
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Zulk Bene onafgebrokene en doorloopende vaart treffen
wij aan bij 's Graveland, alwaar aan het begin dezer
plaats , bezijden of tegenover de Naarder Meente , zich
eene uitgebreide vlakte van hoogen hei- en zandgrond voordoet.
Daar deze ruwe en niet ontgonnen hei- en zandgronden tot Domein- of Gemeentegronden behooren, welke
voor den aanvragenden meestal verkrijgbaar gefield worden, zal het niet moeijelijk of bezwarend zijn,. dezelve
te verkrijgen; terwijl, uit hoofde der geringe kosten, het
gemakkelijker zal zijn , aan 's Konings verlangen te voldoen , met aan de eigenaars van graven, in de kerken en
op de kerkhoven binnen de flad, aldaar den benoodigden grond aan te wijzen, in plaats van dien, welken zij
verliezen..
Deze groote en uitgebreide vlakte van heiveld kan eerre
allezins gepaste begraafplaats opleveren, uitgebreid en
groot genoeg , om het gezamenlijk aantal van de graven
der kerken en kerkhoven, en zelfs meer, te vervangen.
Dezelve zoude , naar goedvinden of verkiezing, afgefcheiden
of in panden verdeeld kunnen worden, hetzij naar de kerken , kerkhoven, gezindheden , of naar de fborten van
graven, als aarden en gemetfelde graven, of graven met
.gedenkteekenen , enz. De affcheiding of beveiliging van
liet terrein was welligt op de minst kostbare wijze te bewerkftelligen,, door hetzelve met eene diepe gracht te
omgeven, en de buitenzijden met houtgewas en boomgin
te bezetten. — Er bellaat thans nog eene vroeger gegravene vaart , van het begin en bezijden 's Graveland zich
uitftrekkende naar de heide langs de Naarder Meente.
Deze vaart zal fchoongcmaalt , gediept , en welligt iets
verlengd dienen te worden, tot aan de onbebouwde heide, welke tot de begraafplaatfen beflemd zoude worden.
Aldus dc mogelijkheid aangewezen hebbende , dat en
waar men een' gefchikten en gepasten grond , ter buiten
alle de binnen llmflerdam aff£ervenden -beg,ravin
zoude kunnen bekomen, zal ik nu nog in eenige nadere
en 1 ijzondere ontwikkeling dienen te treden , aangaande
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het uitvoerbare, en de middelen, die daartoe moeten dienen , welke, naar mijn inzien, niet omflagtig, vrij gemakkelijk, en althans voor den minvermogenden weinig
kostbaar kunnen zijn.
Velen zullen welligt groote zwarigheid in het uitvoer
vinden , wegens den verwijderden afíland der be--bare
graafplaats van de ftad , welke nagenoeg op 5 uren kan
berekend worden. Hoewel deze zwarigheid niet ongegrond is, zal dezelve, bij nader inzien niet van dat gewigt bevonden worden, dat daardoor de uitvoering zoude
kunnen worden verhinderd; dewijl liet vervoer der lijken
zoodanig kan bepaald en geregeld worden, dat de begraving tijdig op den middag zal ,i.unnen gefchieden , en de
bezorgers en geleiders bij het einde van den dag, of in
den vooravond, zullen kunnen teruggekeerd zijn.
Het vervoer der lijken zal dienen te gefchieden door
middel van lijkje iwiten , langs de gewone vaart naar
s Gravehrnd.
Deze lijkfchuiten zullen goed en behoorlijk moeten
worden ingcrigt tot plaatí ng en berging van de lijkkisten, en wel voor i8 á 20 kisten, waarop het gemiddelde
en grootfile getal lijken voor éên' dag , door elkander gere1:end, kan gefchat worden. Voor de bezorgers en gelei
lijken zoude men eené afzonderlijke volk- of-ders
volgfchuit dienen te gebruiken.
Eene welgelegene en bekwame ligplaats zal , binnen de
íiad, aan de lijkfchuiten dienen te worden aangewezen,
voorzien niet eene gefchikte Roep of Reiger aan het water , met Bene kraan of hefboom, ten einde de kisten
van de lijkbaren of lijkkoetfen te ligten en in de fchuit
neder te zetten.
Het vertrek der lijkfchuit zal tijdig des morgens , b. v.
om 8 of 9 ure , moeten zijn , ten einde dezelve op of
iets over den middag aan de begraafplaats zoude kunnen zijn.
De l.ijlfchuit alzoo langs de vaart voor de begraafplaats
aan den Reiger of watertloep gekomen zijnde, zullen,
door die dienaars der begraafplaats , de kisten , wederom
-
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door middel van eene kraan of hefboom , uit de fchuit
worden geligt , en geplaatst op daartoe vervaardigde handkarretjes , of lijkbaren, zoo men zulks mogt verlangen,
om op de begraafplaats gebrast te worden.
Ten behoeve van dezulken, welke eenige of meerdere
onderfcheiding verlangen, en de daarmede gepaard gaande
hoogere kosten zich willen laten welgevallen, zouden er
ook grootere of kleinere lijkjagten of floepen dienen voorhanden te zijn , ten einde daarmede de lijken te vervoeren , alsmede met eene lijkkoets , indien dit verkozen
mogt worden.
Gedurende den winter, bij aanhoudende vorst, wanneer, wegens befloten water, het vervoer door middel
van fchuiten geene plaats kan hebben, zoude men gebruik dienen te maken van lijkwagens, welke behoorlijk
en zoodanig dienen ingerigt te zijn, dat het grootstmogelijke aantal lijkkisten op dezelve geplaatst kan worden.
De vervoering kan ook aldus , voor dien tijd, voegslijk
gefchieden , daar er een goed aangelegde , doorloopende ,
harde puinweg naar 's Grave/and leidt.
De bezorging, regeling en het hefluur der onderfcheidene aangelegenheden , tot de begrafenis betrekkelijk ,
zoude, naar mijn inzien , gevoegelijk kunnen worden opgedragen aan eene bijzondere Commisfie van eenige weinige
ijverige en werkzame leden, met een' Directeur en Adjunct- directeur, waarvan de een; hier in de flad en de
andere aan de begraafplaats het dadelijk toezigt en beheer
zoude dienen uit te oefenen.
Deze Commisfie zoude moeten zorgen , dat de begraafplaats tot hare beflemming behoorlijk werd ingerigt en in
gereedheid gebragt; dat de middelen tot vervoer , als lijk
floepen, volgfchuiten , lijkkoetfen-fchuiten,ljkag
en het verder vereischte materieel, Heeds genoegzaam en
in goeden flaat voorhanden waren; alsmede dat er heeds
een genoegzaam aantal perfonen of dienaars gevonden werden , zoo bij het ontvangen der lijkkisten, als bij het
overbrengen op de begraafplaats.
Nog zoude deze Commisfie de vereischte concept reele-
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Inenten , verordeningen en tarieven der kosten kunnen ontwerpen , ten einde door daartoe bevoegde Auctoriteiten
bekrachtigd te worden. Bij liet tarief dient vooral gezorgd
te worden , dat de vervoerkosten met de lijkfchuit , liet
in- en uitzetten en naar het graf voeren , voor liet groot
aantal minvermogenden zoo weinig bezwarend moge -fl.e
-lijk
geheid worden.
Eindelijk zoude ik vermeenen, dat de gezamenlijke kos
ten , zoo wel op het aanleggen en in behoorlijke orde
brengen der begraafplaats , als op het materieel enz. val
zeer gefi:hikt zouden kunnen gevonden worden ,-lend,
buiten cenig bezwaar van de fledelijke. kas , door de Cornmisfie van belluur te magtigen , om de benoodigde gelden
op te nemen of te ncgotiéren ; terwijl de rentebetalingen
en allosfingen gevonden konden worden uit Benige te leggen opcenten op de begrafeniskosten, en uit de opbreng
welke verkocht worden.
-Itendrgav,
Hiermede zoude ik de mij voorgeftelde taak voor afgehandeld kunnen houden , als hebbende het mogelijke en
uitvoerlijke aangewezen, om de afgeftorvenen binnen de
groote en volkrijke had f1mj7erc7cv; buiten dezelve te begraven. 1\Jaar cone hoogstheiangrijke zaak en onderwerp
dringt mij , hier nog iets bij te voegen over de heilige
verpligting , welke op een ieder , en bijzonder ook op de
Overheid, rilst , om te waken en te zorgen , dat ,. ene

anderen clan 1i aarli7k er,/cfforvenen begraven worden.
Daar toch de zorg voor der ingezetenen gezondheid en
leven een der bciangrijkfle pligten der Overheid is , zal
het wel geen betoog behoeven, dat deze hare zorge ziel,
ook wel bijzonder diende uit te i'irek yen tot het gewi tig
en belangrijk punt , waarover ik thans inter bepaald en bij
zonder wcnschte te handelen; te weten, over hct be5r ven van fcliijnclooden.
Bij genees- en natuurkundigen is het eene aangenomene
en erkende waarheid , dat het ligcbamciijk levensbeginfel , bij den doodfchijncnden , een' langeren of korteren
tijd kan verborgen blijven , terwijl zich uiterlijk aan denzelven alle de gewone teeloenen van Benen waarlijk afgeftorvenen voordoen.
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Opmerkelijk en belangrijk is hetgeen Dr. C. J. N IE uw n N II u z s , in zijn vroeger aangehaald werk, Geneeskundige Plaatsbefchrijving van -4nzfiercdasn , 3de deel , ,de
afdeeling , § 471, b1.36, hieromtrent ter neder fielt: „ Wan„ neer men het onzekere der onderfcheidingsteekenen van
„ den waren en fchijndood overweegt, hoe gemakkelijk kan
„ men dezen met den waren dood verwisfelen ! De fpre„ kendfIe bewijzen hiervan levert het Drenkelinggenoot„ fchap op, aan hetwelk het gelukte, binnen s5 jaren
tijds , 990 fchijndooden , die geene teelenen van leven
„ meer gaven , in het leven terug te roepen. Men ge„ loove echter niet , dat zulks enkel met drenkelingen
„ kan plaats hebben. Velen flerven op het ziekbed eenen
fchijndood, en komenfoms, ondanks Geestelijke, Arts,
, Heelmeester, Apotheker en alle vrienden en naastbe„ taanden hem voor dood verklaard hebben , Of op het
„ doodbed, Of in de kerk , zelfs in het graf, wederom
bij, en worden gered. Maar, helaas! veel meer ont„ waken er, om ten tweedenmale den fchrikkelijkíl en dood
„ te Eierven ! Behalve dat ons 13 RINK DIA N, ir it AN C I:,
„ 1-I U F E L A N D en meer anderen zulks door daadzaken
„ bewezen hebben , ligt de mogelijkheid daarvan ook in
„ de rede opgelloten. Trouwens, niets is bedricgclij„ ker dan de dood zelf: want doordien een volkomen
„ zoo wel als onvolkomen dood in Gene onwerkdadigheid
„ der levenswerktuigen beslaat, alleen met dat onder„ fcheid, dat er bij den laathen eene vatbaarheid, om
„ wederom opgewekt te worden , overblijft, terwijl bij
„ den wezenlijken dood Bene phyffche en nnechanifche
„ ftoornis dezer levensvermogens zulks verhindert, —
„ zoo moeten de kenmerken van deze beide wijzen van
„ flerven zoo ineenloopen , dat ons niets anders over„ blijft, om dezelve van elkander te onderfcheiden, dan
de oplosfing of rotting van het lijk. Het ophouden
„ immers van den bloedsomloop , of liet f'cilftaan van hart
„ en slagaderen, ook dan, wanneer deze geopend worden ; de opgehoudene ademhaling ; gevoelloosheid ,
4, koude, ftijfheid en flapheid der ledematen; tiet hangen
-
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„ der onderkaak; de verffapping en loslating der fluit„ fpieren; de gebrokene oogen, en zelfs de plaatfelijke rot„ ting, kunnen alle eveneens bij, den fchijndooden als
bij den wezenlijk geflorvenen plaats hebben; zoo als
„ wij daarvan de treffendfie bewijzen en menigvuldige
„ voorbeelden bij F R A N C K en zeer vele andere voor„ name Schrijvers geboekt en aangetcekend vinden."
Bedenken wij nu , hoe velen er begraven worden, bij
wien liet éénige zekere en onfeilbare teeken van den waren dood ontbreekt; bij wien geene beginfelen van ontbinding der beflanddeelen van het ligchaam , door bederf
en rotting zitbaar en merkbaar , zich voordoen ; ja zelfs ,
dat vele bloedverwanten, naastbeflaanden en vrienden, in
hunne onkunde, bij het haren op hunne in dezen toe/land
zich bevindende geliefden, daarin iets genoegelijks , iets
verzachtends vinden in hunnen rouw en íivart , — dan
moeten wij met onzen boven aangehaalden Schrijver infemmen, dat, in den gemelden toefland, „niemand onzer,
„ bij de gewone behandeling der dooden , voor de gruwzame mogelijkheid van levend begraven te worden bever„ ligd of zeker is. Wij moeten hier die mogelijkheid reeds
„ voor waarfchi jnli jt houden , als geslaafd niet zoo vele
menigvuldige voorbeelden, door onderfcheidene en ge.
loofwaardige Schrijvers geboekt. En wie kan zich zulks
„ zonder ijzen vertegenwoordigen ?"
Het dille en zwijgende graf houdt voor ons verborgen
en bedekt , hetgeen eenmaal binnen in hetzelve kan zijn
voorgevallen. „ Maar het is Gode bekend , of, bij het op„ delven onzer graven , ook niet een , welligt meerdere on„ zer voorouderen , ouders , kinderen, zusters , broeders ,
„ echtgenooten, naastbeflaanden of vrienden, liet getal de„ zer ongelukkigen zouden vermeerderen ; of wij ben niet
„ niet alle teekenen dezer vreesfelijkfie aller helfclie kwalen
„ in hunne graven , —neen ! in hunne moordkuilen , zou„ den aantreffen! En wie (laat er ons voor in , dat wij
„ zelve niet..:. Doch de ontroering belet mij , deze
gedachte uit te fihrijven."

Ik vermeen , door deze voorafgaande befi houwing,
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genoegzaam geflaafd te hebben, dat men de volkomene
zekerheid van den waren dood niet voldoende vindt bij de
meest gewone teekenen van den dood, maar dat het écnige zekere en onfeilbare kenteeken alleen beslaat in de ontbinding van de beflanddeelen van het ligchaam , door bederf en rotting zigtbaar en merkbaar. Bij dc meest gewone doodsteekenen en verfchijnfelen, kan een gering,
diepverborgen levensbeginfel zich fchuil houden, genoegzaam om het fchijnbaar doode ligchaam weder te doen
herleven, waarvan de mogelijkheid door vele echte gevallen voldoende is bevestigd.
Wij zijn dan nu op het gefchiktc í'andpunt gebragt,
om naar behoorlijke en gepaste red- of voorbehoedmiddelen om te zien , welke op twee hoofdzaken nederkomen :
I°. Om geen lijk te begraven , dan waaraan de teekenen van ontbinding der beflanddeelen van het ligchaam
door bederf en rotting , zich merkbaar voordoen.
Q 0 . Om die lijken , welke deze teelenen misfen , —dat
is , waaraan geene verfchijnfelen van rotting of bederf
merkbaar zijn , — op cone gepaste en wclingcrigte plaats ,
onder behoorlijk toezigt, op de begraafplaats neder te
zetten.
Tot de verdere uitvoering van deze twee hoofdzaken
zoudt vereischt worden , wat de eerde betreft , dat geen
confentbiljct ter begraving door den Burgerlijken Rand
zoude mogen afgegeven worden , dan na overlegging van
eene fchouwcedul, opgemaakt door een' daartoe bevoegden
en behoorlijk aangcflclden bekwamen Lijkfchouwcr. De
fchouwcedul zal moeten versnelden , „ dat aan hens , na
gedaan onderzoek en fchouwing van liet lijk , voldoende
is gebleken , dat er aan hetzelve zich allezins afdoende
teelgenen van ontbinding der beflanddeelen van het lig
voordoen , zigtbaar en merkbaar door bederf en-cham
rotting."
Wat de tweede hoofdzaak betreft, deze vordert, dat,
indien den Lijkfchouwer , na gedaan onderzoek en fchouwing , mogt blijken , „ dat aan liet ligchaam geene verfchijnfelcn of teekenen van bederf of rotting zigtbaar of merk-
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baar zich voordoen ," hij alsdan eene fchouwcedul met
deze vermelding zal moeten opmaken en afgeven.
Bij de afgifte en overbrenging dezer ccdul aan den Burgerlijken hand zal door denzelven worden afgegeven een
confentbiljet tot vervoer van de ongellotene lijkkist naar de
begraafplaats, om in het Dooden- of Lijkenhuis te worden nedergezet. Deze laathe fchouwcedul en confentbiljet
tot vervoer en nederzetting zoude , om mogelijke verwar
vergisting voor te konen, kennelijk in vorm of-ringof
kleur van de eerst vermelde fchouwcedullen en confentbiljetten kunnen ondericheiden worden.
Op deze wijze zal de gewone en gebruikelijke tijd,
gedurende welken de lijken boven aarde in het flerfhuis vertoeven , fiend kunnen blijven houden ; tenzij ,
wanneer er geen bederf of rotting bij het ligchaam plaats
vindt, de naastbeflaanden een langer verwijl aan hunne
huizen mogten verkiezen , hetwelk geheel vrij Londe gelaten worden.
Verder zoude bepaald en verordend kunnen worden ,
dat dc kisten van die lijken , waarvan door den Lijkfchouwer het bederf en de rotting bij dc fchouwcedul getuigd
is , gefloten en toegemaakt werden; maar wel uitdrukkelijk diende zulks verboden te worden voor de andere kis
aan welker lijken Beene teckenen van bederf of rot--ten,
ting zich voordoen. Deze moeten open- en ongefloten
blijven , en met het los opgelegde dektel naar de begraafplaats
vervoerd^ worden. Dezelve zouden ook terfiond door een
zigtbaar of kennelijk teeken moeten kunnen onderkend
worden van de eerstgemelde lijkkisten , waaraan reeds bederf of rotting is , ten einde , na de vervoering ter begraafplaatfe , in het daartoe gcfchilcte en behoorlijk ingerigte Dooden- of Lijkenhuis nedergezet te worden.
De Commisfie van befluur tot de begrafenisfen zal moeten zorgen voor de goede en behoorlijke inrigting van liet
Lijken- of Doodenhuis , opdat hetzelve aan het doel en
de gevorderde vereischten volkomen beantwoorde; zoo
als zulke Lijken- of Doodenhuizen , ingevolge de raadge-
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te IfZeimar,, in het Oostenr kfche en in andere Staten,
reeds federt vele jaren ingerigt zijn.
De in hetzelve ongefloten en open nedergezette lijkkisten zouden toevertrouwd en aanbevolen moeten worden
aan dc zorg en het toczigt van een gefchikt opziener.
Deze , begiufelen van bederf of rotting aan het lijk befpeurende, zal daarvan berigt geven aan den bevoegden
LijIcfehouwer der begraafplaats , te dezen einde aangefteld. Na behoorlijk onderzoek en fchouwing, de beginfclen van bederf en rotting aan hem gebleken zijnde, zal
hij daarvan de fchouwceiul opmaken en afgeven, waarna
de nederzetting in het bestemde graf zal kunnen gefchieden. Doch bij de befjpeuring van Benige, zelfs de minfle
buitengewone teelenen of verfchijnfelen , vooral bij het
opmerken van het geringíte teeleen of beginfel van eenig
verborgen of bedekt lcvensbeginfel, zal hij verpligt zijn ,
daarvan dadelijk kennis te geven , ten einde (Ic gepaste
en vereischte geneeskundige hulpmiddelen, zonder verwijl,
aangewend en toegediend kunnen worden.
Aldus , naar mijn inzien , voldoende bewijzen en drang
hebbende , om de noo:iige middelen te-rednbijgat
billijken en aan te dringen , ter voorkoming, dat geene
fchijndoodcn zouden kunnen begraven worden, zoo mogen wij vertrc.uwen, dat het belang en gewipt daarvan
wel zal gevoeld worden. Of zouden wij, gruwende van
slet volksvooroordeel en de gewoonte bij fommige Indiaan/che Kasten, door priesterlist en bijgeloof onderfchraagd,
welke de vrijwillige verbranding of levende begraving der
weduwen ten gevolge heeft; toejuichende de zachtere en
meer menschlievcnde wetten , waarbij , in de latere tijden, de doodflraf voor misdadigers veel verminderd , ver
weinige gevallen is bepaald geworden ; goed -zachteno
verordeningen ,-keurndcmshlivebocjng
welke edelmoedige en eervolle belooningen bcftemmen voor
hen , die de fchijndooden onder de drenkelingen , verllikten enz. weder tot het leven terugbrengen , — Zouden
wij, zeg ik, dan niet wenfchen en mee vermeerderden
ijver trachten , dat cie nooLlige middelen werden beraamd
,
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en in het werk gefield , (waartoe de heiligíle pligten der
menschhcid en ons zelfbehoud ons zoo dringend aanfpo.
ren) ten einde te voorkomen en krachtdadig te weren,
dat Beene fchijndooden aan het flille en geflotene graf werden prijs gegeven en opgeofferd ? — Ja, alle weldenkenden
en onbevooroordeelden zullen dit verlangen en wenfchen !
En wij mogen niet vertrouwen hopen , dat onze geëerbiedigde Koning, ook zoo wel omtrent dit gewigtig punt,
als op het begraven buiten de Eieden of gemeenten, een
even weldadig als edel befluit zal nemen, hetzelve vooral ook tot de Joden uittlrekkende. Zulk een befluit zoude heeds in zegenend aandenken blijven , en Zijne zoo
welverkregene als welverdiende regten op de liefde en erkentelijke dankbaarheid Zijner goede en getrouwe onder-

danen

vermeerderen

en verhoogen.
v. G.

DE BALSEMINGEN DER OUDEN UIT EEN NIEUW GEZIGTPUNT BESCHOUWD. Door den Heer P A R I S E T.

(Medegedeeld door den Heer P. A . VA N D E N B E R G,

Beel- en Vroedmeester te Dordrecht.)
(Revue naédicale franfaife et étrangère, Juin i8a7.)

I

n den loop van April 1. 1. arbeidde ik aan een Pluk over
de Mumiën , beflemd om in eene aanzienlijke vergadering teworden voorgelezen, en waarvan ik alle de bouwboffen aan
den perfoon, die mij wel wilde vertegenwoordigen, heb
medegedeeld. Ik onderzocht vooral de redenen, welke deoude Eg^ptena^ars genoopt hebben, om de ligchamen
der menfchen en der dieren zoo te behandelen , als zij
deden ; en de moeijelijkheden , welke ik ondervond, oni
hunne handelwijze te dezen opzigte niet hunne godsdienftige denkbeelden overeen tc brengen, deden mij inzien ,
dat het gebruik. der balíèmingen niet eene godsdienflige
zaak, maar een gezondheidsmaatregel was.
Zie hier , hoe ik redeneerde. p° N vi L L E fchat op
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minder dan 25o vierkante mijlen de bewoonbare opper
Egypte. Tijdens zijne grootíte welvaart telde-vlakten
Egypte 14,000,000 inwoners. Deel het laatfie getal door
het eerfle, en gij verkrijgt 6,2a2 inwoners op de vierkante mijl.
Gedurende acht maanden van het jaar kon deze bevolking leven , min of meer verfpreid , op den grond , wel
zij bebouwde ; maar gedurende de vier overige maan--ken
den , die der overf{rooming, moest zij zich op afzonder
boven den hoogsten waterhand verhe--lijke,vcrfmadn
vene punten bijeendringen.
Om hare woningen tot die hoogte te brengen, moest
zij die daarilellen of op heuvelen door de natuur gefchapen , of op heuvelen door menfchelijke kracht gevormd.
Vandaar, dat, flaande de overllrooming , Egypte toen,
en nog, het aanzien had van een' grooten Archipel.
Ten andere wordt eene zoo opeengedrongene bevolking
gemakkelijk befinet , en wel te gereeder , naardien de
huidziekten daar zeer gewoon zijn. Vandaar ontflond
de behoefte aan een' naauwkeurigen leefregel , aan
Bene overmatige zindelijkheid, aan eene zich tot kleinigheden uitttrekkendc gezondheidsleer. De Egyptenaars
daalden op dit punt tot bijzonderheden af, over welke
men verbaasd haat. Vanhier, dat zij overal, waar zij
zich bevonden, voor Geneesheeren doorgingen.
Van eene andere zijde, (lellende flechts één doode op
veertig 's jaarlijks, gaven deze 14,000,000 menfchen cene
jaarlijkfche fterfte van 350,000 perfonen. Men begrijpt ,
dat, gedurende de maanden van droogte, niets gereeder
was , dan dezelve te begraven. Maar, gedurende de maan
wat te doen niet deze menfche--denvaorftmig,
I IG of I 17,000 brengen lean
welke
men
tot
lijke lijken ,
die men verloor?
dieren,
en wat met de lijken der
blootflellen,
zoo als men in
De dooden aan de lucht
van
andere bePerzié deed met de Magi? — Zonder
weegredenen te fpreken , is het duidelijk , dat men deze
heiligfchennis verworpen heeft, om de befinetting te ver
-mijden.
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Dezelve begraven in den grond der lieden, der dor
gedurende een of twee jaren; maar in-pen?—lM2isfch
het derde , liet vierde , en zoo vervolgens , werd de zaak
onuitvoerbaar.
Die, zonder eenigen omílag, in de rivier werpen? in
den grond bedelven ? — Maar de landen ítonden onder
water; maar het water, dalende , zou de ligchamen heb
-benlotga.
Die verbranden ? — Men had geen hout.
Wat dan te doen ? — Hetgeen men gedaan heeft. Men
heeft de ligchamen ingezouten. Ingezotaten , zeg ik, is
het woord; dat, 't welk de Grieken met veel regt gebruikt hebben. Want hier maakt de inzouting de wezen
bewerking uit.
-lijke
Om te zouten , had men natrum ; men had het in
overvloed. Het natrrini is een loogzout, 't welk , in aanraking gebragt niet dierlijke ílofen, uit dezelve de vochtigheid trekt , om die aan de lucht terug te geven, en
't welk zich met het vet verbindt , om dat in zeep te
veranderen. Het ligchaam, alzoo gezeept door een lang
genoeg verblijven in het rnatrurmz wordt vervolgens gewas
(lotionmzé); liet water voert de zeep mede , en het-fchen
overblijffel kan aan de lucht worden blootgel'celd, en zal
er droogen , zonder te bederven ; het ligchaam gedroogd ,
ziedaar de 11MLunie ! De fpeccrijen , de reukwerken , de
harfen, de aardharfen , de balfems , de poeders , verder
de omkleedfels, de zwachtels, de houten kisten gefchilderd, gebeeldhouwd, verguld; dit alles was weelde:
weelde , allezins geoorloofd , maar die niets uitwerkt voor
de gave bewaring; of liever, die niets zoude vermogen,
zoo de voorgaande bewerking geene plaats had.
In de eerfile tijden bewaarde elk Egyptenaar te zijnent
de dus bereide Mumie. Alstoen kon een fchuldenaar,
tot pand van zijne fchuld , het ligchaam zijns vaders in
de handen zijns fchuldeifchers (tellen. Maar, in het verloop der eeuwen , waren de Mumiën in elk huis zoo zeer
vermenigvuldigd, dat zij er eindelijk de levenden uit ver
zouden hebben. Aistoen nam men liet befluit,-drevn
,
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de oudile tilt te zoeken , dezelve gedurende de overflrooming in te fchepen , en naar de grenzen der woestijn te
vervoeren. Daar groef men kuilen , waar zij bij duizenden werden ingedolven , en vervolgens met zand overdekt.
En dewijl de bergen uirgehoold waren , daar men uit dezelve aanzienlijke hoeveelheden fleenen , voor den bouw
der tempels, paleizen, huizen enz. , had vervoerd, en de
bergen alzoo als ontledigd waren, heeft men van deze
ruimten gebruik gemaakt, om die in paleizen voor de
dooden te herfcheppen en tot begraafkamers te bezigen.
Voor de Priesters, voor de Koningen waren deze paleizen verfraaid met al den opfchik der kunílen.
Deze gewoonte heeft gedurende tweeduizend vierhonderd jaren (land gehouden. Welk eene overgroote masfa
van dierlijke ítof,, in ligchamen van menfchen en dieren
van allerlei foort , is op deze wijze weggeruimd geworden ! Men raadplege op dit punt de reizigers, zelfs de
nieuwfle.
Gedurende een lang tijdsverloop is Egypte een der gezondfle landen van den aardbol geweest. Wat zou er integendeel gebeurd zijn, zoo de grond van Egypte, ontbonden en geweekt door de wateren van den Nijl, als doorkneed geweest was niet deze verbazende hoeveelheid van
bederfelijke overblijffelen ?
Ik wil geenszins ontkennen , dat Egypte aanmerkelijke heerfchende ziekten en veeziekten gehad hebbe.
liet is te vermoeden , dat de karavanen van Nubië er
meermalen de finetkoorts (typhus) hebben aangebragt.
De pest van Athene kwam uit Nubié of Ethiopia; zij
had Egypte doorloopen , en was door de fcheepvaart tot
aan den Pireus gebragt; maar deze pest gelijkt meer naar
Bene finetkoorts , dan naar de pest van onzen tijd. S T R Aso fpreekt van pestkoortfen, die zich in de nabijheid van
kanalen en groote meren ontwikkelden, welker oevers
door de zonnehitte uitgedroogd waren; maar men mag
twijfelen, of deze koortfen iets anders waren dan kwaadaardige koortfen. HEItODOTJS, DioDoI.us, TA
e I T U s enz. maken geenc melding vai cenige vreesfelij-
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ice, inlandfche of aan Egypte eigene ziekte. Deze landziekten zouden niet ílrooken niet de verbazende bevolking , door mij zoo even genoemd. Hetgeen overigens
bewijst, dat het vee aan groote ziekten onderworpen is
geweest, zijn de ongehoorde ophoopingen der mumiën van
hoornbeesten, welke, zeer onlangs, een Fransch reiziger , de Heer CAI L L 1 A U D , van Nantes , aldaar gevonden heeft.
Het is zoo, de zindelijkheid, de ongemeene bezorgdheid, welke men bezigde in de keus der fpijzen , de zorg
oen den afloop der wateren te beguníligen, om kanalen
te graven en te onderhouden tot het opdroogen der landen, en om het uitgebreide moeras , 7 t welk de Delta
vormde, open te leggen, alle deze middelen van behoud
hebben bijzonderlijk bijgedragen tot de gezondheid van Egypte ; maar het is zeer waarfchijnli jk , dat de gelukkige
uitwerking van zoo vele voorzorgen zeer verminderd zots
geweest zijn , indien zij niet ware onderileund geworden
door het gebruik van de ligchamen te balfemen.5 of derzelver rotting te voorkomen.
Men kan niet ontkennen, dat dit gebruik oma reeks dt
vierde eeuw van onze jaartelling heeft opgehouden, en dat
men tot dat tijdtip moet opklimmen, or den oorfprong
der pest met pestbuilen te ontdekken der pest van het
Oosten , die zich zoo dikwerf over de oppervlakte der
wereld heeft uitgebreid, en van welke het blijkt, dat het
oorfpronkelijk brandpunt eeniglijk in Egypte is.
Om mijn gevoelen omtrent dit punt te verduidelijken ,
wil ik eens vooronderilcllen, dat de kerkhoven van Vader L A C H A i s D en van Montmartre aan den oever der
Seine gelegen zijn , dat de Seine dezelve door hare overftrooming gedurende vier maanden bedekt, en door hare
daling deze beide kerkhoven aan de gefladige werking der
zon in de maand Julij overlaat. Ik vraag het elk vcrflandig mensch : wat zal er van Parijs worden ?
En wat, meent men, mag ten laatfee een zoo lage
grond , als die der Delta, worden, die fedcrt zoo vele
eeuwen zoo vele lijken heeft ontvangen, het zij door
Cec
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de gewone íierfte , liet zij door veldslagen ,het zij ten gevolge
en bij het voortzetten der publieke werken, waar zoo
veel werklieden bezwijken , om begraven te worden ter
plaatfe zelve , waar zij hunne laatíle zuchten faken ?
Een dorp van de Delta verliest een, twee , drie van
zijne inwoners in de maand Junij. Men gaat die begraven ,
op eenige treden afflands , aan den voet eens dadelbooms ,
door het vloedwater in Julij befpoeld, De vloed daalt in
September of October , en de ziekten verfchijnen in het
dorp met November. De pest kan er ontllaan : zij ontflaat inderdaad; een enkel hefriet punt is voldoende. De
fleden worden befinet; Egypte wordt aangeftoken ; ver
Levant en het Westen, Smirna, Iion/lanti--volgensd
nopel , Mar/el/fe enz. tot aan Moscow. Maar noch
lllarfeille , noch Moscow , noch misfchien Smirna en
Konflantinopel zullen de pest voortbrengen door hunne
eigene plaatfelijke ligging. Het is eenti in liet Oosten algcgemeen aangenomene waarheid, en welke dc rampen van
liet Franfche leger in Egypte maar al te zeer bevestigen, dat de pest , alvorens zich elders te vertoonen , het
eerst in Egypte verfcliijnt.
.Beluit. Een der krachtdadigíle middelen, en welligt
het eenige middel , om de bronnen der pest op te droogen, zal dus bellaan in het herdellen van de praktijk
der balfemingen, aan dezelve al die uitgebreidheid geven
welke zij voormaals had.
-de,
Kostbare praktijk ! — Geenszins. De natuur heeft het
nrltrumn in Egypte rijkelijk voortgebragt, als om de bevolking te verzekeren. Alzoo geen natrnrn geen Egypte;
ten minfile geen E-pte , zoodanig als de oudheid het gekend heeft, met alle zijne meesterilukken.
Praktijk , mocijelijk ingang te doen vinden ! — Mis
Ik voor mij geloof, dat men haar gaarne zoude-fchien.
aannemen , indien.........
Voeg hierbij, als hulpmiddelen van groote nuttigheid,
het herhel der kanalen , de goede policie der lieden, enz.
en , zoo eene l:eerfchende pestziekte mogt uitbreken , de
zorg , om de Chloorkalken aan te wenden tot zuivering
der kleederen, tot reiniging der huizen, enz.
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Een flelf l van voorzorgen en gebruiken, aangenomen
en opgevolgd in dezen geest gedurende vijf of zes jaren,
maakt het zeer waarfchijnlijk, dat men geen wezenlijke
pest zien zal in Eg pte , noch in eenige plaats der wereld; als eene waarheid aangenomen zijnde, hetgeen in
liet Oosten algemeen geloofd wordt, dat de pest geen
ander oorfp'ronkelijk brandpunt heeft dan Egypte.

NIEUWSTE BIJZONDERHEDEN UIT EN WEGENS CALCUTTA EN

DE OMSTREKEN; BENEVENS IETS OVEIt ST. HELENA.

Calcutta, December 1826.

R

eeds voorlang hadt gij tijding behooren te ontvangen van
onzen hoogst voorfpoedigen overtogt van de oevers der Garonve naar die van de flugly (*). Thans wilde ik u het een en
ander uit de hoofditad van Bengalen zelve mededeelen. 1-Jij
die, gelijk ik, Hechts negen of tien weken te Calcutta kan
vertoeven , heeft, over het geheel , weinig tijds, om zich met
andere , dan handelsaangelegenheden , bezig te honden. Doch
ook met de beroepsbezigheden vordert men zeer langzaam in
een land , waar ieder veel van zijn gemak houdt, en maar
volop wil genieten. De dagen zijn in dit land zeer kort: des
morgens vóór tien of elf ure denkt niemand aan werken , en
ten half vijf of vijf ure zijn reeds weder alle kantoren en
magazijnen gefloten. Daarbij komen dan nog eene menigte
godsdienftige feesten , die in een land, waar ieder vrijheid
heeft, God op zijne wijze te vereeren , over het algemeen
flipt worden bijgewoond. .Heden heeft een koopman zaken
met Benen Muzelman, en ziet! er valt een Mohammedaan..
fche feestdag in; morgen floort hem een feest der Hindoes in
het handelbedrijf; overmorgen weder een ander feest; en op
die wijze wordt hij telkens in zijne werkzaamheden belení,

merd.
lVij kwamen te Calcutta, juist in de laatíle dagen van het
groote feest der Godin D O us. GA, hetwelk veertien dagen
(*) De Hoogly (Hougly) is de westelijke, zich weder in
twee takken verdeelende arm van den Ganges. Aan de oost
dezer twee armen , en wel aan den oostelijken oever-zijde
val; deuzelven, is liet prachtige C,lc::tta gebouwd.
Cca2
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duurt. Gedurende dezen ganfchen tijd blijven de kantoren der
openbare ambtenaren gefloten , en worden er geene zaken gedaan. Elke klasfe van inboorlingen vermaakt zich in deze
dagen op hare wijze. Van dep morgen tot den avond loopen
de Hindoes, vrolijk en lustig, onder het geluid der muzijk,
door de ítraten , dragen hunne Fetichen op baren rond, en
werpen dezelve vervolgens, als offergaven, in den ftroom van
den Ganges. Gedurende deze feestviering ter eere van D o U nG A regten de Babo's der hoofdpad fomwijlen feesten aan, tot
welke elk Europeër van eenig aanzien zonder moeite den toegang verkrijgt. Ik heb een dezer feesten, door een' der rijkLie Babo's gegeven , bijgewoond , en moet opregt bekennen,
niet gedacht te hebben, dat men het in weelde en verkwisting zoo ver konde drijven. Een prachtig, alleen aan de Godin DOUR GA gewijd paleis was op dezen dag , gelijk gedurende de geheele overige feestviering ,buitengewoon kostbaar
verfierd , en bood dep Europeër, die voor de eerlie maal Indië
bezocht, een beeld aan van die tooverfeesten , welke de tooverfprookjes der verbeelding voorfpiegelen. In dc zalen van
dit paleis werden ,alle foorten van Indi rche fpelen gehouden.
In de eene vertoonden de goochelaars hunne kunílen; in de
andere konde men zich in de danfen en zangen der Bajaderen verlustigen. De meeste pracht , echter, was aan de Godin D 0URGA zelve- gewijd, die In de geftalte eener vrouw
met twee hoofden en twaalf armen afgebeeld Is ; zij rustte
in een' masfef gouden, met diamanten ingelegden tempel.
Elk, die dit heiligdom binnentrad, werd met rozenolie en andere welriekende wateren van het Oosten befprengd. In de
eetzalen van de eerfle verdieping werd, gedurende drie nachten, opene tafel gehouden, en de wijn uit alle landen der
aarde, voornamelijk echter de Champagne, werd als bij ftroomen geplengd. Ik heb zelf gezien, hoe Engelfchen eene Pesch
Champagne -wijn ontkurkten , een glas daarvanrdronken , vervolgens flesch en glazen ten venfler uit wierpen, met eene
tweede hetzelfde deden, en op deze wijze voortgingen; alles ter eere van den gastheer, die er zijnen roem in ftelt ,dat
te zijnen huize veel gelds wordt verfpild.
Den Hindoes fireelt het, blanken te onthalen , en uit ijdelheid (lellen zij veel praal en pracht ten toon. Het voormelde
feest moet omtrent anderhalf laks (400,000 francs) gekost
hebben; en in geheel Calcutta bevindt zich geen blanke, rijk
genoeg, om een dergelijk feest te kunnen geven. Opmerke-
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lijk is het, dat wel de helft der opgegevene four tot werken
van barmhartigheid befleed wordt; want te midden van die
feestplegtigheden blijven de armen geenszins ongetroost. Op
het feest, 't welk ik bijwoonde, zag men armen en ellendigen op eene ruime vlakte bij duizenden gefchaard, om de
liefdegaven aan te nemen, welke de Intendanten van den Babo onder hen uitdeelden. Verfeheidene dezer ongelukkigen
verkregen 30, ja zelfs fommigen 50 ropijen; de minfle gift
was ééne ropij ($o Franfche ftuivers). Wie zou het gelooven, dat de aanregters van deze en foortgelijke feesten , de
genoemde feestdagen uitgezonderd., als de armoe lieden leven, niets eten dan rijst en visch, en', in plaats van in hun
eigene paleizen, die zij fleclits voor anderen onttluiten, in-ne
zeer geringe verblijven, of liever hutten, wonen ? Verfcheidene door Europeërr gegevene bals, tot welke ik in het vervolg
werd uitgenoodigd, hoewel op zichzelve geenszins karig,
waren echter zeer armelijk s in vergelijking met het feest van
den Babo.
De in zoo vele opzigten hoogst opmerkelijke en bezienswaardige voorwerpen, welke Calcutta den vreemdeling aan
ik, indien ik mijne zaken niet wilde verwaar--biect,kond
loozen, voor een groot gedeelte Hechts zeervlugtiginoogenfchouw nemen. Calcutta is eene zeer fchoone flad ; maar
onmiddellijk nevens paleizen , gelijk Europa er geene heeft,
ziet men hutten van bamboesriet , en dus de diepflc ellende
naast de hoogfile weelde en rijkdom. De trotfche Rajah,
blinkende van diamanten en in cachemire gekleed , rijdt door
de ftraten in een' prachtigen wagen, met zes paarden be.
fpannen. Eene menigte fpiesdragers , Ioopers en bedienden
gaan hem voor, en maken zijn gevolg uit. Deze floot ziet
met verachting neder op duizenden van ellendigen , wier
geheele kleeding in een stuk boomwol beflaat , 't welk hun
naauwelijks de fchonken bedekt. De tlraten zijn meestal ongeplaveid, maar met een geel zand bedekt, en worden, tot
afwering van het Plof, dagelijks vijf- of zesmaal bevochtigd.
De huizen flaan geheel op zichzelve, en zijn meest van
een' tuin omringd. De kamers zijn zeer ruim en buitengewoon hoog. Deuren en venflers ftaan altijd open , en in
elke kamer hangt, aan het midden der zoldering, een panka,
eene foort van groote luchtfchuif, die door de bedienden
met touwen in beweging wordt gebragt, opdat men in de
kamer verfche lucht feheppe. Over her aig^meen ontbreekt
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het in Calcutta in geenen deele aan behoedmiddelen tegen
de warmte, welke thans, In den wintertijd, zeer wel te
dragen is. De morgens en avonden zijn in deze maanden
fchoon; men ademt vrij; des daags heb ik het, 't is waar,
zeer warm gevonden, offchoon de thermometer van REAuni u R nooit boven de 34.' flond, terwijl dezelve des zomers ,
dat is , in de maanden Maart tot Augustus, niet zelden tot
op 42' moet rijzen. Heeft men echter ook van de eene
zijde door ° de hitte te lijden, zoo wordt men daarvoor
door de vele zich overal aanbiedende gemakken ruimfchoots
fchadeloos gefield. Aan den maaltijd behoeft men de fervetten niet uit elkander te flaan; met die taak wordt een
bediende belast. Men behoeft ook nooit in perfoon te bukken; zulks doen voor u eene menigte opwachters, die rondom u zweven, en alles zoeken te befpieden , wat u moge
ontbreken , of wat gij mogt begeeren. Voor alles , zelfs voor
het aan- en uittrekken der koufen , zijn bedienden aanwezig. Hem, die aan deze al te groote gemakken niet gewoon
is, vallen dezelve in het begin lastig; hij integendeel, die
zich langer in Bengalen ophoudt , moet zich fchikken naar
de landsgebruiken, en vindt eindelijk zelfs behagen in zulke
kleinigheden. Ingevolge hetzelfde flelfel van gemaksinrigting,
legt een man, die zich flechts eenigzins wil doen gelden,
zijne bezoeken nooit te voet af, maar bedient zich , al is
zulks Hechts twee fchreden ver, van een' palanquin. Dit
mag men in geen geval hoegenaamd nalaten, en ik ken huizen, wanr een Europeër, die zich met beflovene laarzen
liet aanmelden , niet vriendelijk zou ontvangen worden. De
palanquin is een zeer breede en gemakkelijke draagfioel , in welken men zich even goed kan uitflrekken als op zijn bed. De
zelve wordt door vier mannen gedragen, die van tijd tot tijd
door vier anderen worden afgelost. Een negende, onder Wien
gemeenlijk de acht eerflen flaan , loopt bij dag vooruit, oin
plaats te maken, en bij nacht, om te lichten. Een tiende, ,
eindelijk , gaat ter zijde van den perfoon, die in den palanquin zit , om hem, met een fcherin, voor de zonneflralen te
befchutten. Deze talrijke geleiders kan ook de minstbeduidende burger niet ontberen; groote heeren laten zich op eene
oneindig flatiger wijze vervoeren.
Onder de gebouwen en bouwkundige gedenkhukken van
Calcutta munten inzonderheid uit : het fladhuis, of liever pa1e13, 't welk van grootenen omvang is , dan de Tuileriën; de
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Pagoden, en de groote Moskee. Den flerkflen indruk zoo
wel, als de verrukkelijkfle vertooning, echter, maakt de haven, die, gelijk de haven van Bordeaux, eene halve maan
vormt, en aan den Ganges ligt. De huizen in de flad zijn van
bakfieen , maar met eerie gekleurde laag gips overtrokken ,
en hebben, daar de luchtsgefleldheid herhaalde verbeteringen
noodzakelijk maakt ,altijd een nieuw en Frisch aanzien. In de
meeste wijken der fbad heerscht, hetgeen in zulke heete landen bijzonder noodig is, eene groote zindelijkheid, en, om
de frischheid van het water te bevorderen, vindt men overal groote , niet zodenbanken omringde fonteinen.
Bij al het aangename , 't welk Calcutta oplevert, moet
men evenwel ook veel lastigs en onaangenaams ondervinden,
waaraan de TUropeërs zich niet dan met moeite kunnen gewennen. I Iiertoe behooren inzonderheid de ontelbare infek=
ten , waarmede alle huizen opgevuld zijn , namelijk de mos
welke men terflond na zonsondergang aangeval--kiten,dor
len wordt, en welker fleek buitengemeen pijnlijk is. Men
tracht zich, door netten van fijn gaas, waarmede de flaap(heden omgeven worden, tegen derzelver aanvallen tebefchermen. Insgelijks behooren hiertoe de wilde honden , die des
nachts , onder een afgrijfelijk gehuil, bij honderden langs de
firaten loopgin, en tiie ratten , die men bijna overal ontmoet.
Het meest terugítootende, echter, zijnde lijken die, door
den vloed aangcfpoeld, op alle uren van den dag in grootera
getale op de rivier drijven, en die men, zoodra men de haven nadert, niet ontwijken kan. I-Iet is bekend, dat de laagfie der Iirdifc re kasten, welke te arm zijn, om hare dooden
te kunnen verbranden , gewoon zijn , hen op eene plank te
binden, en alzoo in de rivier te werpen. Nu drijven deze
lijken, ter prooije der golven, fomwijlen op eene verfchrikkelijke wijze misvormd, op de llzgly rond, tot dat de wind
dezelve naar den oever drijft, altvaar dan de krokodillen, de
wilde honden, de gieren, raven enz. dezelve fuoedig doen
verdwijnen. Roofvogels zijn er aan de oevers van den Ganges in zulk eene menigte , dat zij fomwijlen, in den volflen
zin , de lucht verduisteren ; en het is , op verbeurte eerier
geldboete, verboden, dezelve te dooden. Hetgeen men ten
aanzien van andere roofdieren van Bengalen verhaalt, is mis
algemeen, zeer overdreven. Tijgers ziet men-fchien,ovrt
-
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in den omtrek der flad niet; hij , die jagt wilde maken op
dit dier, zou zich ten minfee 30 tot 40 mijlen ver naar het
gebergte moeten begeven. Krokodillen heb ik aan de oevers der rivier meermalen gezien; zij waren evenwel doorgaans klein , en hadden , op het hoogst genomen , flechts
vijf voet lengte. Er moeten er echter ook zeer groote zijn;
want toen ik, op zekeren Zondag, met een gezelfchap Europeër's , op een twee uren van Calcutta verwijderd landgoed ,
vlak aan de oevers van den Ganges, ging wandelen , kwam
een wachter naar ons toeloopen, met de waarfchuwing, om
ons van het water te verwijderen, dewijl juist in den ver
nacht, op deze zelfde plaats, een Bengaler, die be--lopen
zig was zich te baden, door een' zeer grooten krokodil aan
geworden. Ook de-gepaktnizmdflepwas
eigenaar van het landhuis bevestigde ons deze tijding. Hij
zelf had op liet moniler verlcheidene fnaphaanfchoten gelost;
maar vergeefs, daar het reeds met zijne prooi was verdwenen.
Bij het wandelen op het land ontmoet men het meest flangen en adders. Van de eerfle heb ik er zeer groote gezien,
en het eerfle gezigt van zulk een ondier heeft mij een' geweldigen fchrik aangebragt. Intusfchen behoeft men voor
deze dieren niet zeer bevreesd te zijn; want, waar men ook
te voet wandelt, of ook wanneer men ergens uitílijgt,
wordt men door Benige Hindoes begeleid, die den wemdelaar
in hunne befcherming nemen. Calcutta heeft ook een aan
getal in het wilde levende apen , en niet zelden ont--zienljk
moet de wandelaar deze dieren op zijnen weg. Op zekeren
dag deed ik, niet verfcheidene Europeërs, onder welke zich
ook een jongeling uit Bern bevond, die , als fl.errekundige der
Compagnie, op een' zeer voordeeligen voet geplaatst is , des
morgens zeer vroeg een uitlapje op het land. Wij waren te
voet, en lieten ons rijtuig achter ons aankomen. Wij werden van Hechts twee bedienden vergezeld, die een ontbijt
droegen, hetwelk wij in de vrije lucht wilden gebruiken. In
het midden van een kokosboschje kwamen wij aan een koel
en lommerrijk, tot ons oogmerk zeer gefchikt plaatsje. Wij
begonnen onzen maaltijd met zeer veel fmaak , toen wij
plotfeling een gefchreeuw hoorden, en een' geweldigen aap,
een' echten boschduivel, zagen, die zich van een' kokosboom langzaam liet afglijden, en al den fchijn had van
met ons te willen ontbijten, Wij gevoelden echter weinig
Iust, om een' gast van zulk een zonderling voorkomen in

-
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ons midden op te nemen, en lieten daarom liever ons geheele
ontbijt in den fleck. Onze vrees was echter ongegrond, daar
de voorbijgaande boeren ons verzekerden, dat deze foort van
apen niemand eenig leed toebrengt. De Hindoes verftaan de
kunst zeer goed , om verfcheidene foorten hunner inlandfche
dieren te temmen. De goochelaars, die op de flraten van
Calcutta omzwerven, laten hunne vertooningen altijd voor
!langen en krokodillen, die zij in-afgndorev
korven gefloten houden, en met welke zij kunnen doen, wat
hun behaagt.
Het incest van allen verwonderde ik mij in Indië over de
verbazende bevolking, die men overal aantreft. Ten gevolge
van eene in het jaar x822 gedane telling, bedraagt het getal
der fladbewoners van Calcutta omtrent 706,000 zielen. Hierbij komen ten minfte 100,000 bedienden en andere individu's, die zich des daags in de ftad ophouden en den nacht op
het land doorbrengen. Men begroot het getal der huizen, de
bamboeshutten daaronder begrepen, op 67,519. De genoemde
bevolking van 700,000 menfchen beftaat uit omtrent 15,000
Christenen, 50,000 Muzelmannen eu I000 Chinezen; de overigen zijn hindoes. Gedurende den ganfchen dag is het gewemel en gedruisch in de flraten buitengewoon, en in fonimige
wikken, gelijk b. v. in den omtrek der haven, in de nabijheid
van het tolhuis , de beurs enz. , nog grooter dan zelfs in Pan ijs. Tegen den nacht, echter, fchijnt deze onmetelijke bevolking te verdwijnen , en na zeven of acht ure ontmoet men
zoo goed als niemand meer op de haten.
De Hindoes van Calcutta zijn, over het algemeen, van Bene
zeer zachtzinnige geaardheid , onderdanig, voorkomend , dienst
zeer bedreven in hun werk , fchoon fomwijlen een-vardig,
weinig listig; mij heeft echter tot dusverre geen van die allen, met welke ik in aanraking kwam, in eenig opzigt reden
tot klagen gegeven. Zij zijn ongemeen gehecht aan hunne
kasten , en aan een' Godsdienst , die , offchoon dezelve ook
uit ijdel bijgeloof befta , evenwel een beginfel van goede en
zachte zedekunde bevat, waaraan men het te danken heeft,
dat derzelver belijders zeer zelden groote misdaden begaan. De
plegtigheden der Hindoes beftaan in het bezoeken hunner pagoden , in de deelneming aan godsdienftige plegtigheden, en
de waarnenun van alle die godsdienstoefeningen, waartoe
ben hun geloof verpligt. Dit een en ander heeft echter flechts
betrekking tot het mannelijk gedacht ; tau vronwe* ziet
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men zelden. Wanneer men een dorp bezoekt, neemt alwat
tot het vrouwelijk geflacht behoort, met den meesten ipoed r
de vlugt; en indien men toevallig een vrouwelijk wezen van
meer nabij ontmoet , dan is zulks in allen gevalle eene ongelukkige, die tot de laagfte kaste behoort,
Herhaalde malen heb ik gelegenheid gehad,, de ongemeen
groote nijverheid der Hindoes te bewonderen. Zij vervaardigen de nette kleinigheden van allerlei aard met eene bedre
welke die der 'Europeërs verre pvertreft. Dit 'valt-venhid,
des te meer in het oog, daar zij zich tot alle hunne kunst.
werken van zeer Hechte werktuigen bedienen, waarvan in
Europa niemand gebruik zoude maken. Wanneer men een
paar fchoenen noodig heeft, , dan moet Iaen dezelve den
fchoenmaker'vooruit betalen. Met het geld, dat hij er voor
krijgt, gaat deze den wilden hond koopera, die zijne huid tot
de vervaardiging der beitelde fchoenen ten beste moet geven.
Wanneer het dier de huid is af c4lroopt, wordt zij nog diets
zelfden dag bereid , en den volgenden morgen het paar fchoenen afgeleverd.
Nevens de Hindoes ontmoet men te Calcutta menfchen uit
alle natiën der wereld, inzonderheid echter Oosterlingen. ,Op
de avondwandelingen, tegen zonsondergang., levert de ver
alle deze fchoone Oosterfche kostumen een be.--e_nigva
koorlijk gezigt op. AIle natiën fchijnen met elkander in pracht
en weelde te wedijveren. De trotfche Luropeër ziet zich ,
niet zonder verwondering, door eenen Rajah overtroffen, wiens
lijfloet met gouden ftaven praalt ,terwijl zone dienaars flechts
van zilveren voorzien zijn. De 4rabier zoekt zijne praal in de
fchoonheid zijner paarden, de 4rmeniër in eene buitengewone
menigte diamanten en andere edelgefleenten, de Pers in
de pracht zijner kleeding; de Chinees alleen wandelt onder
deze meni;te wagens, paarden en dienaars nederig rce d, te
voet s met het zonnefcherm in de hand en zonder eenige praal.
Zéermalett zijn mij op deze wandelwegen , (werwaarts men
zich doorgaans van vijf tot zes ure begeeft) in eene eenvoudige , met één paard befpannen kabriolet,de zonen van TIP0 0 S Al B ontmoet, wiens naam eens voor de Engelfchen zoo
geducht was. Deze Britfc,ie 1 Ieeren handelen voor het overige
alles behalve despotiek. In Calcutta denkt ook niemand aan
onafhankelijkheid ; men ffhijnt zich , integendeel , algemeen
overtuigd te houden, dat uien oneindig ongelukkiger zoude
zijn , indien men zichzelven moest regeren. in de f%ad ko-
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men noch bajonetten noch Gendarmes in aanmerking. Ieder doet, wat hem goeddunkt, en, zoolang hij niets
kwaads verrigt , bemoeit zich niemand met hem. De bepalingen der wet zijn voor de aanzienlijkile Engel/dien en
voor de gemeenfee Hindoes dezelfde. De policie wordt, ondlanks den verbazenden omvang der ftad, door een aantal daartoe verordende dienaars gehandhaafd, die Tfchotidars heeten,
inboorlingen zijn, en dag en nacht langs, de (raten zwerven,
zonder eenig ander wapen, dan een flok. Nooit hoort mere
hier van inbraken bij nacht , in welke wijk der (lad en op welk,
uur het ook zijn moge. Ont Iaat er fomwijlen eenig gerucht,,
dan heeft dit altijd plaats in de wijk der zeelieden, waar de
matrozen, gelijk zulks in alle zeehavens het geval is; met
elkander twisten en vechten. Het gehcele garnizoen beflaat
uit omtrent honderd Cipayen , die voor de ftaatsgebouwen op
fchildwacht (laan. ; De krijgsmagt houdt haar verblijf in het
fort l'lliam, omtrent een uur van de (lad aan den Ganges
gelegen, 't welk eene belangrijke vesting is. Het getal troepen bedraagt omtrent 20,000 man. Onder dezelve bevinden
zich 4000 blanken; de overigen zijn Cipayen (inboorlingen),
die onder het bevel flaan van blanke Officieren. De gezamenlijke troepen kantonnéren in her fort en deszelfsomfireken. In
de (lad ziet en hoort men niets van hen; het is alsof zij er in
het geheel niet zijn , en geen regement mag, wanneer het ergens toevallig doortrekt, de trom roeren. Des Zondagavonds
wandelt men gewoonlijk naar het fort, om de muzijk der
blanke regenrenten te hooreil.
(Het vervolg en Plot hierna.)

IETS OVER DE ALGEMEEN AANGENOMEN NEDERDUITSCHE
SPELLING.

(l-'ervolg van M. 679.)

O

nze taal beflond reeds , vóór dat onze voorouders, die
haar fpraken, fchrijven konden. Indien zij al fours het fchrift
vóór de komst der Romeinen in deze landen gekend hebben, fchijnt het noc.Itans zeker, dat zij het tegenwoordig
Alphabeth, offchoon eenigzins gewijzigd, van de Romeinen
ontleend hebben. Het fpreekt dus van zelf, dat, om onze,
taal oorfpronkelijk goed te fchrijven , wij die letters van_het
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Itomeinfche Alphabeth gebruiken moeten, welke, volgens de
wijze, waarop zij hij de Romeinen werden uitgefproken, her
beste aan de uitfpraak onzer taal voldoen. Doch nu bezat
onze taal klanken en uitfpraken, waarvoor in het Romein
bekend waren. Deze moesten-fcheAlpabtgnrs
op de eerre of andere wijze, 't zij door famenftelling, 't zij
door Griekfche letters, ook reeds bij de Romeinen in gebruik, worden afgebeeld. Zoo bezaten de Romeinen de uit
onzer k in hunne c, maar slechts alleen, in geval de-fprak
c eene confonant voorafging of door a, o of u gevolgd werd ,
terwijl zij vóór de e of i, even als thands in het Italiaansch,
als if werd uitgefproken. Ike invloed dezer uitfpraak op onze taal is zichtbaar. Zoo werd ror (in het Fransch roche)
rots; poc (in het Fransch poche) potsi tors (in. het Fransch
torche) toorts. Wij zien dus hier den overgang der c in ts,
ten blijke dat da c op het einde der woorden, dat rs , vóór
de onderdrukte , en mitsdien ook vóór de uitgedrukte e ftaande, den klank onzer tegenwoordige k niet bad; offchoon de
Franfchen, en door hunnen invloed, ook wij, bare ware uit
naderhand hebben beginnen ate miskennen , en als k-fprak
nit te fpreken, waardoor zij ook roque, poquet of paquet „
bij ons pak, en torque, bij ons ook torke, fchreven of uit
Doch deze ts voldeed nog niet volkomen aan de ei--fprakei.
genlijke uitfpraak der c. Men gebruikte de is ook bij ons in
de plaats der Franfche ch, ten blijke dat de e niet alleen eerre
t, maar ook de Franfche cri of j hooren deed. En dit merken
wij ook in ons tier. De c in dit woord, op zijn Italiaansch
uitgefproken , maakt alsof er gefchreven frond schier of tjier:
en deze uitfpraak eenigzins aan de Franfche ch beantwoordende, is de reden geweest, dat, toen men de echte uitfpraak
der c verloor , men chier in - plaats van tier is gaan fchrijven.
Zie BIL D. Ver/c,r. ede D. hl. 14.3, en GeJlachtl. op ROTS,
TOORTS , en LIER.
Men kon dus met het zuivere Romeinfche Alphabeth ons
ke, ki niet in fchrift brengen. Wat deed men nu, om dit gebrek te verhelpen' Men gebruikte, ja, de c; maar om haar,
vóór de e of i geplaatst zijnde, de uitfpraak onzer k te geven , voegde men er de Griekfche K achter, waardoor cke,
cki als onze tegenwoordige ke , ki klonken. De k dus was
oorfpronkelijk in onze taal geene op zich zelve Taande letter;
zij werd ílechtt als eene bijletter der c gebruikt , en gaf aan
deze vóór de e cx i dezelfde mitfpraàk,als wel'kedecliadY~
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de a, o en e Ziedaar dan het Romeinfche A1phabetb voor
.

onze taal met eene ah vermeerderd, welke derhalve als 8éne
oorfpronkelijke confonant onzer taal moet befchouwd worden.;
terwijl onze tegenwoordige k bij ons oorfpronkelijk onbekend
was, en men hiervoor de enkele c of ck gebruikte.
B i L D E R D Ij x fcbijnt echter van een gansch ander gevoelen
te zijn, en te meenen, dat de k eene oorfpronkelijk op zich
zelve ítaande letter onzer taal is , maar dat zij bij onze voorvaderen door de c is vervange geworden, zoo vóór de con,
fonanten als vóór de vocalen a, o en u, en tot verfterking
der c verfirekte , als deze fluitletter was. Dit zegt hij. in
zijne Spraakleer, bl. g3, en bl. 54 laat hij er op volgen, dat
onze voorvaderen de k als Bene bloote verflerking der e aan
diende om haar (dat is de c) vastheid-merktn,diglj
te geven, en dus bijna nooit op zich zelve Rond. Maar ook
deze zijne leer fchijnt te strijden met hetgeen hij zegt in zijne
Yerfch. gale D. bl. 157: „ Dat .de k geene zuivere k -klank
had, of ten minfle geen flotletter was , blijkt daaruit, dat
men tot diep in de zeventiende eeuw aanhield altijd de c
„ daarvoor te zetten wanneer de k fluiten moest, zelfs ten
„ dien einde de vokaal verdubbelende, zoo dat men kaeck,
kaecken , kdanck , flock, rpreerken , gebreecken , enz. fchreef.','
Hier fchijnt hij dus de c voor eene bijletter der k te houden,
terwijl in de eerstaangevoerde plaats de k eene bijletter der c
is. In allen gevalle zegt hij, als met zoo vele woorden, in
de laatstaangevoerde plaats, niet zeker te wezen omtrent de
ware reden van het gebruik der ck in onze taal; doch toont
hij genoegzaam, het er voor te houden, dat de k eene oor
onzer taal is.
-fpronkelijt
Dit nu meenen wij te moeten tegenfpreken. Volgens onze
meening is de c oori'pronkelijk onze tegenwoordige k, wanneer zij vóór alle andere letters ílaac, doch vóór de e en i is
zij tje, tji, en om haar den k - klank ook voor deze letters
te geven, heeft men er èene k achtergezet, waardoor ck
in onze taal ééne oorfpronkelijke confonanc geworden is , en
zij vooral te pas komt op het einde der woorden , waar eene
zachte e onderdrukt wordt. Dat nu de k eene bijletter der e
was , blijkt ook uit eene opmerking , die R ii D E R D Ij H zelf
gemaakt heeft (Spraak!. bl. 54) nopens de benamingen onzer
confonanten. Alle de overige worden uitgefproken met eerre
bijgevoegde e, maar alleen de h en k nemen in de uitfpraak
eerre a aan. En waarom dit? BILDERDif8 zegt: , uit
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,, hoófde zoo van de oorfprolnkelijke zelfheid tusfehen A en
,, H in gedaante , als door dat de laatste niet tot de konzonanon gerekend ,maar als adfpiratie eener vokaal befchouwd
,, werd; en met de k is liet mede zoo, dat men deze als
eene bloote verfterking van de c aanmerkte , die eeniglijk
„ diende om haar vastheid te geven, en dus bijna nooit op
zich -zelf florid." Offchoon het snij nu hieruit nog niet
duidelijk is, dat daarom de k ka moet genaamd worden ,blijkt
het echter, dat h en k letters van eene bijzondere foort zijn,
verfehillende van de overige letters , en dat dus even als de
h, wanneer zij geene loutere adfpiratie is , hechts eene
bijletter der c en der g is, als wij ftraks zullen aan toonen,
zoo ook de k in onze taal oorfpronkelijk niets anders dan
eene bijletter der c is , en nimmer alleen of op zich zelve
iiaande kan gebruikt Worden. Ziedaar nu den oorfprong der
ek, Doch dit werd langzamerhand een raadfel. Waartoe toch
eene dubbele letter? Waartoe die c, terwijl de k genoeg
Icheen om de uitfpraak te vormen ? Men toonde toch buiten
de k niet te kunnen ; waarom dan de c nog langer gebruikt ?
Deze vragen fchenen als zoo vele raadfels, die verfchillend
werden opgelost , en van hier dat men in het gebruik der c
of k of ck het zij gansch en al willekeurig begon te werk te
gaan, het zij vaste, maar ook willekeurige regels en onder
te voeren:
-fcheidng.
De ck dus was ééne confonant. Derhalve fpelde men niet
verquic - ken, verwec - ken , druc - ken, fac - ken , /loc - ken,
enz. zoo als BILDERDIJK fchijnt te meenen; want dan
zou de c van de k zijn afgefcheiden geworden : maar men
fpelde op eene dusdanige manier, dat men toonde , dat zich
de ck (hetgeen u IL D E RD IJ K van de ch zegt) aan wederzijde mededeelde ; dat is, men fpelde wel verqui -eken, ver
-eken, dru-cken, fa-cken, flo-cken, maar men fprak de-we
voorafgaande klinkers om de volgende ck niet fcherp maar
hel uit, als in -dat, des, dit, dot, dus; en men rekende het
derhalve onnoodig, ten dezen de ck, 't zij door zich zelve,
't ,zij door eene enkele c, te verdubbelen. Wilde men aan
de vocalen vóór de ck den fcherpen klank geven , men verdubbelde ze , 't zij door zich zelve, 't zij door eene e, en
van daar fchreef men fae - eken ter onderfcheiding van fa - eken,
lee -eken ter onderfcheiding van le -eken, wie-eken ter onderfcheiding van wi -eken, floo - cken ter onderfcheiding van
Jio -eken, enz. Wij zien dus van achteren, (de -reden vats
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voren is ons onbekend) dat de ck zich aan wederzijde mede
daarom geene verdubbeling noodig heeft om de-delt,n
voorafgaande vocaal hel te doen uitfpreken, terwijl deze
fcherp moetende worden uitgefproken, verdubbeld wordt,
En dit is juist hetzelfde , dat ons r3 ii. 0£ ft D Ij K zegt van
de ch in lachen, pochen, enz. en loochenen; maar dat volgens
Zijne voorftelling een bloot petitio principli zijnde, door het
onbetwistbare gebruik der ek bevestigd wordt. Indien er nu
geen gefchil hoegenaamd is over het niet verdubbelen der
ck, wat zou men het dan zoo ongerijmd kunnen vinden om
ook de ck niet te verdubbelen? Men fchrijve dus lachen,
pochen, prachen, hachelijk, lichaam, tichelen, enz. zonder
verdubbeling: wil men verdubbeling, men voege er eene c
in , zoo als onze Bijbelvertalers deden ; maar de invoeging
eener g vinden wij, behoudens den eerbied voor het gevoelen van andersdenkende taalgeleerden , ten eenenmalg ongerijind.
Het gezegde omtrent het ontdaan der ck flaat in verband
met de gh en de c i. De uitfpraak, die wij thands aan de
g geven, was aan de Romeinen onbekend, die er dus geene
letter voor hadden. Onze tegenwoordige', g fpraken zij uit
als de Italianen doen, vóór de a, o en ra en de confonanten als eene zeer zachte k, zoo als zij ook door de Franfchen
wordt uitgefproken, en vóór de e en i als dj. B I L D E R•
fchr. bi. 98. De g was
DIJ Ic giste dit reeds in zijn Letter.
bij hen, even als nog bid de Italianen en Franfchen, de
zachte letter, ce tegen de harde e overflond; en hierin ligt
mogelijk wel eenigc reden, waarom in het Latijn en verdere
Westerfche talen de c in het Alphabeth de plaats bekleedt
der Hebreeuwfche giroel of der Griekfche gamma. Om dan
onzen g -klank te vormen met het Romeinfche Alphabeth nam
men weder zijne toevlucht tot de famenftelling , en men voegde
achter de g de h; welke twee letters te gelijk als ééne confonant zijnde uitgefproken, zekerlijk het beste de uitfpraak
daartlellen onzer tegenwoordige g. B ILDERDIIK nochtans
fchijnt hierin te verfchillen , daar hij de ghz houdt voor een
middelding tusfchen G en J. Zie Letter/dir. bl. 102. Wij
zien dus de gh eene oorfpronkelijke letter in onze taal , aan toonende, dat de enkele g niet als tegenwoordig, maar op
de Italiaanfche , zijnde de oud - Romeinfche, wijze moet
worden uitgefproken. Deze opmerking geldt omtrent de fpelling
van page, 11e/lage, bagage, firijkage, vrijage, enz. S I E$

fchrijft alle deze woorden met aadje, uitgezorl.
derd page, dat hij (waarom weet ik niet) pagie fchrijft , waardoor ook anderen zijn genoopt geworden om bagagie,, equipagie te fchrijven. B I L D E R D If K eindigt alle die woorden ,
ook page niet uitgezonderd, met aadje; en zegt te recht,
(Spraakl. bl. 216.) dat de dj alhier eene lispend fmeltende
uitfpraak heeft, zijnde eene famengeíielde confonant, die niet
verdeeld kan worden. Deze uitfpraak nu is die der Italiaanfche
of oud - Romeinfche g vóór de e of 1: zoodat Jlellage ,bagage,
enz. op de,Italiaanfche manier zijnde uitgefproken , juist voldoet aan de uitfpraak , welke B I L DER D uit aan /lellaadje ,
hagaadje, enz. wil gehecht hebben. Ook leert hij , t. a. p.
en in zijne Verb, over de GeJlachten der Naamw. § ioo, dat
dit aadje zichtbaar oorfpronkelijk is uit den Italiaanfcheli uit.
gang agio, in het Fransch age; waarvan boscagio, bocage,
boschaadje. Maar waarvandaan nu het gebruik der dj in plaats
der g? Ik weet er geene andere reden van te gisfen dan deze,
dat men, den oorfprong der gh niet aleer kennende, en dus
de h achter de g overtollig rekenende, mitsdien aan de enkele
g onzen tegenwoordigen g - klank gaf, en daarom meende, dat
zij ter voldoening aan de vereischte uitfpraak van fiellage,
bagage enz. niet gefchikt was , zoodat men hiertoe niets beters wist, dan het gebruik der dj, die nog altijd, gelijk men
ziet, op de Franfche wijze moet worden uitgebracht. Indien
zij op de tegenwoordige Hollandfche wijze in onze taal kon
uitgefproken worden om aan de vereischte uitfpraak te voldoen, dan zou ook, mijns bedunkens, liet gebruik der dj in
plaats, der g eene onbepaalde goedkeuring verdienen: maar
nu dit niet zoo is , en dus flechts een gebrekkig hulpmiddel
daarftelt , kan men tegen haar gebruik hetzelfde aanvoeren ,
dat door de voorstanders der dj tegen het gebruik der g wordt
ingebracht, en nochtans ongegrond is. Immers uit hetgeen
wij gezien hebben blijkt het , dat onze taal oorfpronkelijk
twee verfchillende confonanten gekend heeft, de g en de gh,
en dat de enkele g volkomen voldoet aan de lispend fmeltende uitfpraak, welke in de bewuste woorden vereischt wordt.
Men fchreef das oudtijds flellage, bagage , enz. en men fchreef
haghe, laghe, enz. En offchoon nu naderhand de gh in de
g verbasterd is, levert dit echter geene reden op, om de bewuste woorden mede te verbasteren. Er beflaat nochtans
iets, dat het gebruik dezer fpelling bedenkelijk maakt. Is
niet de fpelling aadje in een vast gebruik overgegaan, zooGY;VB E E B
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dat het aan minkundigen niet fchijnt vrij te tlaan haar te ver
IJ K fchrijft alzoo alle dergelijke woor--ander?BILDER
den. Ook S I E G E N BEE K fchrijft de meeste woorden zoo;
hij zondert alleen , voor zoo ver mij bekend is, pagie uit.
Wat hem genoopt heeft dit woord aldus te fpellen , kan ik
volflrekt niet bevroeden. Doch op grond dezer fpelling, pagie, meen ik reden te hebben om aadje voor age niet als vastgevestigd te befchouwen, en mitsdien gerechtigd te zijn het
oorfpronkelijke age in de bewuste woorden te herílellen.
Maar nu had men in onze taal nog eene harde uitfpraak der
gh, die bij de Romeinen insgelijks onbekend was. Na de
vorming der gh was het echter niet moeiëlijk ook die harde
uitfpraak af te beelden. De c was bij de Romeinen , even als
bij de Italianen en Franfchen, de harde uitfpraak der g, en
dus was niets gemakkelijker dan om de harde uitfpraak der
zachte gh te vormen door cit. Ook deze ch, nog tegenwoordig z in gebruik , toont de oorfpronkelijkheid der gh aan ; en
dit 'weder doet zien, hoe de ch als de harde letter der tegenwoordige zachte g in gebruik gekomen is.
SIEGCEN BEE K en BIL DER DIJIt beide veranderen, en dit
te recht , de ng in de harde nk, wanneer zij door eene 1 gevolgd wordt :, zij fchrijven koninklijk, gevankeljk, oorfpronkel jk enz. Maar, vraag ik, moet dan ook niet om dezelfde
reden de g in de ch veranderd worden , wanneer er eene 1 volgt?
De reden, volgens B I L D E R D IJ K , (Spraak]. bl. q.9) is deze, dat, waar letters van niet hetzelfde fpraaktuig in de uit
* i, in eene fyllabe of ook in famenflellingen) ver -fprak,(d.
worden,, de harder letter van 't eene ook de harder let--enigd
ter van dat andere fpraaktuig bij zich vordert. " Indien dus
om deze reden de rig vóór de l ui nk veranderen moet, gelijk B I L D E RD IJ K zegt, (Spraak]. bl. 392) dan moet men
ook de g vóór de l in ch veranderen. De gevolgtrekking is,
dunkt mij, noodzakelijk. En nochtans , offchoon ik ergens
bij hem heuchljk, ontzachljk gevonden heb, fchrijft hij echter behaaglijk, verdraagljkl, enz. terwijl S ic G EN B EE IC behageljk, verdragelijk, heugeljk enz. fchrijft. Dat de fpelling van sic GE N BEE It ten eenenmale tegen de uitfpraak is ,
die de harde ch, niet de zachte g hooren doet, vertrouw ik,
zal door een ieder worden toegettemd. BIL D .E R D ij it doet
dus, mijns oordeels, beter, van de e weg te laten, en de 1
onmiddelijk op de g te laten volgen ; want daardoor wordt
liet noodzakelijk ,de g als ch uit te fpreken, en dus aan deverDdd
IiIZINGEI.w. I827. NO. IS.
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eischte uitfpraak te voldoen. Ik geloof echter, dat, het zij
men de e er al of niet tusfchenvoegt, de aard der taal het
vordert, ook in deze en dergelijke woorden de ch te bezigen. Doch aan den anderen kant zou ik vreezen , dat deze
fpelling bij niemand meer in zwang is , en daarom zou ik er
niet op flaan, haar, zonder den voorgang van een aanzienlijk
taalgeleerde, weér in te voeren. Men gebruike dus de g,
doch zonder de e, ten einde, gelijk ik gezegd heb, te meer
aan het fpraakgebruik te voldoen. Wij laten dus de redenen,
die s sac ENE E E K (Verb. bl. 244) voor de invoeging der
e achter de g aangeeft, in hare volkomene waarde, daar wij
ons niet tegen het gebruik der e als wel tegen dat der g fteljen, en meenen, dat het taalvereischte;vordert te fchrijven
verdraacheljk of verdraachlk, behaachelfk of behaachljk,
heuchelijk of heuchlájk, enz. Hierin echter maken de woorden dagelijks, mogelijk, degelijk, iegelijk , en zoo er meer-

dere zijn, eenig verfchil. Men hoort daarin de zachte g: de
uitfpraak toch van draaglijk en dagelijks is , wat de g aangaat, niet dezelfde. Wat de reden van verfchil zij, kan ik
niet bevroeden ; doch de opmerking van het verfchil meen
ik zeker en juist te zijn, en daarom zou ik er voor zijn, in
deze woorden de zachte fyllabe ge te gebruiken.
Gelijk de uitfpraak onzer tegenwoordige g, zoo was ook
die onzer w in het begin of op het einde van lettergrepen
bij de Romeinen onbekend, die haar flechts eenigzins in hun ne qu, onze tegenwoordige kw, kenden. De w - klank dus
moest ook door famenftelling gevormd worden, en hiertoe bediende men zich van twee v (w) , daarom nog bij onze ouders te recht dubbele ure genoemd ; eene benaming, die wij ,
even als de ure, om hare oorfpronkelijkheid, wel wenschten
behouden te zien, en niet door het nieuwerwetfche ve en we
te zijn verdrongen. Met de letters nam men van de Romeinen ook de qu over, en men fchreef quam, quart, quaet,
verquicken , enz. eene fchrijfwijze dus , die oorfpronkelijk
goed is. Doch toen men zich in het hoofd zette, dat onze
taal hare eigene letterteekenen had, zonder die van de Romeinen ontleend te hebben, en dat de c, q, x, y haar eigenlijk vreemd zijn, toen heeft men ook de qu laten varen
en er kw voor in de plaats gefield. B I L D E R D ]J K meent,
dat de k,v, even als de qu, oorfpronkelijk is, en kw en qu
wezenlijk verfchillende klanken zijn. (Spraakl. bl. 54.) Op
grond van liet gezegde ,tan ik hem niet toettemmen, en gaar-
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ne had ik dat verfchillend gebruik der qu en kit' bij de ouden
door voorbeelden bevestigd gezien. Wij houden voor als nog
de kip voor eeue verbastering der qu; doch zij is te zeer door
het gebruik gevestigd, dan dat zij zelfs zou fchijnen te kunnen worden uitgeroeid.
Wat de x aangaat, zoo is men van meening, dat zij geen
letter onzer taal is. S I E G E N B E E K zegt , ( Tlerh. bl. 51) dat
het tegenwoordige gebruik haar uit het Nederduitsch verbannen heeft , en fchljnt dus van meening , dat zij oorfpronke
tot onze taal behoort. Doch B I L D E R D Ij K leert , ( Spraakt.-lijk
bi. 53) dat het zeker is, dat de x bij ons van geen gebruik
is; doch dat onze ouden, aan 't Latijn gehecht, haar gebruikten voor cs of ks. B I L D E RD Ij K dus fchijnt te mee
dat zij geen oorfpronkelijke letter onzer taal is; doch-ne,
niettegenílaande dit, wil hij haar toch in fluks gefchreven heb
(Spraakl. bi. 57 en 234) omdat zij nader aan de gs-ben,
komende , het vlug beter uitdrukt , waarvan dit woord gevormd is. Of echter de x wel nader aan de gs dan aan de
ks zou komen , maakt hij weder bedenkelijk op bi. 395 , waar
hij leert, dat het oude Engelsch ons toont,dat de x zoo wel
ons gs als ks uitdrukt en in zijn Lettesfc/irift, bl. 59, zegt
hij de x te houden voor eerre c waar eerre s is doorgetrokken. Iloe dit alles zij , wij hebben reeds hier voren gezegd,
dat, onzes oordeels , onze tegenwoordige letters het naar onze taal eenigzins gewijzigde Alphabeth der Romeinen zijn,
en dat dus alle deszelfs letters , welke in onze taal kunnen
gebruikt worden, als haar eigen moeten worden befchouwd.
Onder deze dus behoort ook de x, welke, teronderfcheidingvan
cs of ks, ik zou meenen dat diende behouden te worden, niet
alleen in woorden , welke, offchoon bij ons gebezigd, echter uit het Latijn zijn overgenomen en daarin met eerre x gefchreven worden, maar ook in alle die woorden, welke echt
Hollandsch of Nederduitsch zijnde , in den oorfpronkelijken
wortel den klank der x bezitten ; terwijl men de cs of ks diende te fchrijven in alle die woorden, welke in den wortel
Hechts de ck of de k hebben, en waarin de s aan dezelve Hechts
wordt toegevoegd. Ik geloof dus, dat het oorfpronkelijk taal
medebrengt de fpelling van text , fexe en dergelijke-verischt
woorden, welke, kennelijk uit het Latijn overgenomen en daarin de x hebbende , even zoo goed in onze taal de x behouden kunnen en moeten, als de x ecue oorfpronkelijke letter
onzer taal is. Wij kunnen dus s I : G E N B E 1: K niet toegeven,
Ddda
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dat in deze woorden de ks In plaats der x moet worden gefchreven , en hemmen ten dezen in niet BIL DER D If K, Maar
in Jilks rueenen wij dat de ks gevorderd wordt, al geven wij
het aan n IL D E RI) IJ K volledig toe , dat dit woolJ van vlug
affiaint , daal de s in dit woord is toegevoegd even als in Jlraks,
reeds enz. , en de gs , die gemakkelijk tot ks is kunnen overOasis , mitsdien twee verfchillende bi eengevo_gde letters zijn,
die niet door de x, die Hechts ééne letter is , kunnen worden
uitgedrukt. Over de fpelling van blik/em geloof ik, dat, na
de opheldering van B IL D E RD IJ K, (Gefachtl. in voce) geen
twijfel meer ontítaan kan. Het woord is verwant niet blik
de wortel derhalve is blik, en mitsdien is fern Hechts-ken;
een toevoegfel: de k en s dienen dus ieder afzonderlijk te worden uitgedrukt. Dit vordert ons taalveieischte, en liet gebruik fleurt er mede overeen. Even zoo is hetmet th/er,
dat, volgens BIL D E R D If K, (Geflaclrtl.) afflamt van eiken,
en dus eene k in den wortel heeft , die afzonderlijk dient te
worden uitgedrukt.

(IÍet vervolg en fist hierna.)

IETS, BETREKKELIJK DE DOOR PETER FRANCIS PETERS, TE NIj-

lIEGEN , WEDERGEVONDENE KUNST VAN GLASSCIIILDLREN.

(Medegedeeld door w.

H

Ii. WA R N S 1 NC K, B z.)

et reizen kan den opmerkzamen veelfoortig genot en nix
tevens opleveren. Men behoeft, ten einde liet eerfle te fmaken en tot het laatfle te geraken, den togt geenszins tot
vreemde landen uit te strekken; dc vaderlandfche grond biedt
ons, nevens liet aangename voor oog en hart, ook liet nuttige voor den geest aan, en kan, in beide genoemde opzigten,
niet andere gewesten in het fchoon en befchaafd Europa naar
den prijs dingen, ondanks dc averregtfche vooroordeelen en
den nietigen hoogmoed van fommigen, fteeds gereed om het
uitheemfche te verhellèn, wat ook de vaderlandfche grond en
deszelfs bewoners den echten vriend van het fchoone en goede zoo overvloedig in Rant is op te leveren.
Zoo ooit, vond ik de waarheid van liet zoo even gezegde
getiaafd, gedurende een altaapje van eenige weken naar het
bekooililk Gelderland, niet nanee de omftreken van 4rih
henz
eu I Wijnregen; doch waarvan ik, te dezer plaatfe , geene op-
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zettelijke melding, maken wilde; thans meer bepaald ten oog
hebbende i over eene vaderlandfche, eenmaal verloren-merk
geachte, maar thans wedergevondene kunst in het bijzonder
te gewagen.
Te Nijmegen vertoevende, ten einde deszelfs heerlijke om
inzonderheid de beide bekoorlijk gelegéne , en in-ítrekn,
derzelver ware fchoonheid te weinig bekende, dorpen Ubbergen en Beek re bezoeken , hoorde ik van den kunstenaar PETE R S , en deszelfs bekwaamheid in het glasfchilderen , met
hooge goedkeuring en loffpraak gewagen; en 's mans bekende
heufche bereidwilligheid,om aan een ieder de proeven der hervondene kunst ter bezigtiging aan te bieden , .fchonlc dan ook
mij de aanleiding, mij naar zijne woning en werkplaats te begeven. Van hetgeen ik hier hoorde en zag, wensch ik eenig
verflag te doen.
De verdienflelijke PETERS, alhoewel in het teekenen en
in cie e;genllk genoemde fchilderkunst geenszins onervaren, is
van beroep een gewoon huis- en rij tuigfchilder. Altijd , even.
wel, maakte hij er inzonderheid zijne ftudie van, zoo veel mogelijk, met den aard , de gelteldheid en de eigenfchappen der
door hem gebezigd wordende verwen, en derzelver doelmatige aanwending en gebruik, bekend te worden; en was dit
onderzoek hem, iu zijn beroep, van veelvoudig nut en, ge
Alles, wat hem, dienaangaande, in voorhanden-noeg.
zijnde gefchriften, of door mondelijk onderrigt, eenig licht
kon verfchafieri, onderzocht en beproefde hij met oordeel en
kennis ran zaken , en kwam , zoo doende, al verder en
verder.
Vóór ongeveer tien jaren werd hein, door zekeren Jood,
een oud manufcript te koop aangeboden, handelende over de
bereiding van verwfloffen. Voor weinige ftuivers werd P zT E R S eigenaar van dit gefchrift, en vond, onder anderen , in
1}etzelve eeue aanwijzing, om de fchoonite kleuren op het
glas duurzaam te doen blijven beflaan. Nu was voor zijnen
nnderzoeklievenden geest een nieuw veld van onderzoek en
arbeid geopend; en zijne proeven, met twee kleuren, de gele
en grijze, genomen , Haagden zoo gelukkig, dat hij befloot,
met volharding en geduld, het ingeflagen fpoor te blijven be.
wandelen. De groot(le moeilehlkheden had hij , in de conftructie van den oven , waarin het gefchilderd glas, als ware
het, gebakken wordt, te beltrijden. Achttienmalen werd hij
verpligt denzelven te veranderen -en te verbeteren , tot dat
-
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dezelve ten laatfile aan zijn oogmerk voldeed; bij alle die
veranderingen zelf mede werkzaam , en den metfeláarsarbeid ,
als ware hij een Architect, beílurende.
Vier jaren verliepen onder deze, nu eens mislukte, dan
weér herhaalde, en eindelijk gelukkig (lagende proefnemingen; alstoen , door den ijverigen kunftenaar,, aan de Neder
Huishoudelijke Maatfchapplj , te Haarlem, ter beoor--land/che
deeling ingezonden , en met eene remuneratie van acht dukaten vereerd, te zijner verdere aanmoediging. Dit bleef dan
ook niet zonder gunflig gevolg: de nog ontbrekende kleuren
werden uit onderfcheidene fioffen, in het rijk der delfliofféfi ,
gevonden en toebereid; en reeds in het vorige jaar (1826)
mogt de verdieníielijke PETER s eenige proeven zijner kunst
aan Z. M. den Koning, destijds in den ,Haag zich bevinden.
de, aanbieden.
Niet alleen onderhield de Monarch zich met den bekwamen kunftenaar op de minzaamtte wijze; niet alleen betuigde
Hoogstdezelve aan den ijverigen Nljmegenaar zijne tevredenheid en goedkeuring; maar ook bevestigde onze geliefde en
kunstlievende Vorst deze geuite gevoelens door het verleenen
eener gratificatie van f 400, en nog meer door de opdragt
aan den bekwamen fchilder,, om een aantal befchilderde glazen, voor een der Paleizen , van Z._M., achtervolgens in
gereedheid te mogen brengen.
Voor één venf}er had onze PETER S, in Julij 11. , tijdens
ik het genoegen had zijne werkplaats te bezoeken, zijne taak
bereids voltooid. Hetzelve vertoont de welgelijkende beeld
A U R I T s, en onder dezelve eene voorf#el--tenisvaPr
ling der beroemde overwinning van dien Held bij Nieuwpoort.,
Een tweede venfler was nu onderhanden, waarop het beeld
van WILLEM I pralen moest. De overige zullen ieder eenen
Vorst uit het doorluchtig Huis van OR A rij E• N A s s AU voor
ellen.
-t
Nog vond ik twee voorfiellingen, door P ETa R S vroeger
bewerkt. De eene vertoont de afneming van het kruis, waaronder een vers van mijnen kunstgenoot en vriend H. T O
LE NS,, C z. Mijn drok gefprek met den regtfchapen' kuntienaar was oorzaak, dat ik vergat dit vierregelig versje op te
teekenen. Het andere glas (telt PA U LU s voor , waar hem de
oogen door A N A N 1 A s geopend worden: de kleuren zijn , in dit
ltuk vooral , bijzonder levendig.
Behalve deze fluksten bezag ik nog- een aantal kleinero
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proeven, door onzen bekwamen en ijverigèn Landgenoot, ter
oefening, vervaardigd. — Alle moeite, door mij aangewend,
om de kleuren van het glas te doen verdwijnen, de geweldigfte wrijving en fchuring waren vruchteloos, ten ware men
het glas zelve had willen affchuren ; aan verdwijning van het
gefchilderde was niet te denken. Ik geloof alzoo geenszins
van eene ongegronde en overhaaste oordeelvelling befchuldigd
te kunnen worden, wanneer ik durf beweren, dat de, door
de Gebroeders c R A BET x, eenmaal zoo heerlijk, binnen Gouda , geoefende kunst, federt geheel verloren, of voor 't minst
van derzelver uitmuntende fieraden beroofd , door den edelen
PET ER S binnen Nijmegen is wedergevonden; terwijl ik geenszins mag twijfelen, dat dezelve zich eerlang geheel, bij ver
meerdere oefening, tot den eerften en oorfpronkelij--dern
ken luister zal verheffen. De verkregene kennis, de onvermoeide vlijt , en een zeldzame geest van volharding, welke
onzen Landgenoot bijzonder eigen fchijnt, doen mij dit als
zeker verwachten: zijne bekwaamheden, goede fmaak en onderzoeklievende geaardheid zijn hier mijne borgen; en 's mans
beminnelijke nederigheid,openhartigheid en heuschheid zullen
zijne kunstverdienflen Reeds in een bevallig licht doen pralen. (*)
(*) Uit Berlijn wordt, Juli t3^7, het navolgende, betrekkel ij k deze kunst, gemeld: „ In den tuin van het kasteel llíonbijou worden, federt eenige dagen, de Glasfchilderingen ten toon geheld , welke de Prinfen en Prinfesfen van
het Koninklijk huis voor het hcrllelde Mariëiaburger flot hebben doen vervaardigen. De teekeningen zijn grootdeels van
den fchilder KOLBE; de glasí'childering is het werk van
aid L r, r. R. Wij zagen op deze venflerglazen alles , wat men
met olieverw vermag te fchilderen; uitgewerkte landfchappen,
fakkellicht, manefchijn en alle mogelijke lichteffekten, de
vicelvuldigfte kleurfchakéringen, cikenboomen, waarvan elk
blad zich van het andere onderfcheidt, enz. Maar dat doorzigtige, die gloed, die reinheid, die flerk uitkomende kleurenpracht, die lange gewaden, die rustig daarflaande gehalten,
kortom alles, wat aan het eigenlijk karakter van dit gebied
der kunst past , vonden wij hier geheel en al verwaarloosd.
In fommige beelden vertoont zich nagenoeg niets dan grijs,
morfg geel, bruin enz., maar noch blaauw, noch rood, noch
glintlerend groen; de fc'.haduwen zijn alle grijs en ondoorfchijnend, de lichten dikwijls als gelíepen, het geel llechts
hier en daar goudkleurig, de meeste kleuren dof, en alleen
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uitschland is , voor de Geleerden , een Luilekkerland! Dáár
breidt de Wetenfchap, als eene Koningin gevierd, hare heerfchap.
pij uit over een vol geestdrift ftuderend en geletterd volk; dáár
zijnde Hoogefcholen eene foortvantempels,waarachtingwaardige Geleerden de openbare hulde ontvangen, en derzelver
feestvieringen een' magtigen toevloed van aanbidders hebben.
Onlangs heeft de Univerfiteit van Halle, ter eere van haren Kanfelier,, den eerbiedwaardigen N IE M Elj E R, eene dus
letterkundige plegtigheid ge--danigewtfchpljkn
vierd. Het was de vijftiglie verjaring van den dag, waarop
hij tot de Doctorale waardigheid was verheven. Zoo immer,
was deze een groote dag voor eiken Duitfcher, die de Akademifche loopbaan bewandelt. N I E M E Ij ER is grijs geworden in de werkzaamheden van het openbaar onderwijs; de
Studerende jeugd heeft aan hem waarachtige verpligting, en
)

het vrij fchaars gebruikte blaauw lichtend. Tot onder
zijn gekozen de hoofdtrekken uit de gefchiedenis van-werp
de Orde der Duitfche Ridders ; een onderwerp , dat, van wege
de vele grijze helmen , pantfers enz. , zich reeds van voren
als hoogst ongunflig kenmerkt."
In een ander fchrijven uit Geneve, van gelijken datum, vinden wij , wegens de GEBROEDERS MULLER, te Bern,
(al of niet dezelfde, als de firaks genoemde, bleef ons onbekend) vermeld : „ dat derzelver arbeid voortreffelijk is, ja
met dien der Middgleeuwen volkomen kan wedijveren; _
dat de flukken glas aanineikelijk grooter zijn; — dat echter
hunne kunst geenszins de aloude kunst is , waarbij de kleuren
het glas zelve doordringen, en als 't ware een beftanddeel van
hetzelve worden; terwijl hunne kleuren alleen op de oppervlakte hechten , onbegrijpelijk dun, en alzoo eene foort van entail
zijn ; — dat zij met dat al onaffcheidelijk met het glas verbonden , en waarfchljnljk even duurzaam als die der Ouden
zijn ;—dat de prijs van hun werk geweldig hoog komt te flaan;
zoodat één gewoon kerkvenfler 1600 louisd'or, en tien zulke
venflers wel zoo veel kosten zouden, dat men er tegenwoordig een knap kerkje voor zou kunnen bouwen; terwijl de al.
oude glasfchildering daarentegen zeer goedkoop was," enz.
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gansch Duitsc.':ksnd, met uitzondering van Oostenrijk, is als
't ware opgetreden, om luister bij te zetten aan zoo vermaard
een feest.
's Daags te voren waren alreeds eenige voorloopige plegtigheden de feestviering voorafgegaan; en naauwelilks was de
heugelijke dag verfchenen, of verfchillende muzikale vereenigingen kwamen een groot Concert uitvoeren onder de venflers
van den Kanfelier. Weldra begaf zich een groote toeloop van
ingezetenen en vreemdelingen naar zijne woning, om hein
hunne hulde te bewonen; onder welke Afgevaardigden der
Univerfiteiten en andere geleerde ligchamen van Pruisfen en
onderfcheidene gewesten van Duitsc/land. Bisfchoppen, Staatsministers waren opzettelijk van Berl jn gekomen, om het feest
meer plegtigheids bij te zetten. De Afgevaardigden derUniveríiteit van Halle boden hein -een gedicht aan, in de taal van
V IR G I L I U S; de Tiieologifche Faculteit bewees hem hare
hulde door Bene wclgepaste rede; de eerfle Magistraatsperfoon der flad, aan liet hoofd eener Commisfie van aanzien -.
l eke medeburgers , vereerde hein eene zilveren kroon , welker
keurige bewerking de eiken kroon verbeeldde, het loon van
burgerdeugd ; liet Genootfchap, bekend onder den naam van dat
Van F RAN C K, fchonk hem eene gouden medalje, voor dit feest
geflagen, wier Latijusch opschrift de dienflen, door NIEMEIJE R aan hetzelve bewezen , vereeuwigt; de voornaamfle
Authoriteiten des lands, eindelijk, aan deze treffende plegtigheid het hunne willende toebrengen, zonden desgelijks Conlmisfién aan den, eerwaardigen Kanfelier. De Rector Magnifi cus bood hem , namens een groot aantal openbare ambtenaren , eene zilveren vaas aan, met een opfchrift , hunne erkentenis
uitdrukkende voor de zorgen, door den Grijsaard aan de jout
ge lieden betoond , aan zijne leiding toevertrouwd. Eene
andere vaas , een heerlijk werkfluk uit de Berlijn/the porfe.
leinfabrijk, werd hein door zestig 111ecklenburgers vereerd,
voormalige kweekelingen aan de Univerfiteit van Halle, als
een onderpand van teeder aandenken aan zijne vaderlijke
zorge.
Thans verandert het tooneel. De held van het feest werd,
in groote ílaatfie, en omringd van een' fchitterenden floet,
geleid naar de ceremoniezaal der Univerfiteit. Hier ontving
hem de tachtigjarige Hoogleeraar SC U UT z met eerre rede.
Een brief van gelukwenfching van den Koning van Pruis.
Ion werd hem, door den Curator der Univerlteit, overhan-
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digd. Eerie porfeleinen vaas , verfierd met 's Konings afbeeld fel en een gezigt van Potsdam, vergezelde dezen brief; en,
hetgeen den Kanfelier nog meer trof, was de gift, door den
Vorst , dien zelfden dag , gefchonken aan de Univerfiteit , van
vijftigduizend gulden , beftemd ter verfraaijing van dezelve.
Eindelijk werd het model van het borstbeeld van N I EM E Ij E R , hetwelk door TI EC K zal gebeiteld worden , ontbloot,
te midden van de algemeene toejuichingen der vergadering. Een
kostbare maaltijd, opgeluisterd door een groot aantal Latijn
en Hoogduitfche dichtflukken, zoo wel als door geluk -fc,re
allerlei aard, befloot-tivenfchguldbtoineva
dezen fchoonen dag , die daarenboven nog verheerlijkt werd
door gefchriften van vele Geleerden uit alle gewesten van
Duitschland , vele van welke in elk opzigt waardig zijn ,de heugelijke aanleiding tot derzelver vervaardiging te overleven.
Des volgenden daags heiligde de Godsdienst met hare plegtigheden deze Akademifche feestviering. N I E ai E ij E R fprak ,
in de Maria -kerk, eene treffende leerrede uit; en heerlijke
gewijde muzijkflukken, onder welke voortreffelijke koren van
11 a N D E L , droegen liet hunne bij , om de godsdienflige opgetogenheid der tailooze hoorders te verhoogen. Het overige
van dien dg werd toegewijd aan een feest, door N I EMEIJ a R gegeven aan de Univerfiteit, door een' grooten toevloed
van aanzienlijke perfonen opgeluisterd.
Dusdanige feestvieringen worden alleen in Duitschland gehouden. De Koning van Pruisen zelf werd naauwelijks met
meer praal , en zeker niet ' niet meer hartelijkheid, te Ha/1e
gefctcerd. En het is fireelend voor het menfchelljk hart, niet
eene zoo fierlijke kroon de grijze kruin eens mans vereerd te
zien , wiens ganfche leven was gewijd aan de zorg, om kwee
voor de wetenfcllap en,burgers voor het vaderland-keling
te vormen.

GLOBILE OPGAVEN, RAKENDE DE TENTOONSTELLING DER

VOORTBRENGSELEN VAN VOLKSVLIJT TE PARIJS IN 18274

D

eze Tentoonflelling had plaats in 2I zalen , en bevatte
de voortbrengfels van 1795 tentoonflellers.
Er bevonden zich ongeveer 1,360,000 voorwerpen, te za
volgens eerie zoo na mogelijke begrooting, ter waarde-men,
van 21,6,5,000 francs; hetgeen, door elkander gelagen, aan
elk artikel eerie waarde toekent van 16 fr. 67 C.

GLOBAL OPGAVEN.
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Er waren, onder anderen ,aan brons, verguldfel, goud- en
zilverwerk, kristal, porfelein, enz. enz. ongeveer t25,000
artikelen , ter waarde van ongeveer 2,050,000 fr.
Lakens, wollen, linnen en andere floffen, kant, enz.
305,000 art., 3,050,000 fr.
Meubelen , gravures , kunstbloemen , inlandsch houtwerk,
lampen, enz„ 150,000 art., 1,050,000 fr.
Chemifche en andere voortbrengfels , leder, garens, ftroohoeden, kammen, enz. 175,000 art., 450,000 fr.
Machinerie , ruwe en bewerkte metalen, ketels, landbouw
kunstwerktuigen, flotemakers en ander gereed -kundige
kramerijen, modellen, enz. 400,000 art., 5,800,000 fr.-fchap,
Fransch marmer, fchoorfleenen, mozaïk, optifche werktuigen, uurwerken, enz. 15,500 art. , 550,000 fr.
Pendules, chronometers, horlogiën, behangfelpapier, enz.
io,000 art. , 450,000 fr.
Shawls, cachemir, enz. 95,000 art., 3,500,000 fr.
Tapijten, fpiegels, enz. ie,5oo art., 450,000 fr.
Zijden fioffen , blondes , gaas, enz. 12,000 art., 2,500,000 fr.
Bljouteriën , heelkundige werktuigen , geweren, tapijtwerken van de Gobelins en Beauvais, voortbrengfels van het Inflituut van Dooffionimen te Parijs , enz. 70,000 art. ,
2,225,000 fr.
I let kostbaarfie voorwerp was het rijtuig voor het Jubilé ,
dat gekost heeft 500,000 fr.; de goedkoopfte waren mesfen
van 8 fous liet dozijn, en naalden van io fous het gros.
Eene opmerkelijke verbetering en een zeer belangrijk punt
tevens is , dat , federt de Tentoonflelling van 1823 , de prij
meeste artikelen 20 percent gedaald zijn, inzon--zenvad
derheid in de katoenen en wollen fteffen. Ilet laken, dat 42
fr. kostte, wordt thans voor 30 fr. verkocht, en de fhawls
van 150 en 300 fr. voor iso en 200 fr.
De Tentoonftelling van 1827 bewijst alzoo , dat men In
Frankri;k ook het groote vraag(luk van ware volmaking der
nijverheid heeft opgelost: beter waar te leveren voor goed
prijs.
-koper
-

W

WIJ KENNEN HSM I

ien flechts de nood zijns volks, geen vijands magt ontroert;
Nooit waarheid, vleijerij alleen tot toorn vervoert;
Voor wien de booze Reeds, de goede nimmer beeft:
IIeil 't volk, dat zulk een' man tot zijnen Koning heeft!
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INDIAANSCIIE WELSPRERENDIIEID.

(Medegedeeld door J. r.

II O L LE R MANN,

te Philadelphia.)

Aanfpraak van S CA N A N D O, Oppeuhoofd der Oneida's. (*)

M

ijne krijgslieden en mijne kinderen, hoort! — IIet is
wreed, het is zeer wreed. Een zware last ligt op mijn
hart ; het is zeer ziek. Dit is een donkere dag. De wolken
hangen zwart en zwaar over het volk der Onetda's; een íterke arm drukt zwaar op ons, en onze haten Dienen daaronder. Onze vuren zijn uitgedoofd, en onze bedden zijn van
onder ons weggenomen. De graven onzer voorvaderen zijn
vernietigd , en hunne kindeicn zijn verdreven geworden. De
Almagtige is vertoornd op ons, want wij zijn zeer goddeloos
geweest; daarom ondcrlleunc zijn arm ons niet. — Waar Zijn
de opperhoofden van de opgaande zon ? (t) Thans Pieken
blanke opperhoofden de vuren aan, die voorheen de hunne
waren. Daar flaapt geen Indiaan, dan die in hunne graven
flapen. Mijn huis zal weldra aan het hunne gelijk zijn; wel
zal een blank opperhoofd hier dit vuur aantleken. Uw-dra
S CAN A N D 0 zal welhaast niet meer zijn , en zijn dorp niet
meer een dorp vals Indianen.
De boodfchap, die in den laatalen nacht door onze lieden
van Albany gebragt werd, maakte dezen dag tot een' droevigen dag voor Oneida. De harten van alle onze kdnderen zijn
ziek , en onze oogen regenen, gelijk de zwarte wolk, die op
de boomtoppen der wildernis loeit. Lung riep de Pcerke íteln
van S CA NAND 0: hinderen, zijt op uwe hoede, zijt wijs,
zijt opregt! — Zijne voeten waren toen gelijk die van een
hert, en zijn aim gelijk die van eersen beer. Thans kan hij
fecihts eenige weinige woorden uitjammeren, en dan moet hij
zwijgen, en zijne flem zal weldra niet meer in Oneida gehoord
worden. Maar zekerlijk zal hij langen tijd in het geheugen

(*) Bij gelegenheid der ontdekking, dat hun land en de
door hen bebouwde grond aan den Staat van Nieuw - York
verkocht waren, door de kuiperij , gelijk hij zich verzekerd
hield, van zekere blanke menfchen. (De tranen vloten uit
zijne oogen, en die van allen, die hem in den Raad hoorden,
terwijl hid fplak.)
(j ) Ilet Oosten.
-
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zijner kinderen zijn , en in dat der blanke menfchen is s c Anaam overgegaan , en zal niet Herven. Hij heeft
vele woorden gef roken , om zijnen kinderen den regten weg te
doen bewandelen ; lang heeft hid gezegd : Drinkt geen fterk
water; want het maakt u muizen voor de blanke menfchen,
die katten zijn. Menigen maaltijd hebben zij van u gegeten.
IIun mond is een valfuik , en 4hun weg gelijk aan dien der vos fen. Hunne lippen zijn zoet, maar hun hart is boosaardig.
Nogtans zijn er goede Blanken en goede Indianen. Ik bemin
alle goede menfchen; en J E z u s, dien ik liefheb , ziet alles.
Zijn groote dag zal komen; hij zal alles weder regt maken;
hij zal zeggen tot bedriegende Blanken en drinkende Indiatien: Gaat weg , gaat weg ! gaat, gaat, gaat! — Voorzeker,
mijne kinderen, hij zal hen wegdrijven. In dien dag zal' ik
mij verheugen. Maar ach! groote droefheid is in mijn hart ;
want vele mijner kinderen treuren. De groote J EZ U S heeft
toegezien, den geheelen tijd, toen de Blanken ons bedrogen,
en het zal in zijn geheugen blijven ; hij zal het alles weder
regt maken. Lang heb ik zijne goede woorden geloofd, en
zoo lang ik leef, zal ik tot hem bidden. Hij is mijn goede
Zaligmaker; mijne blinde oogen zal hij openen. (*) Ik zal
hem zien. Kinderen , zijn weg is een goede weg.
Hoort, mijne kinderen! wanneer dit nieuws in het raadhuis
tegen de ondergaande zon (1-) vernomen wordt, en de opperhoofden der zes natiën het h8oren , en zij naar den raad
bij het groote meer, tegen de ondergaande zon, zenden, en
uitroepen: „ Maakt bogen en pillen gereed; fcherpt de tomahawk (4-); begraaft den ketting van vriendfchap met de
„ Blanken in den grond, en, krijgsman, dood hen, dood
„ hen!" — hei groote opperhoofd tegen de ondergaande zon
zal geenen uit de zes natiën dooden, die in zijn land trekken, omdat zij eenen ketting van vriendfchap met de Blanken hebben; en hij zegt, dat de Blanken ons goddeloos ge.
maakt hebben , gelijk zij zelve zijn, en dat wij ons land aan
hen verkocht hebben. Wij hebben het verkocht: wij zijn bedrogen geworden; en mijne boodfchappers zullen ware.. woorden fpreken in het groote raadhuis tegen de ondergaande
N A N D o's

(*) Hij was blind, en bijkans honderd jaren oud , toen hij
deze Aanfpraak hield.
(t) Het Westen.
(4-) Strijdmes, bij de indianen in den oorlog gebruikelilk.
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zots, en zeggen: „ Begraaft nogtans de tomahawk; Oneida's
moeten kinderen des vredes zijn."
Kinderen! Sommigen hebben gezegd, dat uwe opperhoofden papieren der blanke menfchen onderteekenden , waardoor onze vuren verkocht werden. Uwe opperhoofden onfierteekenden geene papieren; eerder zouden zij zich door de
tomahawk dooden laten. Wij weten , dat een van onze lieden
door de blanke menfchen is afgehuurd geworden om dit onder ons volk te verfpreiden, en hij zal u dit nu zelf zeggen.
Papieren zijn booze dingen; neemt u in acht, onderteekent
geene, dan die onze leeraar ons voorleest. Hij is opregt.
Gij ziet nu zijne tranen gelijk de onze vloeijen.
Vader! gij zijt onze leeraar; (*) droog uwe tranen af. Wij
weten, dat, indien uw arm konde, dezelve ons zoude helpen. Wij weten, dat Hechte menfchen, om onzentwille,
kwaad van u fpreken. Gij lijdt met ons. Maar gij zijt j Ezu s' dienaar, en hij zal u niet minder beminnen, omdat gij
Indianen liefhebt.
Kinderen! Onze twee boodfchappers zullen gaan, en
onze droefenis overbrengen naar het groote raadsvuur tegen
de ondergaande zon. Spoedt u, mijne kinderen, en brengt
hun onze boodfchap. Brengt onzen groet aan alle de opperhoofden, rondom; het groote vuur verzameld. En moge J Ezus, de groote Zaligmaker, u behouden terugvoeren!
(Twee boodfchappers vertrokken onmiddellijk naarBufaio.)
(*) De Heer j EN K IN S, Zendeling, Leeraar bij de Oneida's.
FETH ALI, SCHAR VAN PERZIE, EN ZIJNE ZONEN.

r, naar overoud landsóór eenige jaren deed r•
V
gebruik, zijne zonen bijeenkomen, om uit hun midden, in
E T H AL

gevalle van overlijden, eenen Troonopvolger te benoemen.
Hij koos A B B A s MI R z A, zijnen tweeden zoon, als zoodaiiig. Alle de Prinfen bogen zich ootmoedig voor den wil des
vaders en heerfchers, Maar de eerstgeborene s ME a EM E D
ALI, deed zulks niet, „ God behoede den Koning der Ko,, ningen l" fprak hij moedig: „ Maar, wanneer mijn broe„ der en ik het ongeluk mogten hebben u te overleven,
„ vader en heer! zoo zal deze beflisfen t" En bij deze woorden toog hij de fabel half uit de fcheede. Van dit oogenblik
aan waren de beide broeder;: verklaarde vijanden. Intusf ben
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met vergif uit den weg geruimd. In allen gevalle doet dit
tooneel ons de reden zien , waarom F E T II Al. I , bij liet
fluiten van den vrede van Gulistan, in 1814 , met ALE XA Nn E R I, de voorwaarde bedong, dat de door hem gekozen
zoon door Rusfrfche magt op den troon zon gehandhaafd worden, bijaldien zulks tegenhand ontmoette, en waarom ABB A s M I R Z A thans omtrent Rusland geene vredelievende gezindheden heeft doen blijken.

ItUNST, OM GEDICHTEN MET DEN DOBEELSTEEN TE WERPEN.

M

en neemt een' dobbeifteen , en werpt een getal. Men
zoekt op eene kleine tabel dit getal na , en vindt daarbij i8
andere getallen aangewezen, waarvan het eetfle tot den eer
worp, het tweede tot den tweeden worp behoort, en-flen
zoo vervolgens. Men'neemt alzoo van deze reeks het eerlle
getal, dat tot den eerf'en worp behoort, en zoekt dat getal
nu weder op eene andere tabel na, alwaar een versregel daar
Dezen versregel fchrijft men op. Vervolgens-nevsflar.
werpt men ten tweeden male , zoekt op de kleine tabel het
tweede getal , daarna datzelfde tweede getal op de andere tabel, en zoo vervolgens tot den Inden worp , wanneer men
een zamenhangend gedicht van 18 regels verkrijgt. hoe men
ook werpen moge, de regels pasten altijd op elkander.
Met éénen dobbclfleen kan men Hechts van t tot 6 werpen;
doch , daar men 18 maal te werpen heeft , haan bij ieder worpgetal, dewijl elk geval in eiken mogelijken worp vallen kan,
18 getallen, en eik derzelven wijst op de tweede tabel een'
versregel aan. Deze laatfle tabel heeft dus zesmaal 18 , dat is
io8 versregels. Men kan ook twee den meer) zulke tabellen,

ieder van ion regels , vervaardigen, de eene b. v. van ernt#igen, de andere van komifchen inhoud; waardoor men, naar
believen, een verheven of luimig gedicht kan zamenflellen.
Deze uitvinding is inderdaad zinrijk en kunstmatig, dewijl
de 18 worpen op eene fchier oneindig verfchillende wijze kunnen uitvallen, en echtex io3 regels toereikend zijn, om, bij
elke mogelijke verfcheidenheid der worpen, altijd een volko-

men gedicht op te leveren.
Hoezeer dit fpel voor nog meerdere uitbreiding vatbaar zij,
wanneer het voor twee of meer dobbellteeneu wierd ingerigt,

behoef4 geene verdere aanwijzing.
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vI.

BLaatroeders!
laat ons henentrekken uit het trouwelooze land;
ons haastig onze zeilen -rigten naar het fchoone íhand,
Waar, zoo lang en bang gekluisterd , I-Tellas weder adem fchept ,
En de regter, nog vol Ilriemen, tegen de tirannen rept.
Britten! zonder dank en zegen brengen we u den affcheidgroet ,
Kiezen ons een' andren fchutsheer, en zijn naam is : heldenmoed;
Hij zal, zonder uwen vrijpas, ons geleiden, waar wij gaan,
En wij zelve ons pasfen fehrijven,met ons eigen bloed , voortaan.
Onze muren, onze torens , heel de welbeminde (lad,
Die de Moeder onzes Meeren zelv' zich uitverkoren had,
Dat zij van de fpits der rotfe , op den laatflen oeverrand ,
Met haar'aanblik rnogt vertroosten't diepvernederdGriekenland; Deze (tad hebt gij verhandeld ,—gij, die haarbefchermen zoudt ;
Hebt haar , Britten , veil geboden voor des grijzen Pacha's goud!
Gaarne hadt gij onze hoofden meè begrepen in den koop,
Dat het bloed der wereloozen van der beulen moordbijl droop !
Britten! Britten! aan uw handen kleeft iets , rooder nog dan bloed;
Britten! Britten! 't isbet bloedgeld,gloeilende met hellegloed!.....
En een groote houtmijt werd er op het marktplein zaamgekruid ,
En met fchuppen en met (paden trokken wij ter poorten uit;
Ieder groef zijn dierbre dooden op , met hangen boezemzucht,
En, in vrije vlammen blakend, vloog hunne asch in vrije lucht.
Ach ! wel gaarne hadden wij ons zelv' ge ('tort in d' eigen gloed ,
Maar der vrouwen,maar der kindren jammer brak der mannen moed;
En zoo togen wij , bij 't lichten van den likbrand, verder voort,
En der Britten fchepen namen ons en onze ellende aan boord.—
Twee jaar waren wij gezeten hier, aan Korfu's klippig Itrand ;
Tweejaar zag'tonsvruchtloosfmachten naarhetdierbaar vaderland.
Britten! gij gaaft ons befcherming , en nog ketenen daarbij
Uw befcherming, uwe ketens vloeken en verbreken wij. —
Broeders , laat ons henentrekken! Ginder ligt zij, onze (lad,
Die de Moeder onzes Heeren veiligt als een' dierbren (chat,
Dat zij van de (pits der rotfe, op den eerílen oeverrand,
Met haar' blik vermogt te zeegnen het ontwaakte Griekenland.
Broeders! laat ons derwaarts trekken, eer de hooge fchu tsheer, ligt,
Ons op nieuwaanzijnbefchermingdoorgeregtsdienaarsverp ligt' .....
Broeders ,laat ons derwaarts trekken! Ziet ,nog mag de vrije hand
Wapens voor de vrijheid voeren ,wapens voor he vaderland!
J. w. IjNTE1HA.
Naar WILH$I Mu .Ll,R.
.

MENGELWERK.
TURKSCHE ZEDEN.

Eene 7,amenfpraak tusfchen een' Derwisch (bedelmonnik)
een' Raam (priester van Gene Moskee) en MU S T A P H A
(een' jongen Turk.)

M

U S T A P H A. Wanneer is toch het Beyram - feest?
Imam. Met acht dagen. Vóór twintig dagen was het
nieuwe maan.
M U S T A P II A. Ik wil u wel bekennen , dat deze
ramazam (*) mij eindelijk tot een last wordt. De dag
fchijnt zoo lang te zijn, wanneer men niet eten mag!
Ook wacht ik telkens met zoo veel ongeduld naar het ondergaan der zon , als naar de komst van den grooten Profeet. Naauwelijks zijn hare laatfie ftralen achter de bergen verdwenen , of ik zet mij aan den disch , en fia niet
op, voordat de morgenfchemering daar is.
Derwisch. En gij eet gedurende dezen ganfchen tijd ?
M US T A P H A. Neen, ik eet niet zonder ophouden.
Maar ik vertroost mij wegens het vasten bij dag hiermede, dat ik het oog niet van de fpijzen afwend, die ik
nu weder vijftien uren (1-) zal moeten misten.
Imam. Zekerlijk is het een weinig lastig, van den
morgen tot den avond niets te eten; maar .....
M U S T A P H A. Zoo men nog maar drinken mogt!
Ja , mogt men in dit hecte jaargetijde dc lippen flechts
met een druppel water bevochtigen, dit zou nog cone
verligting zijn.
Imam. De voorfchriften onzer Godsdienst verbieden
liet. Men moet gehoorzamen, zonder te murmureren.

(*) De Turkfche vaste, die eene maand duurt.
(t) De rainazam valt foms in de langtic dagen ; en dan
is het gebod, dat het vasten van zonnedpgang tot zonneundergang voorfchrijft, veel harder, clan gewoonlijk.
F, e e
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Mu S T A P H A. Vooral , dat ik niet rooken mag , is
mij onverdragelijk.
DerwVisch. Zoo veel te beter. De ware Muzelman
moet zich gedurende de heilige dagen onthouden van alles , wat hem oenig genoegen kan verfchaffen.
M U S T A P H A. Niet rooken en niet fnuiven te mogen, dit is zeer hard !
Derwisch. Die in den Profeet gelooft , moet niet alleen in deze maand zich onthouden van alles , wat de
zinnen kan ftree;en, maar zich ook wachten voor lam
chen , boerten , en niet meer fpreken , dan volílrckt noodig is.
M U S T A P H A. Gij kunt dat gemakkelijk zeggen ,
Derwisch ! maar wie is in ƒlaat, al deze voorfchriften
zoo geuren; op te volgen ? Niet één onder duizend kan
de vaste zóó houden.
Derwisclz. Zoo veel te erger, D1 us T A PH A JIga !
zoo veel te erger , mijn zoon!
M U S T A P II A. Ik weet wel , dat gij Derwifchen ,
en ook de Imams, in fraat zijt , al deze ftrengc geboden
naauwvkeurig op te volgen. Gij kunt den ganfchen dag in
het bed blijven. Als men te bed ligt , denkt men aan
eten , noch rooken , noch praten ; maar bij ons , die onze bezigheden hebben, en den ganfchen dag heen en weder loopgin moeten , is het niet zon. Niet alleen kunnen
wij de vaste naar al de geftrengheid der wet niet houden;
ook buitendien zijn er voorfcln•iften genoeg, welker opvolging ons onmogelijk is. Zoo moet ieder geloovige vijfmaal op een' dag in de Moskee bidden ; en evenwel ziet
men er nooit veel menfchen in. De meesten vergenoegen
zich , hunne afwasfching te verrigten , wanneer zij de
uitroepers liet uur des gebeds hooren aankondigen; en
hoe velen moeten zelfs dezen pligt nalaten !
Innam. Vijfmaal op ellen dag te bidden , is dit dan
te veel? Gods wil was, dat men vijftigmaal zou bidden , en alleen op de gebeden des Profeets werd dit getal tot op vijf verminderd. Hoe meer men bidt , des te
aangenamer is men bij Go J en bij zijnen Profeet.
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M U S T A P H A. Ja zeker ; doch men moet nooit meer
op een' ezel laden, dan hij dragen kan. Vijfmaal is weinig voor een' Geestelijke, maar te veel voor lieden, die
eenigen arbeid te verrigten hebben. — Wanneer op het
oogenblik , als de Muezzim (uitroeper) van de Minaret
tot het gebed roept, een koopman op het punt is, om
een' voordeeligen koop te fluiten , zal hij dan zijne belangen verwaarloozen , om te gaan bidden'? en als de
fchipper in de Straat vaart, zal die zijn roer loslaten? —
de lastdrager, die onder de zwaarte van zijnen last gebukt gaat, denzelven op den grond werpen, en naar het
bedehuis loopen ?
Imam. In de gevallen , waarvan gij fpreekt, kan men
zijn gebed verrigten ter plaatfe, waar men is , wanneer
ílechts de vier vereischten in acht genomen worden, en
het de voorgefchrevene tijd is.
Derwisch. Is echter het gebed eenmaal begonnen , jong
mensch ! hoe groot gevaar u dan bedreige — al beeft
de aarde onder uwe voeten , al (laat de blikfem boven
uw hood in, al trekt de vijand zijne blanke fabel tegen
u, gij moogt u niet van uwe plaats bewegen, alvorens
het geëindigd is.
Imam. Doch vooral moogt gij ' dit heilig gebod niet
overtreden uit lage eigenbaat.
M U S T . P H A. Men moet evenwel leven.
Derwisch. In de eer ie plaats moet men de pligten van
de Godsdienst vervullen , en zich voor den vloek des
Profeets wachten.
M u S T Al H A. Dus zou men wel van honger moe
omkomen, of anderen berooven , als men leven wil.-ten
Derwisch. God, die ons gefchapen heeft, zal ons
geen gebrek laten lijden. Doe, zoo als wij Derivifchen;
wij denken nooit om den volgenden dag, en wij leven
toch.
M v S T A P HA. Ja, gij leeft van aalmoezen. Doch
gij zult moeten toefiemmen , dat, als iedereen u navolgen wilde, gij in groot gevaar zoudt komen, om van
honger te fterven.
Eeea
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Derwisch. Men kan immers van kruiden, vruchten en
water leven. God is groot!
MUS TAP H A. Ja; maar een zoo fober maal deugt
alleen voor u, die ongehuwd leeft. Zoo gij kinderen hadt,
zouden deze ook van kruiden kunnen leven ?
Dersvisch. En waarom niet ? Leven de dieren anders?
En evenwel groeijen hunne jongen, hunne geflachten worden onderhouden en vermeerderen, federt de wereld flaat.
Meent gij, dat de menfchen er meer noodig zijn op aarde, dan de dieren? Hunne vermenigvuldiging is niets
dan verkeerdheid; want federt zij zoo talrijk zijn, belecdigen zij hunnen Schepper elk oogenblik. Beflonden er
niet eenige ware geloovigen , zoo als wij , de wereld zou
reeds lang vernietigd zijn ; onze gebeden bewaren dezelve. Ik bedoel geenszins de Tavours (*), welke God
nooit aanziet, en wier betlaan Hem onverfchillig is ; hetgene ik zeg, betreft ons eigen volk, dat gefchapen werd,
om alleen op aarde te zijn , maar thans zoo zeer verontreinigd is door onze zonden, dat buiten twijfel God en
zijn Profeet de oogen van hetzelve gewend hebben.
Imam. Helaas ! daarom geraakt ons rijk van dag tot dag
meer in verval , en worden wij noch door de Krahls (t) ,
noch door de Christelijke volken langer geacht , zoo als
onze voorvaderen. Zij doen met ons, wat zij willen.
MUS T A P H A. Wat mij betreft, hebt gij ongelijk,
Imam ! Zij doen niet met mij, wat zij willen ; ik veracht hen, die honden !
Imam. Zonder het zelf te weten , mijn zoon! laat
gij, even zeer als anderen , u door hen leiden. Bemerkt
gij niet, hoe door hunne fchuld dagelijks een paar onzer
oude gebruiken afgefchaft worden, welke door zoo vele
eeuwen geheiligd, door zoo vele overwinningen bekrachtigd zijn geworden? De verfoeijelijke zeden hunner landen hulpen ongevoelig , men weet niet hoe ; onder ons
in. Alles in ons Turkije is veranderd — alles verandert nog meer. Reeds mengen zij zich in onze regtsplegi n g. Men moet hun rekenfchap daarvan geven, hoe wij
(*) Ongeloovigen, de Christenen. (t) Christen - vorllen.
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onze Raja's (*) behandelen. Nu willen zij hok aan
ons krijgswezen eenc andere gedaante geven. Waarfehijnlijk zult gij weldra zien, dat zij ons met verfinading uit
onze bezittingen in Europa verjagen.
Derwiscii. Indien dit gefchreven (laat , kunnen wij er
niets tegen doen; de wil des Profeets gefchicde !
M U S T A P H A. Maar waarom laten onze Ministers
hen begaan?
Imam. Onze Ministers ! deze zijn zoo laag , dat zij
hun hof maken bij de Gezanten der ongeloovigen. Zij
vleijen die; zij liefkozen hen; zij gaan bij hen in huis.
Ja, men zegt, zij drijven hunne laagheid zoo verre, dat
zij met hen aan tafel eten en drinken.
Dervisch. Alle deze EItzir (Gezanten) zijn flechts
fpionnen. Waarom laat men hen in de hoofditad leven ?
waarom .....
M U S T A P H A. Liever naar den Seitan (Satan) niet
hen — met allen naar den Seitan !
Imam. Al waren wij van hen bevrijd, wij zouden nog
niet gered zijn. Zekerlijk heeft ons ongeluk zijnen oor
ondeugden onzer flaatsmannen; maar het-fprongide
is gedaan — het bederf heeft zich reeds verfpreid onder
het volk. Alle voorfchriften, alle verordeningen van den
grooten Profeet worden met voeten getreden. Men ziet
de Osmanlis thans kansfpelen fpelen. Men verwaarloost
niet alleen het gebed en de vaste ; men waagt het zelfs ,
van de door den Profeet zoo geílreng verbodene dranken
en vleeschfpijzen zich niet meer te onthouden. Ja , kunt
gij het gelooven? ik heb zwijnenvieesch zien eten !
Mu STA P H A. Maar, ik bid u, daar gij zoo geleerd
zijt , zegt mij , waarom is ons het zwijnenvl'cesch ver
Zou het waar zijn , wat ik heb hooren zeggen ,-boden?
dat dit dier eens lederen zakken vol water opwoelde ,
welke de Profeet heimelijk had laten begraven, om mid_
den in de woestijn een wonder te doen , gelijk er weleer
een oude Jood deed; en dat het arme beest, tot ltraf
daarvoor , vervloekt , en liet eten van deszelfs vleesdi
Ons verboden werd?
(*) Christen - onderdanen , de Gricke7f.
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Deravisch. Welke lastertaal !
Innam. Jongeling! wat helfche geest heeft u deze goddelooze gefchiedenis verhaald ? Had de Profeet zulke hulpmiddelen noodig , om wonderen te vcrrigten ? — hij, die
van duizend legioenen Engelen begeleid werd, zoo dik
hij uittrok, om , Joden en afgodendienaars te verdel--wijls
gen, — die Bene ganfclie had met cone mand vol dadedelen fpijsde
Dervisch. Het zwijn is een onrein, morfig, verworpen dier. Daarom wordt ons verboden, deszclfs vlcesch
te eten. En al be(lond deze reden niet , mag men op den
wil des Heeren zich aanmerkingen veroorloven? Neen ,
mijn zoon! men moet gelooven , zonder reden te vragen ;
dit is de ware grondf'telling van onze Godsdienst, — dit
de regel van gedrag voor elken regtzinnigen. Laat de goddeloozen en ongeloovigen de Godheid bedillen!
M U s T A P II A. Vergeeft mij , bcibabar ! (*) ik zeide
flechts , wat ik gehoord had.
Dervisch. Wij vergeven u ; want gij zift jong en zon
ondervinding. Imam ! bid den Profeet voor hem, en-der
fineek dien , dat hij hein vergeve.
Innam. „ Vergeef, Heilige aller IIeili en! vergeef
dit kind en alle zijns gelijken; zij weten niet, wat zij
doen, noch wat zij zeggen. Welligt keeren zij eens weder tot den weg der heiligheid !" —(Tot MUSS T A P H A.)
Gij ziet, jongeling ! hoe ligt men in de valflriklzcn dezer
ongeloovigen kan geraken. Zoo verderven en verleiden
hunne leugens dagelijks oenigen uit het midden der geloovigen. In dc hoofdítad bemerkt men nog eenige ach
voor oude gebruiken; maar ga in dc provinciën, gij-ting
zult affchuwelijke dingen zien. Ja, gij zult ongeloovigen
op paarden zien rijden. Gij zult hunne huizen gefchilderd zien. Aan hunne ligchamen zult gij borduurwerk,
witte kleederen . roode en zelfs groene (t) floffen , met
Cpn woord, allerlei weelde aanfchouwen.
(*) Vaders.
() De verdrukte Christenei mogen niet anders dan donkere kleuren gebruiken. Groeit is den Turken zelfs verboden,
zoo zij geene Erxirs zijn.
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Derwisch. Geld is heden ten dage een God, Men
fchat het hooger, dan het paradijs der Osman ijs.
Imam. Geef den Pacha, ja den Vizier zelven honderd beurzen, en gij verkrijgt vrijheid, om eene kerk weder op te bouwen. Bied hun slechts een derde dier fom,
en zij laten u ecne Christen - fchool oprigten. De helft
van ons rijk zal weldra door ongeloovigen bevolkt zijn.
M U S T A P H A. Ik heb hooren zeggen, dat men ver
Franken gefchrevene, boeken in onze-fcheidn,or
taal heeft overgezet.
Imam. Ach! die vervloekte boeken! Dit is de ver
plaag, die de Profeet ons tot ftraf onzer-fchrikeljt
zonden doet overkomen.
Der'wisch. De worm moet ze doorknagen, dat de mui
ze vreten, dat liet vuur ze vertere, die vervloekte-zen
papieren
Mu STAP n A. Hebt gij een of ander van deze boe
-ken
gelezen?
Imam. God beware mij ! en gij, mijn zoon! wacht u
wel , ze aan te raken ! Zoo er u ooit een bij toeval in
handen komt, kunt gij niet beter doen, dan liet terítond
in het vuur te werpen. Ware ik rijk, zoo had ik al die
boeken opgekocht , om ze te verbranden , en hierdoor
duizenden van zielen behouden.
M U S T A P H A. Men heeft mij evenwel verzekerd ,
dat deze boeken niet allen verdienen , zoo behandeld te
worden. Zekerlijk zijn er zeer flechte onder, zoo als onder
anderen die , waarin de gefchiedenis van het land der Franken, van hunne zeden en gewoonten (laat. Deze, ik
fleur het gaarne toe, behoort men zonder erbarmen te
vernietigen. Doch men zegt , dat er ook anderen voor
-komen,di
niet zon hecht zijn.
I,nana. Zij zijn allen Eiecht.
Derwisch. Hoe zouden die boeken niet verfocijelijk
zijn, daar ze uit het land der Franken komen? Heeft
men ooit gezien , dat er iets goeds van hen kwam ?
M U S T A P H A. Maar die over de krijgskunst handelen?
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Imam. Wel nu, meent gij dan, dat, zoo de ongeloovigen een geheim wisten , hoe men oorlogen moet,
zij het ons ontdekken zouden? Het tegendeel zouden
ons die fchurken veeleer leeren , opdat wij in hunne firikken mogten vallen. Onze voorvaders , die in den ílrijd
zoo geducht en zoo magtig waren, hadden die noodig,
de boeken der Franken te lezen?
Mu S T A P H A. Zegt mij toch , wat de boeken fchaVen kunnen, uit welke wij rekenen, tellen, meten leeren?
Imam. Dit alles verftaan wij zeer goed.
Derwisch. Tellen onze kooplieden niet voortreffelijk
met hunne rozekranzen en kerfílokken ?
Imam. Wij hebben de Franken noch hiertoe , noch
tot iets anders noodig. Wij willen niets van hen leeren ,
volílrekt niets.
MUS TAPHA. Goed ! maar men zegt toch , dat hunne
boeken aanmerkelijk bij ons zullen vermeerderen, niet
door affchriften met de hand, maar door middel van zeker werktuig; hoe het heet, weet ik niet.
Derwisch. Hij meent waarfchijnlijk de drukpers.
Imam. Ja, dat is die vervloekte boekdrukkunst!
Reeds vóór verfcheidene jaren is dezelve bij ons ingegevoerd, en zij zal ons ongelukkig land geheel in het
verderf ftorten.
M U S T A P H A. Men kan echter met dit werktuig ook
onze goede boeken vermenigvuldigen.
Imam. Mijn zoon! onze heilige fchriften moeten met
dit helfche werktuig niets gemeen hebben. Ik weet wel,
dat men zoo goddeloos was , afdrukken daarvan te laten
maken ; doch de ware geloovigen lezen niet anders , en
mogen niet anders lezen , dan affchriften , die met de hand
gemaakt zijn. Toen God den Koran door zijnen Aarts
aan den Profeet zond , en hem bevel, dien onder-engl
alle volken te vcrfpreiden, — zou God toen niet tot hem
gezegd hebben, dat hij denzelven moest laten drukken,
als Hij gedacht had, dat het iets-goeds waré? Laat u
niet verbijsteren, jong mensch! Wat niet in den Koran
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gefchreven Praat, wat niet van den Profeet bevolen is ,
en wat onze voorvaders niet kenden of gebruikten , dat
is Plecht, verderfelijk, verfoeijenswaardig , en moet uit

ons rijk verbannen worden. Volg gij dezen grondregel,
en gij zult niet alleen gelukkig zijn in deze wereld, maar
gij zult ook alle genoegens genieten , welke de Profeet
voor zijn geliefd volk in het Paradijs bereid heeft.

IET SOVER DE ALGEMEEN AANGENOMEN NEDERDUITSCIIE
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(,Vervolg en Pot van bi. 73a.)

at den V -klank betreft, deze betond niet in het Latijn, en om haar met Romeinfche letters te vormen, bezigde
men eene dubbelde i, waarvan de tweede (j) Hechts eene
verlengde i is, op gelijke wijze in 't fchrijven gevormd, als
men bij het fluiten eener fyllabe de m en n teekende. (B 1 L D.
Spraakl. bl. 37.) Deze -figuur is alleen eigen aan onze
taal en in geene andere te vinden. De Engelfchen hebben
denzelfden klank , doch gebruiken hiertoe de i en de y ; en deze
y is ook bij ons met de ij in een verwisfeld gebruik. De
Franfchen bezigen ook wel de figuur der y, doch geven haar
denzelfden klank als aan de I. Waarvandaan nu deze y?
S IEGENBEEK (Verb. bl. 68.) zegt flellig, dat zij in haren
oorfprong niets anders is dan de T der Grieken, door de Latijnen in Griekfche woorden met het letterteeken y gefchreven , en dat dit bij deskundigen niet licht twijfel ontmoeten
zal. B Ii. DER DIJ K is het, in zijn Letter.
fchr. bl. 56, met
zich zelven nog niet volkomen eens. Hij zegt daar: „ Dat
„ de it beide als it en als y - klank in 't Romeinfche Alfabeth
aangenomen, en dan in het laatlle geval met een i daar
onder , als ffgnuzn diacriticum, geteekend i3 , fleurt met het-„
gezegde overeen. Ik zon echter niet voor vast durven
„ beflisfen, of de y niet bloot voor een i met twee koppen,
„ dat is , een dubbele 1, te houden zij." Doch deze twee
gevoelens neemt hij fiilzwijgende terug in zijne Per fch.
Ode D. bl. 149, waar hij zegt , dat de tegenwoordige 7' de
T of v der Grieken , de V der Latijnen was. Maar wat zegt
hij weder in zijne Spr•aakl. bl. 37? „ De y is, wat de fi„ guur betreft, oorfpronklijk niets anders dan een verlengde
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#, op gelijke wijze In 't fchrijven gevormd als men bij 't
„ fluiten eener fylbe de m en n teekende." Wat hij dus eigenlijk voor den waren oorfprong der y - figuur houdt, kunnen
*ij niet bevroeden. Voor ons, wij koesteren een nieuw gevoelen. En al aanttonds trekken wij het flerk in twijfel, of
onze `I^ wel uit de Griekfche T ontdaan is. Want waarom
dan deze Griekfche letter niet gansch en gaaf zonder eenige
verandering der figuur overgenomen? Waarom dan ook niet
gaaf overgenomen de kleine v? Waarom haar klank zoo in
de overige als In onze taal veranderd ? Meer dus zou mij vol
gevoelen, dat onze y uit de Griekfche a ontdaan-doenht
is, waarmede zij, zoo in klank als In figuur, alle overeenkomst fchljnt te hebben; ware het niet, dat dit gevoelen,
niettegenftaande het zich teriiond voor den geest opdoet,
door niemand is aangenomen., en men in allen gevalie weOer zit met de capitale T, welke met de Griekfche ii niet
overeenkomt. Wat dan2 Wij houden de even aangeroerde
gisfing van n I r. D E Ian ij x, dat de ,y eene i is met twee kop
dat is, eene dubbelde i, voor de waarheid, Mij dunkt,-pen,
de figuren T en Y leenen zich als van, zelve tot het gevoelen,
dat zij uit de 11 of Ij en II of Ij ontátaan zijn, ten einde
die twee letters als édne vocaal zijnde af te beelden. Zoo bediende men zich oudtijds en ook thands nog van de figuur .E
en IE, om AE en AE te vertoonen, zoo van de figuur & om
et te verbeelden: en waarom zouden dan ook T en Y niet twee
aan één gefchreven . ( of II kunnen zijn ? Ziedaar dan nu wel
eene nieuwe figuur, maar geen nieuwe letter: zij is derhalve, zoo in uitfpraak als in gebruik, dezelfde als onze 11 of
.jJ en II of IJ. Het gebruik van beide figuren is dus even
goed, gelijk het volkomen hetzelfde Is , of men ac of .e fchrijve. Eu even zoo is het met de kleine ij en y. Nu werd het
langzamerhand een raadfel, wat die figuren T en y waren, en
waartoe zij dienden. Men meende, dat zij onderfcheiden waren van de If en ij; maar, daar men er geen verfchillenden
klank aan hoorde, wist men haar verfchillend gebruik niet te
bepalen, en voerde men hiertoe gansch willekeurige regels in.
Vit onze taal gingen die figuren over in de Engelfche, waar
men denzelfden ij -klank had. Doch dien klank drukte men
aldaar oorfpronitelijk door de enkele i uit. Men gaf toch in
het oorfpronkelijke Engelsch aan de i den fcherpen i - klank
iet , even *li wij nog niet doen in zuiver (I-id1landfche woorden, waarin wi, dezen klank door den diphthong ie uitdruk-

OVER DE NEDERDUITSCIIF, SPELLING.

755

ken, Men kon dus voor den j - klank gefchiktelijk da z gebruiken, al had deze letter in het Latijn Benen anderen klank.
Maar nu zag men in onze taal eene onbekende letterfiguur
voor dien klank, de y namelijk, en, uit hoofde der onderlinge
verkeering der volken , werd haar gebruik ook in het Engelsch
Ingevoerd , en bediende men zich volgens vastgeflelde regels ,
die echter willekeurig waren, voor denzelfden klank nu eens
van de i, dan weder van de y. Dit gebruik doeg over tot de
Franfchen. Deze bezaten den ij - klank niet, maar gaven onzen
klank van ie aan de i. De i nu zagen zij In het Engelsch
van een verwisfeld gebruik met de y te zijn : en den oor
dezer figuur niet kennende, even als dezelve bij de-fprong
Engelfchen onbekend was, gaven zij er, dom genoeg, den
naam van Griekfche i (i - Grec) aan , zonder te bedenken,
dat de Griekfche i dezelfde is, als die wij en de Engelfchen
en de Franfchen gebruiken. Doch waarvandaan haalden zij
deze benaming? Zij verraadt onkunde in de Griekfche taal;
en mogelijk is het dus eene benaming, waarmede men zijne
onkunde aan den dag wilde leggen. Zoo noemen wij nog hetgeen ons duister is 4rtzbiscii, en de Franfchen Gothiek, niet
noch Arabieren, noch Gothen er eenig deel hoe.-tegnlad
genaamd aan gehad hebben. Zie BI LD. Ver/ch. Ode D.bl. 6a.
Mogelijk ook meende men, dat die letter wel uit het Griek.
fche Alphabeth ontleend zou zijn , daar men vernam, dat,
zoo onze taal als de Engelfche ook de k uit het Grieksch
genomen hadden. Hoe liet zij, deze geleerde benaming van
Griekfche i was genoeg , om de y bij de Franfchen tot in de
overdrevenfte ongerijmdheid te doen gebruiken, en de á bijna
gansch en al te doen verdringen, offchoon men thands weder
voor het grootfle gedeelte tot de oorfpronkelijke rechtzinnig
terug gekeerd.
-heids
Volgens ons gevoelen dus is de y tilt onze taal afkomftig.
Hiertegen echter kan men inbrengen haar gebruik bij de
jluctores Clasfzci in de woorden Cyrus, Iegyptzzs, Zeahyrus,
enz. Wij erkennen deze tegenwerping niet volkomen en ze.
ker te kunnen wegnemen. Doch wij vragen het; is het zoo
zeker, dat de Romeinen zelve die letter gebruikt hebben ?
is het zoo zeker, dat zij niet is eene letter, enkel en alleen
door de affchrijvers gebezigd ; affchrijvers, die haar uit onze
taal, of ook uit de Engelfche en de Franfche , waar zij reeds
gevestigd was , ontleend hebben ? Zoo ziet meil ook door
de affchrijvers Bene verfchillende letter voor de u en v ge-
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bezigd; en nochtans fchijnt het zeker te zijn, dat de Romeinen alleen de u gebruikt hebben. Zie BILD. Letterfcrzr.
bl. 99. En hetzelfde merkt B as. DEED IJ K ook op omtrent
de tsade der Hebreeuwen , welke letter hij meent , dat in liet
oude Hebreeuwsch niet heflaan heeft, maar eerst naderhand
ingevoerd zijnde, door de affchrijvers der oude Ilebreeuwíche
boeken ook in deze is gebezigd geworden. Zie Letterfchr.
bl. 95. Is het niet mogelijk, dat, toen men aan de y den
naam van G iekfche i gegeven had, en men bemerkte , dat,
indien zij al uit de Griekfche taal ontleend was, zij noch
iota der Grieken niet zijn kon, men haar hield voor-tansde
de TT der Grieken , waarme@ zij in gedaante eenige overeen
haar dus om deze reden gebruikte in die-komsthad,en
woorden, welke in het Grieksch de u bezitten ? Hoe liet
dus zij , de gemaakte tegenwerping rekenen wij nog niet genoeg geslaafd, om er ons gevoelen aan op te offeren.
Ons gevoelen nu a priori voorgefteld komt hierop neder.
Den tegenwoordigen ij - klank drukte men van het begin af
alhier uit door de dubbelde i (:i), welke op de wijze, als
D I L na an 1J K zegt, (Spraak]. bl. 37) eindelijk t werd.
Door deze twee letters in het kleine fchrift aan één te hechten, kon men terftond den bedoelden klank kennen. Doch
In het capitale fchrift was dit moeilijker, door dat daarin de
letters niet werden aan één ' gehecht. Deze letters werden
oudtijds zeer groot gefchreven en met verfchillende figuren
en kleuren verfierd, zoodat de If daarin alles behalven als
céne letter kon worden voorgelteld. Nu werd men er op bedacht,
om deze twee letters ook in capitaal fchrift aan elkander te
hechten, en men vormde alzoo de figuur T, welke in den
druk tot Y vervormd is. Deze figuur begon men nu voor
eene bijzondere letter te houden, en van daar dat men haar
verder voor het kleine fchrift vervormde en verkleinde , en
dus hierdoor de oorfpronkelijke ij als verdrongen werd. Wij
bekennen echter dit ons gevoelen niet zoo zeker en onwrikbaar te zijn , dat wij daarom de tegenovergeflelde gevoelens
voor valsch houden ; maar daarom ook flellen wij ons tegen
de poging van S I E G E N B E E K, om de figuur der y, als uit
uit onze taal te verbannen. Ook is bet opmerke--hemsc,
lijk, dat, niettegenflaande men in den druk, volgens de
fchrijfwijze van S I EG EN BEE I. , de capitale IJ gebruikt,
men echter in het fchrift nog íleeds de 2" bezigt, en niet
de IJ, welke nochtans de analogie der aangenomen fpelling
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fchijnt te vorderen. Om deze redenen zou ik er voor zijn,
om feeds in capitaal fchrift en druk de T, doch in klein
fchrift de ij te bezigen, met uitzondering der vreemde woorden , waarin het gebruik de y gevestigd heeft. Hierdoor ver
dus noch in de willekeurige regels, die ons B I L--valtmen
D E R D IJ K voorfchrijft, (Per/ch. 4de D. bI. 49) noch in het
gevaarlijke fielfel van S I E G E N B E E K, (Verb. bl. 79) dat de
y volstrekt niet meer in echt Iiollandfche woorden kan of
mag worden gebezigd.
Wat de tweeklanken ei en ui betreft, zoo dunkt mij, dat
er zich duidelijk eene door de e en u gewijzigde ij - klank in
hooren doet: en ik kan mij daarom niet begrijpen , hoe BI LD E R D IJ K (Spraakl. bl. 39) zich op den aard der taal kan
gronden, om zich zoo flerk tegen de fpelling eij en te
verzetten. B IL DER D IJ K houdt de twee- en drieklanken
voor famenvlaeiïngen van twee of meer vocalen in ééne uitgafwing, (bl. 29.) Ik vrees, of deze omfchrijving wel juist is.
Zij fchijnt te verondertiellen, dat de klanken der twee- en
drieklanken uit de bijeenvoeging der vocalen gevloeid zijn;
terwijl het mij daarentegen toefchiint, dat de bijeenvoegiiig
der vocalen, om de reeds bellaande klanken uit te drukken,
gefchied is. Zoo drukte men de klanken der a, e, i, o, u
en ij door gemelde vocalen uit: maar nu had men nog andere
klanken, waarvoor men geene bijzondere letters kende, maar
die iets fchenen te bevatten van fommige der gemelde Ietters
bijeengevoegd , niettegenilaande zij:enkele of onfamengellelde
klanken hooren deden. Ik gevoel dus niet de door B I L D E RD UK beweerde noodzakelijkheid, dat in een diphthong de
Iangfle of zwaartle vocaal nooit achteraan kan komen , op
grond, zoo hij zegt, dat in een twee- of drieklank de klank
altijd afneemt, en dus eene flerkere vocaal in eene zwakkere
overgaat. Want wij ontkennen he:, dat in een twee- of
drieklank de klank altijd afneemt. Die klank als klank is een
eenvoudige, onfamengeftelde klank, cie even lang duurt als de
klanken der a, e, i, o, u en ij, en die dus, even min als
deze, voor afneming vatbaar is. Maar daar men voor deszelfs afbeelding of vertooning geene bijzondere letters heeft,
neemt men hiertoe zijne toevlucht tot de famenflelling : en
dus, even als de ck , de ch en de gh, offchoon dubbelde letters, flechts voor enkele confonanten gelden, zoo moeten
ook onze twee- en drieklanken, die alzoo flechts om hunne
uitwendige vertooning genoemd worden, voor enkele vocalen
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gelden. Genoeg Is her derhalve , naar ons oordeel , dat de
bijeengevoegde enkele vocaal -letters zich eenigermate in den
vereischten klank doen hooren, en wij zien niet, hoe dat
men overeenkomilig den aard der taal vorderen kan, dat de
flerkere vocaal de zwakkere vóórgaat. Gelijk wij dan gezegd hebben, dat de klanken van ei en ui iets van de ij en
iets van de e of u doen hooren, zoo gelooven wij, dat de
aard der tweeklanken vereischt, dat men de ij in de gemelde
behoudt, en dat, overeenkomílig hetgeen wij van de i en
y gezegd hebben, de fpelling eij en uij oorfpronkelijk de
eenigile goede is.
Maar hoe kwam men nu aan de fpelling der ey en uy,
als waarlijk bij onze voorvaders in een volflandig gebruik geweest is ? Dit los ik op uit de drieklanken, aey, oey enz. ,
welke zij insgelijks met Bene y fchreven. Want vraagt men
nu ,of deze cenigen zweem van den klank der y , die wij gezien
hebben, dat eigenlijk de if is, bezitten, dan vertrouw ik, dat
een leder daarop ontkennend zal antwoorden. Niet de ij of
y , maar wel de i doet zich eenigzins in die drieklanken
hooren , en Ik geloof daarom , dat zij volgens den aard der
taal moeten gefchreven worden als aei of aai, oei, enz. even
nis men tegenwoordig algemeen fchrijft. Hoe kwam men nu
aan de y in plaats der i P De oplosfing is gemakkelijk. Men
had, wel is waar, bij de Franfchen, 't zij onmiddelijk, 't zij
door middel der Fngelfche of van Benige andere taal, de flguur der y uit onze taal overgenomen : doch dit belette niet,
dat men weder bij ons haar gebruik volgens de Franfche wijze
bepaalde, en der Franfchen razernij volgde, van de oorfpronkelijke i fleeds met de y, de zoogenaamde Griekfche i, te
verwisfelen; zoodat er van dien tijd af twee verfchillende
y- figuren in onze taal gebezigd werden, namelijk de y, zijnde de verbasterde ij, en de y, zijnde de zoogenaamde Griekfche I. Zoo fchreef men oudtijds bij ons dye voor die,
knye voor knie, nyet voor niet, kynd voor kind, enz. En wat
verhindert ons nu te dellen , dat even zoo in de genoemde
drieklanken de y voor de eigenlijk pasfende i !laat? en waaruit
dus volgt, dat, zoo men ooit deze y in dezelve weder zou
willen invoeren, zij nimmer met de ij verward moet worden.
Doch nu moest men zich, zoo als men zegt, confequent
blijven. Had men de y in de drieklanken aangenomen, dan
moest men haar ook fchrijven in die tweeklanken , waarin
Wien de if fchreef. Men meende , dwaas genoeg , dat, als
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men eij en uij fchreef, men ook aaij, qcij enz, moest
fchrijven ; maar dat ook, indien het zeker was, dat deze
drieklanken met geen i^ konden worden gefchreven, maar
wel, gelijk men meende, met de y, dan ook eij en ruif deze
y - figuur vorderden, en krachtens de analogie als ey en uy
moesten worden gefchreven. Bij deze zoogenaamde confequentie , derhalve , hield men de y in de tweeklanken voorde
als welke men in de drieklanken gebruikte ; terwijl zij-zelfdy,
nochtans in de eerrte de verbasterde ij, in de laatfle de zoogenaamde Griekfche i was : en deze zelfde confequentie ver
weder de verdere dwaling, dat , toen men in-orzaktenu
de drieklanken onze Ilollandfche i , zoo als het behoorde,
herttelde , men dit ook in de tweeklanken meende te moeten
doen , en dus , even als aai ,act , enz. zoo ook ei en ei te moeten
fchiijven. Wij zien dan ook hieruit hot gevaaili;ke der zoogenaamde confequcntie, die , uit een verkeerd begintel voortvloeiende, noodzal:ehjk verkeerde gevolgen voortbrengt. Wij
herhalen hier hetgeen wij reeds heervoren hebben aangemerkt;
alle waarheid is zich confequent, en dus waar geen confequentie
in zich aanverwante hellingen beflaat ,daar is ook geen waarheid: maar niet alle confequentie is waarheid, en dus zijn
alle redeneringen , op loutere confequentiën (leunende, zeer
gevaarlijk en zeer dikwijls verkeerd. Wij zien liet hier: aaƒ,
oei is goed, doch ei en ei verkeerd.
Doch dit ei en ui wll liet tegenwoordig gebruik , en dit Is
mogelijk onuitroeibaar. Eerbiedigen wij dus hetzelve, zoo
ver liet is heerfchende , maar firekken wij liet niet uit tot
woorden, hoe weinige ook, waarin dat gebruik nog niet algemeen is aangenomen. Wij hebben het gezien ; de aard der
taal vordert de fchrijfwijze eij en ni): doch van deze fchri^f.
wijze is er mogelijk geen voorbeeld meer uit de keurige taal.

geleerden der oudheid aan te voeren, die heeds het daarop
gevolgd gebruik hebben geëerbiedigd van ey en uy te fchrijven. En deze fpelling wordt nog thands aangenomen in eigennamen van peifonen, zaken en plaatfen , ten minfee door
deskundige taalgeleerden. Zoo fchrilven zij Leyden, Illuydesn,
Mey, de Reyter, enz. Deze fpelling volge men dan nog tegenwoordig in de eigennamen, zelfs boven liet oorfpronkelijk
goede eij en uij , dat thands wel eens door keurige ,doch mite
taalkundige Schrijvers, die in het overige Hechts blindelings
de fpelling van s I EG c; N BE E s volgen, zelfs uit onkunde
dier fpelling of uit onachtzaamheid gefchreven wordt, l n dus
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ten dezen geen gezag heeft. Wij verwerpen dus de fchrijfwijze van eij en uij , niet ' omdat wij met S I E G EN BE E Et
(Taalk. Bed. bl. 65) haar zouden houden voor eene aanffootelijke waufpelling , maar omdat zij bij de geachte taalgeleerden gansch en al buiten gebruik is; en wij zouden haar eerfond weder aannemen , wanneer flechts één dezer taalgeleerden haar gebruik weder aanprees. S I E GEN B E E K beklaagt
zich dus , onzes inziens , ten onrechte , niet liever de fpelling van Leiden voor Leyden, waarin hij de achtbare Maat
Letterkunde , binnen Leyden ge--fehapijvnNdrlce
vestigd, gevolgd was, te hebben voorgeuleld: en wij vreezen
zeer, dat minkundigen hieruit aanleiding zullen nemen, om
de fpelling Leyden als eene geanathematifeerde fpelling te befchouwen. Wat Muyden betreft ,daar B IL D E RD 11 K (Spraakl.
bl. 39) daarin de y fchrijft, zoo kunnen wij het aan s I
GENBEE K (t. a. p.) niet toegeven, dat het gebruik der i
voor de oude y daarin reeds lang gevestigd is.
Het fchrijven der ij in zaaijen, maaijen, bloeijen, knoeijen
enz. ben ik verre af, om met B I L D E R D IJ K (Spraakl. bi.
3m) eene door S I EGENBEEU ingevoerde nieuwigheid te
noemen. Reeds in de ook doors BIL D ER D IJ K te recht hooggeachte fpelling van onzen Staten - bijbel vinden wij deze
woorden doorgaans zoo gefebreven , en de y vinden wij slechts
gebruikt op enkele plaatfen, waar wij haar eerder voor eene
over het hoofd geziene drukfout meenen te moeten houden.
Waarom onze Bijbelvertalers Jfroyen, oyt , noyt enz. met
Bene enkele o en de y gefchreven hebben , kan ik niet bevroeden, en of zij overal onzen tegenwoordigen drieklank
ooi als oy hebben uitgedrukt, is mij onbekend. Misfchien
(iaat dit in verband met' de opmerking , dat oudtijds de ver
vocaal door de e gefchiedde , zoodat men-lengi r
fchreef mimer, meer, mier, muer; maar de o maakte hier eene
uitzondering, en nam geene e, maar zich zelve ter verlenging aan; en ons moor werd ook oudtijds moor en niet moer
gefchreven. Doch keeren wij van dezen uitflap terug.
Hoe B IL DE RD Uit zich zoo fterk tegen de ingevoegde j in
de bovengenoemde woorden verzetten kan , kunnen wij ons
volftrekt niet begrijpen , daar hij het uitdrukkelijk erkent, dat
zich behalven de i nog eene j in de uitfpraak dier woorden
hooren doet, en de reden, dat men haar desniettegentlaande
niet zou moeten fchrijven, omdat men ook niet kompt en
hembd fchrijft, naauwelijks als eene reden befchouwd kan
worden. Doch wij zijn om Bene andere reden tegen het ge-
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bruik der j in gemelde ,woorden, en, zoo wij meenen , op
grond van den aard der taal. Wij ontkennen het toch, dat
zich benevens de i nog eene j zou doen hooren, en dat de
uitfpraak van bloei -j-en, groei - j - en , als BI LDERD IJK
wil, noodwendig zou worden voortgebracht. Wij hooren wel
de j, maar niet de I, en wanneer men enkel op de uitfpraak
afging, zou men moeten fchrijven bloejen, groejen , enz. gelijk fommigen , doch zonder gevolgd te worden, wel eens gefchreven hebben of nog fchrijven. Maar zal men nu de j
fchrijven en de i verwerpen? Geenzins: want de i behoort
rot den wortel des woords, daar men niet zegt bloe, groe,
maar bloei, groef. Hoe komt men dan aan de uitfpraak der
j ? B IL DERDJJE maakt eene juiste opmerking, (Spraak!.
bl. 30) en deze maak ik, als een antwoord op de gehelde
vraag, de mijne. Hij zegt daar, dat in de drieklanken de
laatfile der vocalen eenigzins de kracht van eene confonant
aanneemt, waardoor oei als oej en ieu als jeu' klinkt. In de
drieklanken dus op i eindigende, klinkt deze als eene j, offchoon zij als i gefchreven wordt, en het is alzoo onnoodig en tegen de taal , om in zaaiën ; bloeiën , enz. waar
men eenen j - klank hoort, of de i in j te veranderen , of
achter de i eene j te voegen. Deze' fpelling, op den aard
der taal gegrond, beveelt zich nog uit eenen anderen" hoofde
aan. Offchoon het van zelf fpreekt, dat zij, die in de gemelde woorden ij fchrijven, daarmee de twee letters i en j
bedoelen en geenzins onze vocaal ij, en zij mitsdien zgaijen , bloei jen enz. fpellen , kan echter deze fchrijfwijze aanleiding geven, om deze twee letters met onze vocaal ij te
verwarren ; en ten einde deze verwarring tegen te gaan, kan
men gevoeglijk de j weglaten, daar toch bloeien, zaaien wel
op geene andere wijze als bloeijen,zaaijen, indien dit al goed
ware, zal worden uitgefproken. Tegen de -fchrijfwijze van
B IL DE RD IJ K van bloeien, zaaien enz. doet zich, onzes inziens, ook eene zekere zwarigheid op, fpruitende uit de ver
veter vocalen, die het voor ongeoefenden moeië--enigzo
lijk maakt te weten, bij welke vocaal de tweede lettergreep
begint. Want bloeien, zaaien, kunnen, wanneer men fechts
op de letters acht geeft, even zoo goed voor blue - ien ,
zaa - ien , worden opgevat en uitgefproken. Mij dunkt, zonder in iets het minne tegen den aard der taal te misdoen ,
kan men deze zwarigheid gemakkelijk wegnemen, door het
teeken der tine/is (••) op de. e der fyllabe en te plaatfee , ten
Fff
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blijke dat aldaar eene nieuwe lettergreep begint. Al hebben
wij hierin onder de geachte taalgeleerden geene voorgangers,
gelooven wij echter niet , dat de fchrijvers van zaaien , bloeien
enz. het plaatfen van dat teeken voor eene ongerijmde nieuwigheid houden zullen , daar zij het woord zelve in zijn geheel laat. Men fchrijve dus bloeién, groeiën, zaaiïng, maai
enz.
-ing,
De fpelling van zamen die S I E G EN B EE K (Taalk. Bed.
bl. 80) zegt gemakshalve te hebben aangeprezen, kan ik ook
niet goedkeuren. Ik heb het nergens kunnen vinden, wat hij
hier door gemakshalve verf'caat. Zoo ik mij niet bedrieg, kan
dit, dunkt mij, nergens anders op zien, dan op het fchrijven
van zamen voor te zamen, en prijst hij gemakshalve de weg
te aan. Indien dit zoo is , (dat ik echter niet be--latingv
flisfen durf, omdat het mij eene te groote ongerijmdheid toefchijnt) dan misbillijk ik deze aanprijzing zeer. Immers fleurt
hij toe, (en wie kan het ook ontkennen ?) dat het bijgevoegde te goed Hollandsch is : en is het dan wel goed te keuren,
om de taal enkel en alleen gemakshalve te verbasteren , door
dat woordje weg te laten? Wij vinden het veel natuurlijker,
om zamen of [amen voor eene verbastering van te zamen of te
[amen te houden ; maar voor eene verbastering, die door het
gebruik , dat men eerbiedigen moet, is daargel eld, zonder
dat daardoor nog het woordje te ten dezen in onbruik geraakt
is. Dit woordje te worde derhalve naar welgevallen al of niet
gefchreven.
Maar moet men nu fchrijven zamen of/amen? B I L DE Rn Ijst doet het laatste , en S I EGENBEEIC erkent, dat deze
fpelling zeer wel te verdedigen is, als bij verkorting uit te
zamen, t'zamen gefproten, zoodat te [amen, zoo veel zijnde
als te t'zamen , ongerijmd zou zijn. Wij zien met verwonde
dezen grond door si E GE N BE e K aangevoerd. Want in--ring
dien te zamen oorfpronkelijk met eene z moet worden gefchreven , dan moet men toeflemmen , dat het geen oorfpronkelijk
Hollandsch woord is, dewiji de z geen oorfpronkelijk Hollandfche letter is. De z is van later dagteekening dan onze Hol
taal, en eerst naderhand, zelfs lang naderhand , in--landfche
gevoerd , om den zachten f- klank uit te drukken. Alzoo
fchreef men oudtijds [amen en te (amen, en het was onmogelijk die woorden van zamen of te zamen af te leiden. Het
gezag onzer geachte Bijbelvertalers kan zekerlijk alhier te
,echt worden ingeroepen. Men zie Genef. XIII: 6, XXII: 6
,
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en 8. En wanneer men daarenboven op de uitfpraak acht
geeft, en op het gebruik om de z als de zachte f te befchouwen; dan zal men toch altoos, al volgt men de fpelling van

zamen of te zamen, de z ten dezen als de harde f uitfpre.
ken. Doch hoe kwam men nu aan de z? Want in die woor.
den , waarin men de f te recht in de z veranderd heeft , is
het gedaan om de uitfpraak, die eene zachte letter hooren
doet, en deze reden geldt niet in zamen. Wanneer wij het
zoo tiraks voorgeflelde gevoelen van S I E G E N B E E K omkeeren, meenen wij er de oplosfing dier vraag in te vinden.
Samen meent hij, dat uit te zamen, t'zamen, gefproten is:
wij daarentegen gelooven , dat zamen uit te /amen , t'/amen,
is voortgekomen. De z toch, op de Hoogduitfche wijze en
dus tegen den aard onzer taal uitgefproken , luidt als ts: het
Hoogduitfche zeit luidt als tseit; en derhalve is het geenzins
onmogelijk, dat men de uitfpraak der ts in t'famen voor
eene Hoogduitfche z gehouden heeft. Is dit zoo, (hetgeen
ik flechts als gisfing voordraag) dan fpreekt het ook van
zelf, dat, indien men al zamen behouden wil, SIEGRNB EE K te recht te zamen , offchoon om eene nietsgeldende
reden, gemakshalve namelijk, verworpen heeft. Want wel
verre, dat te (amen zou zijn als te t'zamen, zou daarentegen
te zamen zijn als te t(amen, en dus ongerijmd. Men fchrijve
derhalve (amen en te (amen, gelijk zulks de aard der taal en
de uitfpraak des woords medebrengen, en het gezag van
eenen taalgeleerde , als BIL D ER D u K is , verfierkt.
Het groote verfchil tusfchen si E GEN BE it It en B I L D E RD IJ K over den comparativus en fuperlativus van goedkoop kan,
dunkt mij, het best vereffend worden, wanneer wij, onze
gewoone onderfcheiding makende, eerst den aard der taal en
vervolgens het gebruik nagaan.
Wat den aard der taal betreft, zoo erkennen beide onze
taalgeleerden, (BIL D. Spraak!. bi. III , S IE G. Taalk. Bed.
bi. 82.) dat goedkoop als adjectivum voor een misbruik te
houden is. B JLDERD IJ K meent, dat de uitdrukking oor-,
fpronkelijk is goed t'koop , dat is, goed tot den koop. S I E4
G E N BEE K daarentegen meent , dat goedkoop ílaat voor goeden koop, dat is, tot een goeden koop. Wat hiervan zijn moge, beide komen daarin overeen, dat koop in goedkoop geen
adjectivum is, en dus eigenlijk voor geene buiging en comparativus en fuperlativus vatbaar is: dit kan alleen maar
waar zijn van goed in goedkoop, dat, voor goeden koop flaanFff 2
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de, in den comparatives en fiiperlativus maakt beteren koop
en besten koop of den besten koop, of Itaande voor goed te
koop maakt beter te koop en best te koop of het beste te koop.
Maar in beide gevallen fpreekt het ook van zelf, dat goed
geen eigenlijk gezegd adjectief, dat voor een fubílan--kop
tief geplaatst kan worden, zijn kan. Niet in den zin, waarin SI EG EN B EE K dit woord neemt; dit loopt in het oog.

Ook niet

in den

zin , waarin dit woord door BILDERDIJE

wordt opgevat, omdat, volgens de juiste aanmerking van
S I E G E N B E E K, (Taalk. Bed. bl. 88) een eigenlijk gezegd
adjectivum wel door famenf'telling, maar niet door woordkoppeling ontstaan kan. Het is met goedkoop in dezen zin even
als met die zoogenaamde adjectiven, die men uit de infinitiven met het voorafgaande te gevormd heeft , doch waartegen ax L D E R DIJK het te recht hevig heeft geladen. (Spraakl.
bl. 183.) Even min dus als het goed Hollandsch is, te zeg
de te doene werkzaamheden, de te fchrijvene brieven,-gen,
enz. even min is het ook goed Hollandsch, te zeggen , de
goedkoops af goed te koope waren. Ter verdere opheldering
diene het juiste voorbeeld, dat BIL D E RD ij K aanvoert met
het woord welgemoed. Dit woord gebruikt men wel foms adjectivaliter, als een welgemoed man: maar dat dit niet juist is,
blijkt daaruit, dat men nimmer zegt, eene welgemoede vrouw,
welgemoede menfchen. L'a waarom niet? Omdat gemoed in
welgemoed geen adjectief is, en dus geene buiging ondergaan
kan, even als koop in goedkoop; zoodat men, deze woorden
willende gebruiken in die gevallen, waarin zij , adjectiven

zijnde, eene zekere buiging zouden kunnen ondergaan, zijne
toevlucht tot eene omfchrijving zou moeten nemen. Men zegge dus, een man, eene vrouw, men/dien, die welgemoed zijn;
en mitsdien ook, deze waren zijn goedkoop; ik heb goedkoop
boeken gekocht, enz. Wel is waar, Zoekt S IE GE N BEE K de
kracht van liet woord welgemoed op ons goedkoop te ontzenuwen door de woorden welgemaakt, welluidend, welfprekend,
die, wezenlijke adjectiven zijnde ,00k derzelver buigingen on-

dergaan. Maar dat deze woorden van eene gansch andere
foort zijn dan welgemoed, volgt daaruit, dat gemaakt, luidend,
(prekend op zich zelve reeds , als participia, de adjectivale
buigingen ondergaan, terwijl zulks met gemoed in welgemoed
geene plaats heeft , zoodat zij om dezelfde reden omtrent ons
goedkoop niets afdoen. Onder die buigingen kunnen ook de

verhoogingen of zoogenaamde trappen van vergelijking in een
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zeker opzicht gebracht worden, en dus even min als men zegt
Welgemoeder, welgemoedst, maar betergemoed, bestgemoed, even
min komt van goedkoop , wanneer men Hechts op den aard der
taal acht geeft, goedkooper en goedkoopst, maar beterkoop en
bestkoop of het beste koop.
Gelijk nu dit een noodzakelijk gevolg fchijnt zelfs van de
beginfelen van S I E G E N B E E K , die goedkoop als adjectivum
een misbruik noemt, zoo verwondert het mij zeer, dat hij
(Taalk. Bed. bl. 89) ontkent, dat men beterkoop en bestkoop
zeggen moet. Wel is waar, haalt hij hierbij een voorbeeld
aan , dat zijn gevoelen fchijnt te bevestigen. Wij toch erken
dat het zeggen : ,Tan heeft beterkoope waren-nehtm,
dan Pieter ; h ij heeft den bestkoopen akker van ons drieën, inderdaad tegen alle analogie anndruischt. En offchoon het ons
zeer verwonderen zou, zoo n I L DE RD IJ K zulk zeggen zou
goedkeuren, fchijnt hij er nochtans aanleiding toe te geven,
door dat hij , het gebruik van goedkoop als adjectief, uit hoofde van een vastgefleld misbruik, aannemende, eenvoudig
zegt, dat dit woord in de vergelijkingen beterkoop en best-

koop maakt , zonder zich over het echte gebruik dezer trappen van verhooging verder uit te laten. Wij meenen de zaak

reeds te hebben opgelost. Goedkoop is geen eigenlijk gezegd
adjectief, dat vóór een fubfiantief geplaatst kan worden; en
dus even zoo is het met beterkoop en bestkoop of het beste
koop. Men gebruike ze adverbialiter, en men verandere het
voorgeftelde voorbeeld op deze wijze: de waren van ,Tan zijn
beterkoop dan die van Pieter: de akker van ,Tan is, in ver
ijking met die van ons drieën, het beste koop. Ik vertrouw,-gel
dat zelfs si E GEN B E E K hier niets in vinden zal , dat geen
goed Nederduitsch zijn zou. En even min in dit gezegde :
.Ian heeft zijn akker bestkoop gekocht, ten minfle beterkoop dan
Pieter, en in allen gevalle is dezelve het beste koop van die
dezer dagen gekocht zin. Goedkoop , beterkoop, bestkoop, aldus gebruikt, flaan dan adverbialiter: en dit is, naar ons
inzien, het ware gebruik, dat, overeenkomflig het taalvereischte, van die woorden gemaakt moet worden.
Maar wordt nu hieraan door het tegenwoordige gebruik beantwoord ? B I LOER D IJ K zegt: „ Het gebruik van goedkoop als één adjectivaal woord is een xu:uxp^v^S, reeds
„ lang aangenomen en door het gebruik gewettigd, maar 't
„ heeft daarmeé de verlengingen van een waarachtig adjectief in de graden van vergelijking niet verkregen." Dit
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zeggen fteunt op een goed beginfel, dac men namelijk nimmer
eenig misbruik uit hoofde der regelmaat uitftrekken moet, om
andere verbasteringen te weeg te brengen. S I a GE N B E E K
nochtans erkent dit beginfel niet. Want nu zegt hij , dat,
dewijl goedkoop, al is het door misbruik, gewettigd is, men
ook goedkooper en goedkoopst zeggen mag, ja moet. Indien
men dit aanneemt , dat ook de analogie des misbruiks moet
worden in acht genomen, dan zal men eindelijk in ons Nederduitsch geen Nederduitsch meer kennen. Het misbruik zij
en blijve fleeds uitzondering, al was hetzelve grooter dan de
regel. Weshalve houden wij het alsnog flaande, dat het door
misbruik ingevoerde adjectief goedkoop niet noodzakelijk goed
en goedkoopst behoeft te maken. Doch S ia G EN--koper
BEEKberoept zich op liet groote gezag van KLUIT, welke
onder de nieuw ingevoerde wijzen van fpreken en fchrijven
telt beterkoop en bestkoop voor goedkooper en goedkoopst. Wij
achten deze opmerking van groot belang. Zij toont ons ,
dat men niet te ongunilig over het gebruik van goedkooper
en goedkoopst denken noch hetzelve als ten éCnen male ongerijmd verwerpen moet. Doch zij is niet van dat gewicht,
dat daardoor het oorfpronkelijk goede beterkoop en bestkoop,
als buiten alle gebruik, ginsch en al uit onze taal zou moeten verbannen worden. Indien men goedkooper en goedkoopst
behouden wil , men behoude ook beterkoop en bestkoop : en,
om alsdan oenigen regel te volgen, zoo gebruike men de
eedre vorming adjectivaliter en de andere alleen adverbialiter. Doch nog eens, daar wij noch SIEGENBEEK noch
ook B IL D E RD IJ K, indien hij beterkoop en bestkoop adjectivaliter gebruikt, gansch en al kunnen toegeven ; zoo volgen
wij liever een derde gevoelen, door het gebruik van goedkooper en goedkoopst ten éénen male te vermijden , en goedkoop,
beterkoop en bestkoop of het beste koop maar alleen te bezigen
als adverbia. IIierdoor wordt er en aan het oorfpronkehjl;
taalvcreischte volkomen voldaan , en kan men niet zeggen
dat er tegen een plaats hebbend gebruik gezondigd wordt.
Met deze befcheiden aanmerkingen, waaimeê wij, als het
vare, den eclecticus tusfchen de gevoelens van SI EG E NBEEK en BIL DEICDIJK fpelen, hopen wij deskundigen geen
ondienst te zullen doen ; en wij verwachten derhalve, dat
zij , ook onder de oogen der gemelde taalgeleerden komen
-de,orlint
goede zullen worden opgevat.
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(Vervolg en /lot van bl. 723.)
Calcutta, na Kerstijd, 1826.
een uithapje in het binnen
D e ftille kersdagen heb ik tot
Daar er in Bengalen volflrekt-gedltsanb.
geene herbergen zijn, en men al het benoodigde zelf moet
medeiepen , zoo wordt hierdoor ook de kleinfle reis buiten
kostbaar. Het fnelst vordert men met palanquiL°s.-gewon
Daar echter op de pleisterplaatfen de beurten niet, gelijk in
Europa, door paarden, maar door menfchen vervangen worden, zoo is deze manier van reizen zeer duur. Ook worden
door een' tweeden palanquin met levensmiddelen, dien men
zich moet laten achterna dragen, de kosten nog aanmerkelijk
verzwaard. De voorkomende beleefdheid van een' Engelschnaan, aan wien ik aanbevolen was geworden, hielp mij uit de
verlegenheid. Deze zond mij , namelijk, omtrent thr halver
wege zijnen olifant te gemoet; de andere helft legde ik te
voet, en de terugreis te water af. Dit reizen op olifanten is
in het begin zeer vermoeiend; allengskens echter wordt men
aan de beweging gewoon, en ten laatfte vindt men die zelfs
aangenaam. De olifant is hier een zeer gewoon dier. In elk
huis op het land bevinden zij zich. Men bedient zich van
dezelve, om lasten te vervoeren, en jagt te maken op de
tijgers, inzonderheid echter bij togten van vermaak.
Bij gelegenheid van dit uitflapje nam ik ook verfcheidene
fabrijken in oogenfchouw, onder anderen die, in welke de
door geheel Europa beroemde zijden zakdoeken vervaardigd
worden. De fabrijken van deze foort zijn niets meer dan armoedige hutten van bamboesriet. De kleine landreis heeft mij
echter, ook nog in een ander opzigt, veel genot verfchaft.
Het land heeft, van waar men het ook befchouwe, al het
voorkomen van een' onmetelijk grooten tuin. Kokos -, palmboomen en pifangs omzoomen overal de wegen. De vrucht
buitengewoon, en levert prachtige tooneelen op;-barheids
rondom ziet men groen, gelijk men er zich in Europa geen
denkbeeld van kan vormen. In het midden van deze vlakten,
die het beeld vertoonen van een paradijs , ontmoet men , om
zoo te fpreken , bij elke fchrcde , aanzienlijke dorpen , welker
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bewoners zich haasten, den reiziger de onder zijne oogen geplukte vruchten hunner boomen met gulle gastvrijheid aan
te bieden. Op mijnen terugtogt was ik bijna getuige geweest
van een dier verfchrikkelijke fchouwfpelen, welke tegenwoordig gelukkiglijk 'Reeds zeldzamer worden, — de verbranding
der weduwe van een' korteling geftorven' Hindoe. Reeds was
de- ten dood gewijde ongelukkige den branditapel genaderd,
toen plotfeling een piket foldaten aanrukte, haar met geweld
met zich voerde en naar hare woning terugbragt. Het fladsbefluur, namelijk, had, ten gevolge van ingewonnene berigten, zich overtuigd, dat die weduwe in geenen deele uit eigen vrijwillig hefluit, maar louter op aandrang van hare familie, was overgegaan, om zich aan de vlammen op te offeren.
De Engel/the regering verzet zich niet tegen deze lnenfchenoffers, zoodra het bewezen is, dat dezelve uit eigen vrijen
wil plaats hebben; maar, ingevalle dit enkel door toedoen
der Braminen, of uit eene foort van dwang, dien de familie
eens overledenen tegen deszelfs weduwe tracht te oefenen,
gefchiedt, is he fladsbefluur verpligt, het offer met geweld
aan de handen van deszelfs moordenaars te ontrukken ; weslve dan ook bij alle dergelijke gelegenheden een detachement foldaten bij de hand moet zijn. In elk geval, echter,
is zulk eene vrouw te beklagen; want, indien zij zich niet
wil laten verbranden, verliest zij hare kaste, en wordt een
voorwerp der verachting var, hare geheel familie.
Op mijnen terugtogt bezigtigde ik voorts de Portugefche
landulreek Bandel, die, behalve een, door eenen monnik bewoond, klooster, niets bezienswaardigs aanbiedt. Vervolgens gingen wij naar Chinfurah , een net, op de Holland/the
wijze gebouwd Radje, 't welk te voren aan de Hollanders,
thans aan de Britten toebehoort. Chinfurah is een der zetels van het Zendelinggenootfchap te Londen. Lenige uren
verder leidt de gtoote, langs de oevers van den Ganges zich
uitftrekkende, landweg naar Chandernagor, eene kleine en
armoedige Fran/the volkplanting, waar niets te zien is, en
alles het merk der behoefte draagt. Naauwelijks heeft men
dit nest verlaten, of men bevindt zich op hetDeenfchegrondgebied. De Deenen bezitten hier, namelijk, de, wel is waar
kleine, maar over het algemeen fraaie, en een' inderdaad
bekoorlijken aanblik opleverende fiad Serampore. Zij is op
de Duit/the wijze gebouwd , en heeft eene Lutherfche kerk,
die zich door fmaakvolle eenvoudigheid onderfcheidt. Een
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zeer digt nabij dezelve gelegen paleis levert, door deszelfs
pracht en grootte , een treffend fchouwfpel op. Op de vraag,
aaa Wien toch dit kolosfaal gebouw toebehoorde, kregen wij
tei antwoord, dat het de zetel, of liever de kweekfchool, van
de Zendelinggenootfchappen der Doopsgezinden was. Tegen.
aver de flad Serampore, aan welker gezigt ik mij niet konde
serzadigen, ligt Barackpore, een voor de Engelfchen zeer
belangrijke militaire post, en tevens de zomer - refidentie van
den Gouverneur- Generaal. De Compagnie heeft hier zeer
.Schoone tuinen , cene prachtige menagerie , een' fchouwburg , en verfcheidene openbare inrigtingen. Ook heeft Barackpore eene bezetting van 8 tot Io,000 man, die in eene
ruime vlakte kampéren. Het is deze vlakte , op welke, in
het laatstverloopen jaar, een regement Cipayers, 't welk geweigerd had tegen de Birmans op te trekken , tot op den
laatoen man vermoord werd. Men omfingelde het regement
met olifanten , achter welke men met fchroot geladene ka
geplaatst had , liet vervolgens de olifanten terugtrek--noe
en, en trof alle de ongelukkigen te gelijk, zonder dat een
eenig man er het leven afbragt. De Engelfche regering heeft
echter, gelijk men verneemt, fchoon te laat, ernfiig haar
misnoegen te kennen gegeven, omtrent dezen gruwelijken
moord , tegen Benen Gouverneur, die gemeend had, Hechts
door zulk eenen maatregel de kiem van het oproer, dat bij
zijne troepen Rond uit barften, te kunnen beteugelen, aan
wier blinde gehoorzaamheid hij maar al te zeer gewoon is.
De laatfle merkwaardige plaats, die wij aandeden, alvorens naar Calcutta terug te keeren , is Duin - duin. Dit is het
eigenlijke middelpunt van het Britsch - Oostindisch Genie- en
Artillery - wezen. Van hier af waait de Britfche vlag naar
alle ftreken, en allengskens opent zich weder het uitzigt op
de heerlijke haven van Calcutta. Reeds zien wij van verre
de vlaggen aller natiën wapperen. De eerfle, die wij van onze boot duidelijk konden onderfcheiden, is de Irabifche. Derzelver purperkleur fchrjnt zich in den glans der morgenzon te
fpiegelen, en onder het groot aantal fchepen, op welke dezelve geplant is , zijn er verfcheidene, die , van wege bouw
en vorm, aan de vaartuigen doen denken, van welke de H.
Schrift fpreekt. Verderop in de haven zien wij fchepen , die
met eilanders uit flraat Sunda bemand zijn. Ginds waaien
Chinefche vlaggen, en vlak naast de kleuren der Ibfolutisten
van F E It DI N A ND wappert de banier van den trotfchen re-
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publikein van Chili. Nevens een Portugeesch vaartuig ligt er
een uit Brazilië ten anker. Hier etl daar ziet men ook witte
vlaggen op fchepen , die zich door het fierlijke van hun zien
bouw onderfcheiden. Een groot vaartuig met Zweedfche vlag
fchijnt aan te duiden , dat ook het noorden van Europa zij nen vertegenwoordiger in de eerfte haven der wereld wil h ebben. Ook groote floombooten drijven met fnelle vaart langs
de reede heen en weder, en jagten , het eene nog fierlijke r
dan het andere, benevens andere booten en kanoos, ziet me n
op de rivieren elkander in alle rigtingen kruifen. Hetgeen echter ,
naar welke zijde men zijnen blik ook wende, het meest ver- •
bazend is, is de ontelbare menigte Engelfche fchepen, voor
welker vlaggen alle de overige bijna in het niet verdwijnen,
en die eiken twijfel aan den beflisfenden voorrang der Engelfchen , ten opzigte van handel en alles, wat daarmede in ver
(laat, boven alle natiën der wereld, op eenmaal verban--band
nen.
Ten zes ure des morgens in de haven aangekomen, vonden
wij alles nog in de diepfte rust. Het eerst werd dezelve afgebroken door de Indi,4nen, die, gelijk zij dagelijks gewoon
zijn, bij duizenden kwamen, om zich in den heiligen vloed
te reinigen en te baden. De morgen was prachtig en de hitte
dragelijk. Ik maakte mij deze beide omftandigheden ten nutte,
oin, alvorens ik naar mijne wijk terugkeerde, nog eenuitftapje
te voet door de ilad te doen. Ik wandelde bedrijfloos door de
wijken der flad, uitfluitend door de inboorlingen bewoond.
IIier zijn de woningen zeer armoedig, de firaten final en morfig; alles draagt blijken van armoede. Echter wonen er juist
in deze wijk lieden, die millioenen bezitten. Inzonderheid
trokken de Bazars, in welke het nu juist begon levendig te
worden, mijne aandacht tot zich. Wel is waar beflond die,
waar ik het langfte vertoefde, louter uit kleine, hier en daar
fchier intlortende, met fIroo of matten gedekte gebouwen van
bakfteen of bamboesriet; en echter is het hier juist de plaats ,
waar zich de voortbrengfelen van alle werelddeelen bijeen
bevinden, het middelpunt van alle verkeer, het algemeene
vereenigingspunt van alle handelaars. Hier zit de Chinees in
het voorhuis van zijn' theewinkel , en put zich bij den voor
uit in loffpraken over zijn voortreffelijk landsvoort--bijgande
brengfel; de Cachemire - handelaar heeft zijne fraaifie doeken ter verkoop ten toon gefield ; terwijl de Indiaan , zoodra men voor zijn magazijn blijft ítaan, de menigvuldige voort-
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brengfelen van zijnen bodem en zijne kunstvlijt op een' wel
toon aanprijst, en aan ieder poogt te beduiden -fpreknd,
dat bij geenen ander' van zijn gild zulke voordeelige inkoopen, als bij hem, te doen zijn. Alle deze lieden fpreken eene
nergens elders verftaanbare brabbeltaal. Meestal fpreken zij onderfcheidene talen door elkander. Den vreemdeling , die in de
Bazar komt, lezen zij de natie, tot welke hij behoort, onmiddellijk op het gelaat, en fpreken hem terílond met eenige phrafen uit zijne landstaal aan. Dit gewoel en gedrang, deze onderfcheidene tongvallen, deze menfchen van allerlei natin,
op één groot middelpunt tot één doel vereenigd, koopende
en verkoopende, roepende en fchreeuwende, twistende en
elkander op zijde duwende, dit alles te zamen vormt een in
zijne foort eenig geheel. In het midden van deze Bazar is
de kerk der Irmeniërs, die zich in bijna alle wijken der ftad
gevestigd hebben. Zij ílond open, en ik ging dezelve binnen, om de kerkpiegtigheid, die naar eene Communie geleek, bij te wonen. De inwendige weelde dezer kerk beantwoordt aan hare uiterlijke pracht.
Calcutta, 7 Januarij, 1827.
De tijd van ons vertrek nit den Bengaalfchen zeeboezem
nadert niet rasfche fchreden, en binnen weinige dagen hopen
wij, indien wind en weder ons gunflig zijn, onder zeil te
gaan.
Alhier verdient onze aandacht eene opmerking, die den
Europeir, ook bij een kort verblijf in deze wereldflreken,
rijke flof tot veelvuldig ernilig nadenken oplevert; de hier te
lande heerfchende onvoorwaardelijke godsdienst- en gewetens
j heid. De Europeër, die van het, het innerlijke der meest-vri
befchaafde rijken van zijn werelddeel verfchenrende, fanatis.
mus zoo veel gezien en gehoord heeft, (laat verbaasd, wanneer hij hier, in eerie en dezelfde ftad, zoo vele lieden van
de verfchillendtle geloofsfekten en godsdienfien in volkomen
vrede met en nevens elkander ziet leven. Welk eene les voor
tien onverdraagzamen ijveraar, wanneer hij opmerkt, hoe de
Brit zijn gebed hier onmiddellijk naast eerie Jv ifche Pagode
verrigt; hoe de tempel van den Mohammedaan en de kerk
van den Roomschkatholijken geloofsgenoot nevens elkander
slaan, en het fakrament van den Roomschgezinde in dezelfde
straat met den fèticke der Braminen vreedzaam bediend wordt l
In Calcutta beflaat er geen godsdienst van haat; ieder
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heeft de vrijheid, God te vereeren naar zijn goeddunken en welgevallen. De regering beftrijdc eenig en alleen de onkosten
der Anglikaanfche kerk; Calcutta heeft eene hoofdkerk en is
,

de zetel van een' Bisfchop, onder wiens staf de gezamenlijke

I3engaalfche geestelijkheid flaat. Voor de behoeften der overige
godsdienstgezindten wordt door bijdragen van de zijde der tot
elke derzelven behoorende ledematen gezorgd. De Schotten
Nebben eene zeer fchoone kerk, die mijn lievelingstempel is
geworden. Insgelijks vindt men er eigene bedehuizen voor de
.Presbyterianen en Doopsgezinden. Onder de gezamenlijke Pro,testantfche kerken, echter, munt die der Zendelingen door
hare grootte en fchoónheid het meest uit. Dit is de modekerk; ik heb haar volgepropt met menfchen gezien , en het
getal der voor dit gebouw, zoo dikwijls in hetzelve de godsdienst verrigt wordt, ftaande palanquins en rijtuigen bedraagt,
zonder overdrijving, verfcheidene honderden. Van de Ar
kerk heb ik reeds gefproken. Ook de Roomfchen heb--tneifch
ben eene zeer fraaije kerk, en hun eerdienst heeft alhier iets
indrukwekkends* Deze godsdienstfekte is te Calcutta zeer flerk ;
want tot het Roomfiche geloof behooren ook de kleurlingen
van de kust van Corornandel en andere oude Portugefche volkplantingen, die zich hier beftendig in groote menigte bevinden.
De .Toodfche Synagoge heeft , met uitzondering van de kleeding der Arabifche Rabbijnen, niets merkwaardigs. De groote
Moskee heb ik niet kunnen bezigtigen. Indifche Pagoden zijn
er in groote menigte ; eenige zijn zeer klein, andere daarentegen van eene verbazende grootte, met voorhoven en zeer
vele torentjes. De bouworde dezer gebouwen onderfcheidt
zich meestal door het zonderlinge. De meeste dezer Pagoden
kan men naar welgevallen binnentreden. Aan den ingang van
die, tot welke de toegang vergund is, ftaat gewoonlijk een
.Bramin als op de wacht , die den binnentredenden vriendelijk
verzoekt , eerst de fchoenen uit te trekken : men kan het hem
aanzien, dat hij liever had , dat men het heiligdom in het geheel niet bezocht; want hij gelooft, dat het verontreinigd
wordt, wanneer een Christen het betreedt. Meer dan eens
heb ik bemerkt, dat, zoodra ik weder uit zulk eene Pagode
kwam , de vloer zoo wel, als de gedeelten der muren , die ik
welligt m^t de handen had aangeroerd, zorgvuldig afgewasfchen en gereinigd werden.
Ik heb te Calcntta ook met verfcheidene medeleden van
het Zendelinggenootfchap kennis gemaakt; als met den Heer
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P , ETC Ii AR n, die voorzeker te Zurich bekend is, en met Dr.
s C II ai ID uit TPeimar, die tevens opziener over het wees

mij een aantal , op de Bijbelgenootfchappen en-huis,en
derzelver belangen betrekkelijke, traktaatjes ter hand flelde ,
om aan den eerwaardigen grijsaard u E s s te behandigen. Over
het geheel maken de Protestantfche Zendelingen in Bengalen
zeer weinig opgang. I3ekecringen gefchieden er weinig, en,
wanneer er thins eenige plaats hebben, betreffen zij Hindoes
van de allerlaagfte kasten. Dit is ligtelijk te verklaren , wanneer men bedenkt, dat de Indiaanfche godsdienst van eenen
milden aard is, eene goede zedekunde bevat, het uiterst bijgeloovige volk meer gehechtheid aan denzelven betoont dan
aan hun leven zelve, en de Braminen eene groote , zich over
alles uitllrekkende magt oefenen. Ik heb mij meermalen met
een zeer verlicht Bsaynin over godsdienflige onderwerpen onderhouden. In meer dan één opzigt gaf hij, wel is waar,
aan den Christel jken godsdienst den voorrang boven den zijnen; maar beweerde tevens , dat men ook onder de banier
der zijnen even goed , als onder die der onzen, het paradijs
konde ingaan. Voor het overige konde hij niet begrijpen,
waarom men niet ieder mensch bij den godsdienst wilde laten blijven , in welken hein God zijne plaats in de wereld
had aangewezen; en het zou, zeide hij mij bij herhaling, ons
Europeërs gewisfelijk zeer vreemd voorkomen, wanneer Indiana/eke Brarninen tot ons overkwamen , om het werk onzer
bekeering op zich te uemen. „ Zonder bedenken," voegde
hij daar nevens, „ zouden immers uwe priesters ons verzoe„ ken, te huis te blijven, en hunne leeken ongemoeid te la„ ten. En zouden wij niet wederkeerig het regt hebben, om
„ aan de uwen hetzelfde te zeggen ?" — Intusfchen flichten
de Zendelinggenootfchappen, met betrekking tot de opvoeding
der kinderen , oneindig veel goeds. Vele Hindoes, die te arm
en te onwetend zijn, om zich zelve met de opvoeding te
kunnen bezig houden, laten hunne kinderen over aan de
Christen - fcholen, waar voor alle hunne behoeften gezorgd
wordt. Er zijn tamelijk vele dergelijke fcholen , en het getal
der kinderen, die dezelve bezoeken, bedraagt verfcheidene
honderden. Deze kinderen , vroegtijdig aan het bijgeloof van
den godsdienst hunner vaderen onttrokken, krijgen van liever
liet Christendom; en de Zendelingen, wier-ledonrigt
geduld en moed inderdaad bewondeiing verdienen , vinden

hunne belooning in de vorderingen, die dezelve maken.
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Jamestown, op 'het Eiland St. Helena, 15 Maart, 1827.
Vóór weinige uren zijn wij op dit ,in den jongflen tijd in vele
opzigten zoo vermaard geworden eiland aangeland. Daar zulks
alleen gefchiedt om versch water in te nemen , zoo zal ons
verblijf alhier niet langer dan vierentwintig uren zijn. — Het
eiland St. Helena biedt, over het geheel, een fchrikbarend,
met de fchoone oevers van den Ganges ontzettend afflekend,
fchouwfpel aan. Het verfchijnt voor uwe oogen als eene verbazende masfa naakte, roodkleurige rotfen, en de flad Jamestown ligt in eene fmaIle vallei, door geweldig hooge bergen ingeloten. Van den zeekant gezien, gelijkt de had naar
eene tooneeldecoratie. Eenige boomen en nette tuinen , die
den achtergrond vormen , zetten, ondanks de woestheid der
overige natuur in den omtrek, aan deze plaats iets romahesks
bij. B O N A P A R TE moet zich wel aan zeer fombere befpiegelingen over de onbellendigheid der menfchelijke zaken hebben overgegeven , toen hij voor de eerfte maal dit rotsgevaarte
aanfchouwde , hetwelk, om , zoo mogelijk , een nog geduchter aanzien te verkrijgen, aan alle kanten met kanonnen digt
beplant is. St. Helena is, van wege zijne ligging op de vaart
naar de Oost - Indiën, voor de Engelfchen een militaire post
van het groothe belang; ook ligt aldaar eene fterke bezetting,
die, nevens de uit de Oost -Indiën komende fchepen, welke het
eiland aandoen, om zoo te fpreken de eenige onderfleuning
der inwoners uitmaakt. Vandaar zijn ook bijna alle huizen
herbergen; alles wordt zeer duur betaald, en het geld des te
fpoediger verteerd, dewijl de reiziger, die zijnen zeetogt tot
dusverre volbragt heeft, naar alles begeerig is. Ons middagmaal van heden, dood - eenvoudig toegereed , zal ons wel op
Bene guinje den man te haan komen , en een gelijke maatrlaf
geldt voor alle andere behoeften. Op druiven heb ik mij ,terhond na onze aankomst, regt vergast; maar, eerst toen het
op betalen aankwam , bemerkte ik , dat elke tros mij op omtrent qo Jous, Franfche munt, te (laan kwam. Het eiland levert alle foorten van boomvruchten op, en het is eene aan
tuin der Compagnie, nevens de-genamvrsfi,d
,4ziatifche, ook alle foorten van Europe/eke vruchten te zien
tieren.
16 Maart. — Wij ligtten het anker, om onzen weg te vervolgen ; ik vat echter den draad weder op van mijn verhaal
van gisteren. De eenige merkwaardigheden, welke St. Helena
oplevert , zijn de grafbede van B o N A P n R TE en het huis,
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tiat hij be woond heeft. Met toeftemming van den Gouverneur, en t rnder het geleide van een Engelsch Majoor, liegen
heden morg en vroeg de pasfagiers van ons vaartuig te paard ,
om de boy engenoemde, omtrent zes mijlen van de flad verwijderde, gr afplaats in oogenfchouw te nemen. Om dezelve
te bereiken, moet men eerst hooge bergen beklimmen, en
dan weder in een' woesten afgrond nederdalen , in welks
diepte zij zii :h bevindt. Dezelve beflaat uit een langwerpig, met ee n houten latwerk omgeven vierkant, in ,welks
midden zich de grafzerk van NAPOLEON bevindt. Deze is_
nagenoeg ruv j, zonder eenig fieraad of opfchrift. Zij is omringd van ec :n ijzeren traliewerk. Eenigè eiken , fchoone
treurwilgen, e ene menigte in het wild opfchietende bloemen,
en eene bron, van helder water, zetten aan dit tafereel een
eenigzins roma nesk voorkomen bij. In eene, voor den grafbewaker, een oud Engelsch invalide , opgeflagene hut van
planken Iigt eei i boek, in hetwelk ieder reiziger zijnen naam
opteekent; terw Ijl de invalide, als in éénen adem, alles vertelt, wat tot het verblijf des Keizers op St. Helena betrekking
heeft.
Van de grafíte de begaven wij ons naar Longwood, op eene
zeer hooge bergvl akte gelegen, en aan het geweld der norm
van alle kanten, onbefchut, blootgefteld. NAP o--winde
L E O N'S voormalig * woonhuis is op het punt van in te florten, en wordt doo r eenen pachter der Compagnie bewoond,
die het in eene ii oeterii herfchapen heeft. Zelfs het flaap-,
vertrek des Keizers heeft hij in een' ítal veranderd, en op,
de plaats, waar zijij bed geflaan heeft, ziet men een' hoop
ruigte en vuilnis , die het licht geheel beneemt. Slechts wei
dit 1 muis, hetwelk eene ellendige woonplaats-nigefchrdva
voor eenen Exkeizer snoet zijn geweest, is het nieuwe paleis , in hetwelk de gevangene zou verplaatst geworden zijn.
Dit is een zeer fchoon huis , in den finaak der groote Indifche landhuizen. Er woont niemand in, dan een oud Serjant
met zijne vrouw, die in een , tot B O N A P A R T E'S kleedkamer beftemd, kabinet allerlei, ten profijte der armen, door
de Dames van St. Helena vervaardigde, nette handwerkjes
ten verkoop aanbieden. — Nadat wij alles bezigtigd hadden,
vingen wij onzen terugtogt naar de flad aan. Onderweg ontmoetten wij een regemerit infanterij, 't welk zijne wapenoefeningen ging verrigten in het midden van het gebergte. Te
Jamestown namen wij Benige ververfching, en keerden ver-
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volgens, niet weinig in onzen fchik, vierentwintig uren aart
land te hebben kunnen doorbrengen, aan boord van de Nancy
terug. — Van tijil tot tijd is op St. Flelena alles leven en
beweging; en bezwaarlijk zou men op de ganfche wereld
eene plek aantreffen, waar men zoo gereedelijk kan vernemen, hoe men van het eene eind des aardbols tot aan het
andere zich bevindt.

OVER DE MUZIJI{ VAN DEN HEER J. G. BERTELMAN, TER
GELEGENHEID DER VIERING VAN HET HALVE EEUWFEEST
VAN FELIX MERITIS.

IETS

e onder(laande bijdrage, eigenlijk meer voor een Muzikaal
D
Tijdfchrift gefchikt, zoude aan de Redactie der

Vaderlandfche

Letteroefeningen niet ter plaatfing gezonden zijn, wanneer
zoodanig blad, waaraan werkelijk in onze dagen behoefte wordt
gevoeld, bij ons beftond; en wenfchelljk ware het, dat de
taak , reeds door den verdienflelijken en der kunst te vroeg
ontvallen' SCH1t0DER STE1NrdETz,te Groningen ,lofwaardiger gedchtenisfe, zoo uitmuntend aangevangen, weder
door eene bekwame hand wierd opgevat. Het ontbreken van
zoodanig voertuig , tot het verfpreiden van mededeelingen in
het gebied der Toonkunst, deed fchrijver dezes toevlugt tot
dit algemeen geacht Tijdfchrift nemen, aan de plaatfing dezes
opflels in het Mengelwerk niet twijfelende, daar de vermelding van hetgeen groot en edel in Nederland gevonden wordt
fteeds tot de kenmerkende eigenfchappen van hetzelve behoort.
De viering van het vijftigjarig beflaan der Maatfchappij ,
onder de zinfpreuk : Felix Meritis , was eene in vele opzigten te belangrijke gebeurtenis, dan dat niet ieder, ook wien
daartoe de gelegenheid ontbrak, gaarne deze plegtigheid wilde
bijwonen. Schrijver dezes genoot dit voorregt op den 6den
November j.l., en nog lang zullen de bij die gelegenheid
ontvangene indrukken in aangenaam aandenken bij hein zijn.
De Redevoering, door den geachten Dichter B. KLIjN, Bz.
bij die gelegenheid uitgefproken, ftond in eene fchoone overeenfleinming niet de Zangen, door den edelen Nederlandfchen
Bard w. H. w A RN s I NC K, B z. voor die feestviering gedicht ; terwijl de Muziek voor deze Zangen, door den ver,

