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O n d e r de Boekhandelaars, die ons godsdienftig Publiek
met nuttige en naar de behoeften van den tijd juist berekende fchriften v o o r z i e n , bekleeden de Heeren j . V A K
D E R H E Y E N 2 o o N , t e Amjlerdam , eene der eerfte
plaatfen. W i j merken dit o p , niet om tevleijen. D e z e lage
k u n s t heeft ons nooit bekoord?, n o g minder beheerscht. T e n
bewijze hiervan voegen wij den wensch daarnevens, dat het
h u n behaagde, o v e r het algemeen, door matiger prijzen ,
de verfpreiding dier z o o nuttige fchriften, waarfchijnlijk te
hunnen eigen v o o r d c e l e , n o g meer te helpen bevorderen.
-Aan z w a a r m o e d i g e n , die v o o r den bekenden winkel b e ducht z i j n , en daarom v e r l a n g e n , dat al die
prullaria
tachtkens behandeld worden , geven wij in bedenking , o f
de menigte van voortreffelijke fchriften, met gretigheid!
o n t v a n g e n , niet juist getuige ten voordeele van ons g o d s dienftig P u b l i e k , dat met regt meer geld befteedt v o o r
g o e d e , fchoon w e l eens dure w a a r , dan v o o r al die goedkoope libellen,
waarmede men altijd bekocht i s . Grijpt
moed , gij zwaarhoofden ! Z o o lang w e r k e n , als hetwelk
wij aankondigen , drukkers en koopers v i n d e n , heeft men
-geen groot gevaar te vreezen. Slechts d a n , wanneer men
u i t zwakheid t o e g e e f t , ruimt men den dwaalgeesten het
veld i n . Zachte Heelmeesters maken (tinkende w o n d e n .
H e t bluffen en liegen en het wandelen langs de kronkelpaden des bedrogs verraadt eene k w a d e z a a k , en wijst de
zedelijke zwakheid aan. dier volksberoerders. Z o o lang
die dwaallichten hun misleidend licht v e r t o o n e n , zullen
wij niet ophouden aan te w i j z e n , dat zij dwaallichten z i j n ,
•en dat zij a l l e n , die op hun fchijnfel a f g a a n , in het verUOECBESCII. 1828. N O » ï ,
h

derf ftorten. Wanneer de Regter het bedrog aan het licht
b r e n g t , voldoet hij aan zijnen p l i g t ; maar w i e als R e g 
ter , uit perfoonlijk b e l a n g , o f uit vrees v o o r moeite en
onaangenaamheden, niet w i l doortasten, die komt in de
v e r v u l l i n g van zijnen pligt te k o r t . D o c h men w e e t reeds
g e n o e g , hoe w i j , bij deze z a k e n , gewoonlijk handelen.
'. Onder die voortreffelijke'fchriften, die men niet te duur
k o o p t , behoort vooral geteld te worden het Tiental
Leer
redenen van den beroemden H E R I N G A . W i j kennen den
nederigen man van n a b i j , en w e t e n , dat de brommende
.en luttel beteekenende loffpraak van den Recenfent in het
-Letterkundig
Magazijn
( * ) even weinig door hem ge
acht w o r d t , als dezelve w a a r d e ' heeft v o o r den L e z e r ,
A l s die Recenfent in de gelegenheid k o m t , om H E R I N G A. te o n t m o e t e n , flijte h i j , indien hij k a n , daar zijne
•waar. H e t Publiek heeft aan al die ftroop niets. W i j ,
v o o r ons , behooren tot de hoogachters van den verdienilelijken m a n , w i e n s achting zekerlijk rijst, naarmate men
Heiliger w e e t , dat hij nooit met z u l k laf gevlei gediend
.was.
Hier heeft men Hechts met zijn w e r k te doen. H e t
andere is niet huias,
maar o o k nullius
loei.
t. H e t verheugt o n s , dat de bekwame Schrijver van de
voortreffelijke Verhandeling over de Bergrede des Heeren
d e z e n nieuwen bundel Leerredenen heeft in het licht ge
g e v e n . „ T o e n i k m i j , " fchrijft H E R I N G A , b l . V ,
n a . lang b e r a a d , hiertoe liet o v e r h a l e n , bepaalde ik te
„ gelijk , mijne k e u z e op de z o o d a n i g e , als i k , van tijd
„ tot t i j d , heb uitgefproken, ter opzettelijke aanprijzing
„ van Christelijke deugden. L e e r r e d e n e n , geheel hiertoe
„ i n g e r i g t , zijn m i j , in den l o o p van deze e e u w , zeld„ z a m c r , dan andere foorten van kanfelarbeid, v o o r g e „ k o m e n . " — A l ware dit z o o n i e t , dan verlangt men
t o c h van eenen man als H E R I N G A zulke L e e r r e d e n e n ,
d i e , in den befchaafden volkstoon opgefteld , voortbrengfclcn zijn van verlichte Evangelifche k e n n i s , en die op
het hart z o o w e l als op het verftand weldadig werken.
I n d e n H E R I N G A ons op ons w o o r d niet g e l o o f t , dan
(*) Z'ie dat Magazijn,

1827. N o . V I I . bl, 2 7 7 , 278.

verzoeken wij hem om de uitgave van een' tweeden bundel van gelijken i n h o u d , en ons P u b l i e k , dat aan dergclijkcn arbeid dringende behoefte h e e f t , z a l w e l d r a t o o n e n ,
dat wij niet v l e i j e n , maar waarheid fpreken.
Zie hier de onderwerpen , in dezen bundel behandeld:
a

I . Het gedurige denken aan G O D ; naar Pf. X V I : 8 .
I I . De blijdfehap in C H R I S T U S ; n a a r i F E T R . I : 8''.
I I I . Het doodelyke verderf der zonde ; naar Kom. V I I :
13". I V . Het weifelen in de Godsdienst;
naar 1 Kon.
X V I I I : 2 i . V . De aard der Christenen
onderfcheiden
van dien der wereld;
naar j 0 11. X V I I : i 6 . V I . Het
belamcndc genot des levens ; naar Pred. I X : 9*. V I I . Betamendc en onbetatnende toorn;
naar Efef.
I V : só ".
V I I I . De bede om behoedzaamheid
in het fpreken ; naar
Pf. C X L I : 3. I X . De befcheidenheidjegens
allen;
naar
Filipp.
I V : 5 . X . De voordeelen en de eer van den
ouderdom des vromen; naar Spreuk. X V I : , 3 1 .
b

a

1

a

Niemand zal ons tcgenfprekeri bij de v e r k l a r i n g , dat
H E R I N G A een meester is in bevattelijke vbordragt v a n
de waarheden des Christendoms. Zijne aangehaalde v e r klaring der Bergrede is het cenïge bewijs n i e t , dat in
populariteit
niemand hem v o o r b i j , een enkele misfehicn
hem op z i j d e , e n , helaas ! tc weinigen hem achterna
ftreven.
Hierin verwachten wij w e l tegenfpraak, maar
geenszins van z u l k c n , d i e w e t e n , w a t echte
populariteit
is.
Z i j omvat niet enkel woorden en u i t d r u k k i n g e n ;
n e e n , alles is daarin opgcfioten, alles behoort naar de
vatbaarheid der hoorders te worden uitgedrukt. Z o o f p r e c k t
alleen h i j , d i e , even als H E R I N G A , den mensch k e n t ,
wien hij zijn onderrigt toedient. Hem ontgaat noch het
denk-, noch het voorftelling-, noch het g e v o e l - , noch het
wilvermogen der minkundigen ; daarnaar heeft H E R I N G A zaken, taal en flijl afgemeten. A l w i e in zijn fchool
werd en n o g w o r d t o p g e k w e e k t , z a l nooit o p h o u d e n ,
die natuurlijkheid en eenvoudigheid te b e w o n d e r e n , met
welke hij alles uitdrukt. Hem ontbreken geene kracht en
k l e m , zoodanige vooral n i e t , die ook de minstkundigen
treffen en roeren. Hij is in dit opzigt- een meester. O c h ,

dat de jonge lieden hierop vooral letteden'! Z w i e r en b l o e 
men behagen den jongeling. D e z e verwelken en verflenf e n , n o g v ó ó r dat de last des ouderdoms drukt. D e po
pulariteit
der zaken neemt in g e w i g t , bij het klimmen
der j a r e n , toe. In onze jeugd hoorden wij ouden v a n
dagen p r e d i k e n , die in hunne jeugd als Predikers beroemd
w a r e n , bij zulkcn namelijk, bij w i e ook in andere o p zigten het kleed den man maakte. D e Heryeyaanfche
wel
sprekendheid heeft in hetzelfde lot gedeeld met de hoepel
rokken onzer overgrootmoeders. Maar wij hebben o o k
anderen g e h o o r d , d i e , v a n hunne jeugd a f , " d e bloem
o m haren honig beminden, niet enkel o m de kleur. Zr}
predikten k e r n a c h t i g ; alles was bijna fpreuk en krachtig.
H e t is eene behoefte v o o r onzen t i j d , dat het eenvoudige
meer op het o o g gehouden w o r d e , dan w e l het fierlijke.
Predikers naar de mode maken al fpoedig plaats v o o r an
deren , maar van lateren fmaak. H e t is alleen de w u f t 
heid der Gemeente n i e t , dat z i j , eer dan zij verwachten
o f v e r l a n g e n , eene ftemme des roependen w o r d e n , maar
in d e . . . woestijn*
A a n z u l k e n , die gevaar mogten ioopeft eens in dit l o t
te d e e l e n , mogen wij deze Leerredenen van H E R I N 
G A met volle ruimte aanprijzen. Z i j k u n n e n , als model
l e n , a a n w i j z e n , w a t en hoe men prediken moet. J o n g e
lieden k u n n e n , met nut v o o r geheel hun volgend leven >
deze Leerredenen raadplegen. W i e dit beneden z i c h re
kent , en met den blooten l o f van tijdgenooten tevreden
i s , wijte het naderhand z i c h z e l v e n j dat die l o f n o g v ó ó r
hem ten grave daalt. H e t luidruchtigfte gefchreeuw des
juichenden v o l k s w o r d t door doodfche ftilte weldra Op
g e v o l g d . D i e het hardfte f c h r e e u w t , zwijgt het eerfte ftil.
D e voortreffelijkheid dezer L e e r r e d e n e n , als modellen
v o o r e i k e n , maar vooral v o o r den jongen Predikant, z o u d e n
wij uitvoerig kunnen a a n w i j z e n , indien w i j hiertoe de
noodige ruimte durfden vergen. H e t komt ons echter
gefchikt v o o r , ten minfte iets hiervan te z e g g e n . V o o r 
al komt dan in aanmerking de eenvoudigheid en gemak
kelijkheid van het plan der Leerredenen. N a a u w k e u r i g

houdt z i c h H E R I N G A aan den t e k s t , ontwikkelt hij
den gehcclcn t e k s t , en bezigt overal z u l k eene taal ^
welke met den tekst en het onderwerp volkomen ftrookt.
A l l e s is echte welfprekendheid door z a k e n , die altijd waarde en kracht b e h o u d e n , meer dan opgefmukte w o o r d e n ,
d i e , als voorwerpen van fmaak, ook hunnen tijd en hunne
mode hebben. Het plan der Leerrede o v e r i P E T R .
I: 8 , In den welken gij —. u verheugt, met eene onnitfprekely'ke
en heerlijke vreugde,
beveelt z i c h door
eenvoudigheid aan. Eerst w o r d t in het algemeen deblijdfchap des Christens in C H R I S T U S gefchetst.
Daar'
na w o r d t a a n g e w e z e n , dat zij eene heerlijke en onuitfprckelijke vreugde i s . T e n befluite v o l g t eene o p w e k king tot eene gezindheid en g e d r a g , bij w e l k e die v r e u g de aanvankelijk o f bij toeneming g e i b a a k t kan worden. —
E v e n eenvoudig geeft H E R I N G A het plan op van de
Leerrede over % Kon, X V I I I : 2 1 : Hoe lang hinkt gif
op wee gedachten?
„ Ik heb v o o r g e n o m e n , u eerst
„ opmerkzaam 'te maken o p de treurige geiïeldheid der
„ belijders van de Christelijke G o d s d i e n s t , van welke
j , men met regt kan z e g g e n : zij hinken op twee ge„ dachten;
ten einde daarna
u , z o o velen gij dit
„ d o e t , te n o p e n , o m het niet langer te d o e n , door u
„ de befchamende en dringende vraag v o o r te h o u d e n :
„ hoe lang weifelt gij alzoo in de G o d s d i e n s t ? " — E i n delijk volge hier n o g het plan van de Leerrede over Efef.
b

b

I V : a 6 \ Wordt toornig en zondigt niet.
— „ Dan
„ zal het noodig z i j n , dat wij eerst z i e n i n welken
„ zin P A U L U S het toornig worden goedkeurt 5 en daar„ na o v e r w e g e n , w e l k e zonde h i j , bij het toornig w o r „ d e n , afkeurt. Ik noodig u d u s , om met mij te den„ k e n , eerst over den betamenden t o o r n , dan over den
,, onbetamenden, z o o als ons P A U L U S over b e i d e n ,
„ naar het redelijke voorfchrift van het E v a n g e l i e , leert
„ oordeelen." — W i j fchrijven de overige plannen niet
af. D i t zal w e l voldoende z i j n , om ook hier het [implex
veri figillum in het o o g te doen vallen. W i e n
echter dit alles te eenvoudig m o g t v o o r k o m e n , — wij

v r e e z e n , dat er o o k z u l k e kunflenaars
z i j n , — dien
moeten wij vooral het beftuderen dezer Leerredenen aan
raden. W a n t , waar het plan eener Leerrede gekunfteld
i s , daar zal ook het o v e r i g e , juist door meerdere fierlijkheid en opgefmuktheid, onnatuurlijke kunst z i j n , en
w e i n i g meer o p l e v e r e n , dan—-wind. H o o r t men niet mcnigmalen de toekomftige zaligheid fchilderachtig,, z o o als
men dat n o e m t , befchrijven, ook wanneer de tekst z e g t :
geen oog heeft haar gezien,
geen oor gehoord;
nooit
kwam het denkbeeld van dezelve op in den mensch ? Z o o
iets is valfche fmaak , en verbeuzeling van den tijd. H o e
men over dit onuitfprekelijke handelen m o e t , wijst ons
H E R I N G A met een voorbeeld a a n : „ Indien ik n o g
„ niet genoeg gezegd heb van die heerlijke vreugde des
„ C h r i s t e n s , denkt aan hetgene er de A p o s t e l van g e „ t u i g t , dat zij eene onuitfprekelijke
vreugde i s ! E r
„ zijn gewaarwordingen, zelfs zinnelijke gewaarwordin„ gen , v o o r w e l k e het der menfchelijke taal aan w o o r „ den ontbreekt. E r zijn aandoeningen des g e m o e d s ,
„ w e l k e wij niet dan flaauwelijk, en bij vergelijking met
„ andere gclijkfoortige, kunnen uitdrukken. W i e dezelve
bij ervaring k e n t , verftaat den f p r e k e r , ook bij eene
„ gebrekkige v o o r d r a g t : hij vordert niet m e e r ; want hij
„ w e e t , dat alle verdere poging nutteloos is. Heeft dit plaats
.„ met de meer g e w o n e gewaarwordingen en gemoedsaan„ doeningen, hoe veel te meer geldt h e t van die heer„ lijke' vreugde des C h r i s t e n s , van w e l k e P E T R U S
„ aan zijne m e d e - C h r i s t e n e n fchreef? M a a r , indien zelfs
„ een P E T R U S , die haar in eene z ó ó groote mate g c
„ n o o t , en door z ó ó veel ervaring geoefend w a s , hare
. „ hooge w a a r d e , hare heilzame k r a c h t , hare zuiverheid
„ en heiligheid niet kon u i t d r u k k e n , hoe zoudt gij dan
„ meer van mij v e r w a c h t e n , dan dat ik er van ftamele?
„ G O D vcrwaardige u en m i j , dat wij ook zoodanig
„ een ftamelen regt v e r l l a a n , en dat wij er eenmaal waar„ digcr van f p r e k e n , wanneer wij er meer van zullen er„ varen , dan de menfchelijke taal nu u i t d r u k k e n , en de
„ fterveling op aarde er van bevatten en gevoelen kan ! "
Dit drukt meer i u i c j , dan al het fpcl d e i | verbeelding z o u
r

kunnen. D e minstnadenkenden zwaaijen den grootften
l o f over zinnelijke voordragt van hetgeen niet onder de
zinnen valt. Zij denken op niets n a , o o k niet o p dergelijken o n z i n . . .
Punctum,
D o c h het wordt tijd , dat wij van onze aanprijzing de
z e r Leerredenen, als modellen v o o r Predikers,afftappen.
Anders zouden wij hun n o g kunnen aanraden, het den
Hooglceraar af te z i e n , hoe men Christelijke deugden v o o r ftellen en met de taal des Bijbels aanprijzen moet. A l w i e op deze wijze over Christelijke deugden de Gemeen
te o n d e r h o u d t , zal weinig tegenfpraak v i n d e n ; bij z u l ken misfehien a l l e e n , w i e n het te moeijelijk v a l t , inge
wortelde ondeugden af te l e g g e n , en die daarom hard
f c h r e e u w e n , om hierin niet alleen te (taan.
Ruimfchoots prijzen wij deze Leerredenen aan. Z i j
toch vervullen eene wezenlijke behoefte van onzen tijd.
Bij al het gelchrijf v o o r en tegen de bezwaren dezer E e u w
verdient vooral g e l e z e n , maar ook o v e r w o g e n en b e 
tracht te worden , hetgeen ons H E R I N G A , naar aan
leiding van Rom.
V I I : 1 3 % nadrukkelijk en duidelijk
l e e r t , aangaande
het doochlijke verderf der zonde , als
w e l k e a l l e s , ook het voortrcifclijkfte, dat de mensch be
zit , dienstbaar maakt aan hare dienst. „ H e t menfchelyk
„ vernuft
k o m t , j a ! onze zwakheid te h u l p , en'maakt
„ zich de natuur tea n u t t e ; maar ook van deszelfs v o o r t „ brengfelen, van liet w e r k der kunjlen en wetenfehap*
„ pen,
maakt de zonde zich meester, en doet dezelve
„ doodclijk v o o r ons w o r d e n . D e eenvoudigfte w e r k t u i „ gen worden , in de handen der zonde , dé middelen, om
„ der menfehen bezitting en rust te r o o v e n , hunne g e „ zondheid en leven te belagen. Zij fmeedt van de fik„ kei het z w a a r d , en bereidt het vergift uit hetgene g e „ neesmiddel zijn moest. D e mensch , door wind , ftroom
„ o f damp , naar de aanwijzing van zijn k o m p a s , op het
„ kundige v a a r t u i g , naar een ander halfrond der aarde
„ g e v o e r d , w a t zoekt hij e r , z o o de zonde hem v o o r „ l i c h t ? A c h ! vocdfel v o o r e e r z u c h t , h e b z u c h t , w e e l „ de en w ü l u s t . W a t b m i g t hij e r , z o o de zonde hem
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, geleidt? A c h l de zaden der o n d e u g d e n , de middelen
„ der v e r w o e s t i n g , ketenen en moordtuig.
D e edelfto
„ der k i m d e n , de fchrijf- en d r u k k u n s t , worden in de
handen der z o n d e , de middelen, om dwaling en o n deugd voor te ( t a a n , om de eer der braaffte menfchen
„ aan te tasten, om oproer te ( l i c h t e n , en welgevestigde
„ maatfchappijen omverre te w e r p e n . J a , er w o r d t geene
-„ wetenfchap beoefend, geene kunst g e l e e r d , geene o n t .

4

?

M

dekking g e d a a n , geene verborgenheid u i t g e v o n d e n , geen
„ w e r k t u i g zamen g e f i e l d , o f de zonde weet er gebruik
•„ van te maken tot 's menfchen b e d e r f : en , naar mate
„ één van deze allen nuttig kan zijn in de hand der wijs„ heid en d e u g d , w o r d t het ,ook doodelijk in de magt
„ der z o n d e . " O p dezen toon is de geheele Leerrede
geftemd, die de raaskallen} va» , B I L D E R D I J K , D A
c o s T A en dergelijken aan het licht brengt. D e zonde
misbruikt alles. Maar zij doet dit in o n z e dagen niet v o o r
het eerst. D e zonde moet plaats maken v o o r d e u g d en
g e r e g t i g h e i d ; dan w o r d t alles z e g e n , w a t door de zonde
in vloek w o r d t verkeerd. — B i L D E R D I J K cim
fuis
b e v e c h t de deugd n o g m e e r , dan de zonde. Hij toont de
k w a a l niet te k e n n e n , o f niet te willen kennen. V a n zijn
gefchreeuw -heeft men even weinig te h o p e n , als v o o r
ligchamelijke kwalen van rondloopende k w a k z a l v e r s , die
door hun gefqhreeuw alleen ingang vinden bij zotten en
onkundigen. H E R I N G A handelt in den geest van P A O
LUS.
Hier hebben w i j dus onfeilbaarheid. Bij B I L D E R D IJ K is feilbaarheid, e n , w a t meer z e g t , dwaling.
Hij kent de kwaal n i e t : w i e zal bij hem genezing z o e 
ken?, w i e , v i n d e n ? Zekerlijk niemand van a l l e n , die
ooren en harten hebben v o o r z u l k o n d e r r i g t , als op grond
van den Bijbel hier w o r d t geleverd. Z u l k onderwijs vinde overal i n g a n g , en drage v r u c h t e n ! E n , hetgeen w a 
pen w a s der z o n d e , zal dan w a p e n worden der deugd en
geregtigheid. Dat g e v e G o d \
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H e t ichijnt niet zonder zekeren f c h r o o m , en meer ter
•voldoening aan de begeerte yan anderen, dan w e l uit
eigene overtuiging van de waarde dezer L e e r r e d e n e n , dat
de E e r w , R O L L , hoe ook als Kanfelrcdenaar g e v i e r d ,
dezelve in het licht geeft. D i t gevoel (trekt hem g e w i s
niet tot oneere, en v o r d e r t , in allen g e v a l l e , van ons
eene zachte befcheidenheid.
H e t boezemt ons altijd zekere n i e u w s g i e r i g h e i d , niet
flechts naar de v o o r d r a g t , maar ook naar de bedaardere
lezing i n , wanneer wij eenen Prediker bijzonderen opgang
zien m a k e n , bijzonderen l o f , die w e l eens naar geestdrijverij z w e e m t , zien behalen. E n w a a r l i j k , de uitkomst
van z u l k een onderzoek is meestal belangrijk. H o e vela
en vcrfchillend zijn de w e g e n o m t o b e h a g e n , om het
hart der toehoorders
winnen —» aï denken wij aan
geene fchittereiide v o o r d r a g t , geene bij den grooten h o o p
geliefde denkbeelden, geene uitwendigheden, modegrillen ,
of ook redenaarskunstjes.
Daar (taan v o o r ons L e e r r e 4

denen

van

S T U A R T

en

V A N

H E N G E L ,

van

V A N

D E R P A L M en R O L L , allen hoogst g e z o c h t e , h o o g s t
geroemde P r e d i k e r s ; en hoe ongelijk! — ongelijk, niet
z o o zeer in b e g r i p p e n , fchoon de 'een zekere zijden v a n
het Christendom m e e r , de ander min op den v o o r g r o n d
p l a a t s t , — niet z o o zeer in rijkdom aan (tichtelijke en
troostrijke g e d a c h t e n , befpiegelingen en l e s f e n , aan w e l ken het waarlijk bij geen van allen o n t b r e e k t , — noch
zelfs in al te groot verfchil van meer o f min duidelijken ,
befchaafden ftijl, — maar in houding en vorm , in gang
en behandelde flolFcn.
Wij hebben thans alleen met den laatstgenoemden te d o e n ,

en zullen ons bij hem bepalen. Datgene , waardoor hij
z i c h , in ons o o g , min gunftig van de drie anderen onderfcheidt, is zijne mindere bemoeijing met het verklaren van den tekst. Hij zegt van denzelven nooit m e e r ,
en w e l eens minder, dan tot regt verftand van denzelven
n o o d i g i s . Intusfchen is Bijbelkennis toch w e l mede het
doel der openbare G o d s d i e n s t o e f e n i n g , ontwikkeling van
belangrijke gedeelten der H . S . allergefchiktst, om ach
t i n g en liefde v o o r dezelve in te b o e z e m e n , en het v a s t 
maken der voorgedragene l e e r , niet Hechts in het a l g e 
m e e n , maar in de bijzonderheden , aan eene Bijbel-fpreuk
o f verhaal een uitmuntend m i d d e l , om den toehoorder
het:geleerde te doen o n t h o u d e n , e n bij nalezing derplaatfe zich telkens w e e r te herinneren. H e t is w e l niet vreemd ,
dat D s . R O L L hier eenen korteren w e g b e w a n d e l t , dan
o n z e beste Predikers veelal g e w o o n zijn. In
Duitschland g e v o r m d , kon hij dien z o o niet leeren kennen.
;Maar wij maken geene z w a r i g h e i d , zijn E e r w . de g e 
noemde en andere Hollandfche
m a n n e n , in dit o p z i g t ,
als v o o r b e e l d e n , ter beoefening aan te bevelen. Zijne
uitnemende, begaafdheid (die wij eenigzins hopen te doen
'kennen) kan niet dan er bij winnen.
O m al dadelijk o n z e aanmerking door eene gunftiger
•op te w e g e n : de Heer R O L L fchijnt ons t o e , doorgaans
gelukkig te zijn in zijne inleidingen. Schoon door den als
n o g niet voorgelezen' tekst niet onderfteund, w e k k e n zij
dadelijk b e l a n g , en houden het gaande, tot eene gepaste
wending haar" van zelve tot de te behandelen ftof v o e r t ;
vooral waar z i j , als uit het tegengeftelde ontleend, geene
inbreuk op het volgende doen.
W i j gaan over tot een kort verflag.
I . „ H o e wij de o n h e i l e n , die uit de verkondiging en
verfpreiding van het Christendom zijn v o o r t g e v l o e i d ,
moeten b e f c h o u w e n . " L U K . X I I : 4 9 — 5 3 . Ik ben ge
komen , opdat ik een vuur aanjleke , e n z . „ Zijn het
„ woorden van J E Z U S , welke wij vernemen ? van j E „ z u s , die zijne komst op aarde als het grootfte bewijs
„ van de liefde der G o d h e i d voor het menschdom afmaal-

„ d e ? " enz.
Z o o vangt de Redenaar a a n ; waarna hij
het voorgeftelde onderzoek begint met de bcfchouwing deronheilen z e l v e , die eerst C H R I S T U S , toen zijne vroeg-,
fte volgelingen t r o f f e n , en ook daarna niet o p h i e l d e n ;
doch g e v o l g , geen doel waren , en de gezegende uitwerkfelen geenszins o p w o g e n . 'De toepasfing loopt uit op aan
beveling van liefde en verdraagzaamheid: want al dat
kwade w a s eene vrucht der menfchelijke verkeerdheid.
I I . „ D e zending van J E z u s op aarde." i J O H .
I V : 9 . Hierin is de liefde Gods jegens ons verfchenen ,
dat God zijnen eeniggtboren Zoon, e n z . O p het K e r s 
feest. N a eene gepaste inleiding, befchouwt R O L L de
zending van j E Z U S in de wereld , I. als de treffendfte
g e b e u r t e n i s , wegens de b r o n , w a a r u i t z i j v o o r t v l o e i d e ,
en I I . als de g c w i g t i g f l c , uit hoofde van het oogmerk ,
waarom zij plaats vond. Geene ongelukkige vcrdeeling
v o o r z e k e r ! D e bron w a s liefde G o d s ; uit de woorden
van J O A N N E S , uit die van j E z u s , uit de gefchiedenis
zelve w o r d t dit opgemaakt.
D o o r eene wending vlecht
R O L L
er het betoog t u s f e h e n , dat zij ook het werk der
h o o g d e wijsheid w a s . ( W a a r o m ? ) Het doel w a s , d a t w j j
door Hem (den Z o o n ) zouden leven , gelukkig zijn. E n
heldere godsdicnilige k e n n i s , heiligheid van gemoed' en
w a n d e l , benevens de v e r t r o o s t i n g , welke wij n o o d i g
hebben onder het gevoel onzer l c h u l d , en zalige ver
wachtingen , worden de bellanddcclen daarvan geacht.
I I I . „ D e vrolijke reize door het l e v e n . "
Hand.VUh
39 . En hj reisde vrolijk zijnen weg. D e z e fchoone
t e k s t , onlangs door V A N D E R P A L M en V A N B E M M E L E N tot foortgclijk einde behandeld, doet ons de w a 
re vrolijkheid en de middelen daartoe kennen ; o f l i e v e r ,
hij geeft R O L L aanleiding,
om ons dezelve ( o n z e s achtens niet gelukkig) in het voorbeeld van J E z u s en de
Apostelen vooral aan te wijzen.
11

I V . „ D e mensch als vreemdeling op aarde."
Pf.
C X I X : 1 9 " . Ik ben een vreemdeling
op aarde.
„ Wij
„ hebben hier geene blijvende ftad; maar de toekomende
„ zoeken w i j . W i e kan loochenen , dat deze w o o r d e n der

„ H . Schrift aan den eenen kant ons hart op eene aangename wijze treffen, maar ook aan de andere zijde me„ nige gewaarwording in onze borst doen opwellen, die
„ meer van fmartelijken aard is ? " Deze is de aanhef,
door gevoelige fchildering van verlies en fcheidingsfmart
gevolgd. Waarna deze ftellingen worden ontwikkeld; G e heel ons tegenwoordig leven doet zich vÉ>or als eene geitadige fcheiding, en dit kenfchetst ons menfchen reeds als
vreemdelingen op aarde. Maar die naam komt ons ook
t o e , uit hoofde der beperktheid van onze kennis en ons
doorzigt, enz. (onzes oordeels min gepast); als ook
omdat een onmiskenbaar voorgevoel van iets hoogers en
zaligers ons rusteloos voortdrijft, zoodat wij bijna nim»
mer tevreden zijn met de tegenwoordigheid , maar de
toekomst ons bcftendig voor oogen zweeft. (Een teer
punt!) Toepasfing: leert de bezwaren geduldig dragen;
leidt tot waarachtige godsvrucht ejn kinderlijke deugd |
doet den dood aanzien als een flaap.
V . „ Wenken der Godheid tot redding* onzep deugd. *
I S A M . X X V : ga en 3 3 , Toen
/prakDavid'totAbigail,
enz.
„ De Vader laat ons niet alleen;" dit i s , volgens
de inleiding, de bemoediging onzer zwakheid, Ons wordt
veel toegezonden , waarin wij de bedoelde wenken kunnen opmerken, zoo als D A V ï i > d e e d ; maaf daartoe moe'
ten wij een open oog en een open hare hebben. —.
Hier een oogenblik ftilftaande« kunnen wij niet nalaten ,
het belang en de gepastheid der behandelde onderwerpen
op te merken, niet zelden door duidelijke redenering en
eenen gevoeligen ftijl onderfteund; maar ook „ behalve
het vroeger aangeduide, wel eens een fchijnbaar gebrek
aan ftof, aangevuld door denkbeelden die ons toefchijnen daar zoo niet regt te behooren, hetgeen wij toefchrijven» deels aan eenige veronachtzaming van den
t e k s t , diej als leiddraad gevolgd» dikwijls aanmerkelijk
meer ter zake dienends zou aan de hand geven, deels
aan de vlugheid van 'smans geest * die niet angftig opfpoort, wat inderdaad naast l i g t , maar door de minfte
overeenkomst ligt bewogen wordt óm meer verwijderde
gedachten bij zijne befchouwing op te nemen.
9
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VI.
„ D e onvolmaaktheid onzer tegenwoordige kennis bcfchouwd als dc bron onzer fchoonftc en zaligite
verwachtingen."
* Cor. X I I I : 9 en 1 0 , Ons weten is
flukwerk,
enz.
D e mensch is door zijne kennis h o o g
v e r h e v e n , en toch is deze kennis z o o o n v o l m a a k t ; z i e daar de inleidende gedachte, Vervolgens w o r d t , I en I I ,
deze onvolmaaktheid b e t o o g d ; daarna, I I I , het thema be*
w e z e n . I. P A U L U S z e g t h e t , en die w a s menfchelijk
en Goddelijk w è l o n d e r w e z e n ; I I . het w o r d t door de
ondervinding b e v e s t i g d , wanneer wij letten op onze k e n nis van G o d , den Zaligmaker en o n s z e l v e n ; I I L er z a l
iets anders v o o r ons komen ; rede en openbaring leeren d i t ;
j a , dat andere zal volmaakt zijn \ o o k dit w o r d t u i t d r u k ,
kelijk geleerd.
V I I , „ O v e r het rampzalig ïot dergenen, die zich als
vijanden van C H R Ï S T U S ' kruis b e t o o n e n . "
Philipp-,
III: 18 cn 1 9 .
« * wier einde is het verderf,
wier
God is de buik, e n z . M e e s t tegen twistzoekers en v e r volgers g c r i g t , d i e , uit baatzucht handelende, hun l o o n
hier en hier namaals niet zullen ontgaan. W i j willen hier
een (taaltje laten v o l g e n : „ V a l t het te b e t w i s t e n , dat de
„ befchrijvingen, welke wij in o n z e Heilige Schriften
>, vinden aangaande den perfoon des Verlosfers en zijne be„ trekking tot den V a d e r , behooren tot de reeks van onder„ werpen-» die door het geloof kunnen aangenomen,
„ maar door geen menfchelijk verftand gepeild w o r d e n ?
„ Heeft iemand volledig b e g r e p e n , w a t het in z i c h b e „ v a t t e , wanneer J E Z U S genoemd w o r d t de eengeboren
„ Z o o n G o d s , die heerlijkheid had bij den V a d e r , v ó ó r
„ dat n o g de grond der wereld g elegd was ? Peilde im„ mer iemand de ganfche beteekenis der v e r z e k e r i n g , dat
„ G o d ten laatfte gefproken heeft door z y n e n Z o o n ,
„ welken Hij gefield heeft tot een' erfgenaam over alle
„ d i n g e n ; door welken Hij o o k de wereld gemaakt
„ h e e f t ; d i e , nademaal Hij is de glans zijner heerlijkheid,
„ en het evenbeeld zijns w e z e n s , en alle dingen draagt
„ met zijn krachtig w o o r d , en heeft gemaakt de reini„ ging onzer zonden door zich z e i v e n , z i c h heeft g e z e t

„
„
„
„
•„
„
-„

ter regter hand der Majesteit in de hoogte ? . . . . E n
hoe zouden wij ons dan bevoegd kunnen r e k e n e n , om
den naam van vijanden van C H R I S T U S ' kruis toe te
kennen aan l i e d e n , die niet geheel eenftemmig met ons
denken over den Verlosfer der w e r e l d , maar die Hem
e c h t e r , even als w i j , v o o r hunnen Zaligmaker erkennen ? " e n z .
v

VIII.
„ W a a r t o e de opmerking ons l e i d t , dat de
mensch o p aarde altijd in ftrijd l e e f t . " J O B V I I : i . Moet
He mensch niet alttjd'in
den ftrijd zijn op aarde P N a in
leiding over ' s menfchen groot- en g e r i n g h e i d , w o r d t , I ,
d e ' f t e l l i n g b e t o o g d , v o o r z o o verre hij z i c h door zijn
ligchaam gebonden vindt aan de zinnelijke w e r e l d , —
maar b o v e n a l , als redelijk en zedelijk w e z e n b e f c h o u w d .
( O f het voorbeeld van A p o s t e l P A U L U S , v o l g e n s R o m .
V I I , w e l k e plaats door vele uitleggers niet van hemzelven
verftaan w o r d t , hier w e l ten v o l l e geldt ? ) ; I I . dat deze ftrijd
ons opleidt tot het g e l o o f aan eene zalige beftemming,
Ons b e m o e d i g t , e n z .
a

IX.
„ O v e r de gewigtige w a a r h e i d , dat G o d den
siensch in de beproeving meermalen aan z i c h zeiven o v e r 
laat , opdat hem kenbaar w o r d e , w a t in hem z i j . " 2 Chron.
X X X I I : 3 1 . Maar toen de gezanten , enz. verliet
God
hem zoo, om hem te verzoeken,
opdat openbaar
vierde
el, wat in zijn harte was.
W i j moeten in de gelegen
heid en v e r z o e k i n g ten k w a d e k o m e n , om over onze v e r 
hevenheid d a a r b o v e n , o f w e l om anderen met befcheidenheid te o o r d e e l e n , en daarom behoedt G o d ons daarvoor
niet a l t i j d ; deze is , I . z o o omtrent de ftelling, die o n s ,
I I . waarfchuwt tegen een v o o r b a r i g o o r d e e l , ons aanfpöort om onszelven bij bijzonder wedervaren met aan
dacht gade te l i a a n , en daarvan gebruik te maken tot hei
liging.
X.
„ In hoe verre de Christen bij de betrachting zij
ner pligten mag vragen : w a t gewordt mij daarvoor ? "
M A T T H . X I X : 2 7 . Toen antwoordde Petrus,
en [prak
tot hem : ziet, wij hebben alles verlaten,
en zijn u na
gevolgd: wat gewordt ons daarvoor?
I, D e vraag is na-

tuurlvjk.
W i j hebben nogtans geen regt om te e i f c h e n ,
maar moeten dezelve met ootmoed doen vergezeld gaan.
I I . W i j mogen aldus onzen moed v e r d e r k e n , — om o n 
afgebroken voort te ftreven.
Inhoud en vorm dus eenigzins hebbende doen k e n n e n ,
voegen wij er b i j , dat onze medegedeelde aanmerkingen
nergens (trekken, om den Prediker verwaarloozing v a n d c
H . S . te last te leggen. Hij maakt doorgaans een gepast
gebruik van d e z e l v e , het zij tot b e w i j s , het zij v o o r a l
tot vermaning o f vertroosting.
W i j maken dan o o k gee
ne z w a r i g h e i d , behoudens eenig verfchil van opvatting
en denkwijze hier o f daar, deze Leerredenen overal aan
te prijzen, als eene g o e d e , Christelijke l e c t u u r , gemak
kelijk en aangenaam. M o g e de E e r w . R O L L n o g lang
in dc gelegenheid z i j n , de belangrijke G e m e e n t e , w e l k e
hij d i e n t , t o t een bemind en nuttigLeeraar teverftrekken!
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Dc
provinciale Commisfie van Geneeskundig Onderzoek
en T o c v o o r z i g t te Amflerdam ( l e l d e , in hare vergadering
van 5 Maart des voorleden jaars , de volgende prijsvraag
v o o r : „ "Welke is de aard en bijzondere eigenfehap der
laatst geheerscht hebbende Ziekte in onze Noordelijke
Provinciën geweest ? In hoedanig verband (laat zij met de
plaats gehad hebbende buitengewone Natuurverfchijnfelen ? In hoeverre is zij door plaatfelijke omftandigheden
gewijzigd g e w o r d e n ? W e l k e behandeling is de gelukkigd e g e w e e s t , z o o w e l met o p z i g t tot de geringde iterfte,
als de minde en ligtde naziekten? W e l k e is de a a r d e n
de gclchiktitc behandeling dezer n a z i e k t e n , en w a t kan

IÓ

M. E.

THIJS

SEN

men ter voorkoming van deze z o o w e l , als van de vernieuwing der Epidemie in het w e r k ftellen ? "
D e Heer T H I J S S E N , ( z o o wij ons niet bedriegen) lid
-van gemelde provinciale Commisfie, g a f onder bovenftaanden
titel zijne bevindingen uit over de Z i e k t e , z o o als zij te
Amflerdam
w a s w a a r g e n o m e n , om tot bouwftoffen en
daadzaken te dienen v o o r de verlangde Verhandeling. D a a r
derhalve de Schrijver zijn werk uit dit o o g p u n t v o o r a l
befchouwd w i l h e b b e n , z o o zullen wij het o o k uit dit
o o g p u n t inzonderheid beoordeelen.
Iets over de natuurlijke gefteldheid van Amflerdam
&\
o v e r de Najaarsziekten in die ftad g a a t , als i n l e i d i n g ,
v o o r a f . D i t historifche gedeelte is met veel vlijt bearbeid , en w i j herkenden daarin den kundigen Schrijver van
de Gefchiedkundige
Befchoumng
der Ziekten
in de Nederlanden.
Hierop v o l g t eerie o n t v o u w i n g van de z i e k tegefleldheid van Amflerdam in 1 8 2 6 , waarin de beginf e l e n , o p k o m s t , voortgang e n ' l o o p der koortfen w o r d t
befchreven en door bijzondere ziektegevallen-opgehelderd.
Eindelijk handelt de geleerde Schrijver ook over den eigenlijken aard der Z i e k t e , welke hij in verband brengt
met eene eigendommelijke ontaarding van de m i l t , d o o r
hem in 1 2 van de 1 5 geopende lijken g e v o n d e n ; een g e v o l g , naar des Schrijvers meening, van in v e r d e r v i n g
•overgegane ontfteking; terwijl hij die miltontfteking niet
v o o r een uitwerkfel der koorts houdt, maar v o o r dat van den
önmiddellijken invloed v a n het moerasgif op dit ingewand.
M e n ziet uit deze korte opgave van den i n h o u d , dat
dit gefchrift meer b e h e l s t , dan een eenvoudig verhaal van
de Z i e k t e , z o o als zij in Amflerdam gezien i s . E r is
eene theorie over haren aard b i j g e v o e g d , en men heeft
hier niet alleen d a a d z a k e n , maar ook redeneringen * niet
flechts bouwftoffen uit de o n d e r v i n d i n g , maar o o k b e fpiegelingen èn vooronderftellingen. D i t laatfte kan op de
üanftaaiide Prijsverhandeling niet dan nadeelig w e r k e n .
W a n t i s , gelijk w i j m e e n e n , de Heer T H I J S S E N lid
der G o m m i s u é , welke die Verhandeling moet beoordeel e n , dari zal b i j , d i e n a a r den prijs d i n g t , zich al ligt
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genoopt gevoelen om deze theorie aan te nemen, of zij
kan altnans aan den loop zijnel' denkbeclden ze1fs (nge.
mcrkt eene bepaalde rigting geven. En al ware ook de
Heel' T II IJ SSE N geen lid dier Commisfie , noeh beoor...
deelaar van de Prijsverhandeling, dan nog zou zijn naani
als Schrijver bij velen het vrije onderzoek naal' den aard
del' Ziekte kunnen belemmeren, bovenal daar de theorie
van den waarnemer op zijne Ziektebefchrijving niet zander invloed kan geweest zijn. Het is te bejammeren, dat
zoo weinig Schrijvers de kunst verl1:aan, om eene Ziekte
te befchrijven, zonder er hun oordecl en hunne redeka...
velingen in te men gen. Immers, die eene ziekte wiI leeren kennen, vraagt niet, hoc men er over gcdacht, maat
wat men gezien hebbe; en hij zal te hooger prijs op de
waarnemingen l1:ellen, hoe zuiverder en onvermengder zjj
zijn voorgel1:eld. Wij opperen. deze aanmerldng niet,
0111 het gefchrift Van den· Heer 'r H IJ SSE N te verklcinen , wien wij om zijnen ~jver, kunde en geleerdhcid hoog..
achten; maar omdat wij ons overtlligd houdeJ1, dat het ..
zelvc, als bijdrage tot de gevraagde Verhandeling, betel'
aan het bedoelde oogmerk voldocn zou, wannecr de thcorie en befpiegelingen waren achterwcge geblcven, en de
beantwoorder der vraag in deze bladen aIleen waarnemin..
ge11 hadde aangetrotfen', door welke hij , zonder eenige vooringcnomenheid of te voreq opgcvat gcvoclen , inl1:aat waS
gef1:c1d tot een onbevooroordceld onderzoek.
13fjvoegfel tot den twecden D mk van de Volksziekte ,

~·el..

ke il1 het /aar 18z6 Ie Groninge11 geheerscht heeft, be..
[chrWI1 door G. B A K K E R, Pro/e.r/or in de Geneeskllnde. Te Gronillgen, bfj \V. van Boekcrell. 111 gr.
8vo. 13 131. / : - 15.

111 deze bladen verdedigt de IIoogleel'aar iJ A l{ J{ E It zij.
ne bevorcns opgcgevcne gevoelel1~, vooral met betrekkil1g
tot de bc[mettelijkhcid del' Epidemle, tegen de vcr[chil ..
lCllde denkbecUen van zijhen Ambtgenoot, den Hooglecr..
nOEKTmsc H. I R28. !'IO. I.
D
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aar T H u E s s i N K , en doet dit met eene befcheidenheid,
die hem tot eer verftrekt. Wanneeer wij dezelve na deze
laatfte verklaring v e r g e l i j k e n , dan zullen wij z i e n , dat
het w e l l i g t niet onmogelijk zijn z o u d e , beide partijen in
overeenftcmming te brengen.
Hierover althans z a l ieder
opregt vriend van verdraagzaamheid z i c h verblijden, dat
een t w i s t , die v ó ó r ettelijke jaren met de meeste hatelijkheid tusfehen Geleerden gevoerd z o u z i j n , thans a l z o o
behandeld w o r d t , als het den regtfehapen beoefenaar der
w e t e n f e h a p p e n , die nimmer ophoudt mensch en Christen
t e z i j n , betaamt.

Historia Epidemiae malignae etc. D . i . Gefchiedenis
kwaadaardige
waargenomen,

Epidemie

t

in den fare

182.6 te

door F . A . t . P O P K E K .

gen i bij J . R ö m e l i n g h .

In gr,

Te

der
Jever
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kleine boeksken bevat eene befchrijving der E p i d e mie , z o o als zij zich te Jever vertoond h e e f t , welke met
de gelijktijdig te Groningen waargenomene Ziekte z o o v e le trekken van overeenkomst h e e f t , dat men beide v o o r
verfchillende variëteiten van dezelfde foort houden moet.
N e r g e n s echter fchijnt z i c h het nerveus adynamisch k a rakter fterker en duidelijker te hebben u i t g e d r u k t , dan
in de V o l k s z i e k t e te Jever,
en nergens ook w a s de o p wekkende geneeswijze van meer onbepaalde toepasfmg.
D e Kinabcreidingen eft de Radix
Serpentariae
Virginianae waren het p l e c h t a n k e r , en de gelukkige redding van
de meest hopelooze lijders pleit genoegzaam v o o r de g e lukkige k e u z e .
N a eene algemeene befchrijving der Z i e k t e , befchrijft
de H e e r P O P K E N derzclver verfchillende vormen en de
naar dit verfchil gewijzigde g e n e z i n g ; t e r w i j l , even als
de aard der k o o r t s , z o o ook de algemeene indicatie o v e r al dezelfde bleef.
M e n kan het z i e n , dat deze befchrijv i n g uit de ondervinding g e p u t , dat deze waarnemingen
aan het ziekbed gemaakt z i j n ; e n , hoewel de Latiniteit

minder zuiver is , z o o is de ftijl ccjiter doorgaans duidolijk en klaar. Daarbij trefc men er e e n e , in geneeskundi
ge fchriftcn bovenal prijzenswaardige, beknoptheid in aan.
Bijzonder fchijnt de Schrijver met de z o o oorlpronkelijke
praktifche fchriftcn van j o n . P E T . P R A N K vertrou
welijk bekend te z i j n , waarvan h i j , die dezelve gelezen
h e e f t , vele fporen ontdekken z a l .
Recenfent aarzelt derhalve n i e t , dit werkje van den be~
kwamen Jeyerfchcn Geneesheer zijnen vadcrlandfchen kunst»
genooten ruimichoots aan te bevelen. M o g t het o o k o n 
der ons vele l e z e r s , en de manier van befchrijven v e l e
navolgers vinden-!
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M
en vindt hier eene vergelijking 'Van de
Groningfche
cn Noordhollandfchc
koortfen met d i e , w e l k e ter zelfder tijd in Oostvriesland
geheerscht hebben * w e l k e in
de hoofdzaak overeenkwamen. V o o r a l fchcen de lever en
galaffcheiding in de laatften te zijn aangedaan. A l h o e w e l
te Embden de ziekte tamelijk verbreid was , w a s echter de
llerfte gering.
Betreffende de mindere kwaadaardigheid
der Ziekte in Oostvriesland
dan in Groningen,
w e l k e de
eerstgenoemde Schrijver o p m e r k t , fchijnt men vooral o p
de meerdere complication der laatften te moeten l e t t e n ,
w e l k e in Jever althans minder plaats hadden.. V o o r het
overige kwamen' de verfchijnfelen o v e r e e n , o o k de bcB 2
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h a n d e l i n g , h o e w e l in Oostvriesland
de Emetica
beter
'fchijnen verdragen te zijn. D a a r , even als in Groningen
en Noordholland,
werden de eigendommëlijke ontaardin
gen van de milt meest algemeen na den dood opgemerkt,
en men hield er de Ziekte voor. niet befmettelijk.
G r o o t e r w a s het ondericheid der E n d e m i e , liever E p i 
demie , in het A m b t Kitzebüttel,
welke eeiie gastrischvcncufc k o o r t s , met inflammatoirc toevallen o f plaatfelijke b l o c d o p h o o p i n g e n , genoemd w o r d t , en hier meer goed
aardig dan elders fchijnt geweest te z i j n , en van eene meer
ontllekingachtige natuur.
Immers de behandeling w a s
e e n v o u d i g , over het algemeen ontftckingwerend, o f al
thans , waar z u l k s niet meer k o n plaats h e b b e n , meer
tempercrend dan prikkelend ( b l . 9 3 ) . Zelfs werden bloed
ontlastingen zeer goed v e r d r a g e n , niet flechts plaatfelijk c , maar o o k algemeene. In den herfst vertoonden zicli
meer intermittent es v a n eenen ongeregeldcn typt/s, die
bij velen van zelve eindigden. Bij fommigen waren o p losfende en afvoerende middelen g e n o e g z a a m , om deze
kóortfen w e g te nemen. E c h t e r moest altijd de Kina g e 
geven w o r d e n , ter voorkoming, van recidiven.
T e g e n de
overblijvende waterzucht bewees de Koortsbast insgelijks
de beste dienden. T e n flotte z e g t de geleerde S c h r i j v e r ,
d a t , al befebouwt men o o k de overftroomingen v a n het
jaar 1 8 2 6 als voorbereidende oorzaak der Z i e k t e , deze
e c h t e r , zonder de groote en aanhoudende hitte van den
zomer van dat j a a r , z u l k eene Epidemie niet z o u hebben
voortgebragt j aan w e l k gevoelen Reccnfent gaarne zijn
zegel hecht.
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Fr(w[che Omwentcling tot aan den val van hct Schrikbcwind, oic men in zekel'cn Zill als eell afzonderlijk werk
I,an bcfchouwen. Zagen wij in het eerfie Deel de betere
dagcn del' Fr(mfc~e Omwenteling, wij ontmoetcn in dit
l1ijkans niet dan dweepers of gcdrogtcn, moordcnaars,
( onder dcn naam van Vrijl1cid) cel'st van de bevoorrcgtc fiandcll, ell daarna van hunncn Koning, om zich
cindclijk onderling te vericheuren. Immers dc verfchrikkc1ijkc dagcn van Frrmkrijk ,fcdcrt den 10 Augustus 1792tot op den '27 JuIij 1794, of vcc1cer tot dcn 20 Mci 1795,
worden hier in cen taferecl voorgefieId, hetwelk bijna
niets dan de zegepraal del' ondeugd VCltOOnt. Naarmate
ccne partij gewcIdiger en doodclijkcr is voor dc 1vare vrUllCid, dat is voor veiligheid en onbclemmcrd bezit van
perfoncn en eigentiommen, 11aar die mate is zij voorfpoediger cn vcrdringt de andere mec}" gcmatigde. Gelijk dus.,
11a den 14 JllJij 1789, de 5 en 6 October het :tlverlllogen cencr Kamer mct ccn fchadllwbceld van Koning bcHist haddcl1, zoo werpt de 10 Augustus ook dat zwakke
bcIctfcl OI11vcrre, doet de Republick ontfiaan, die door
de Scptembermoonkn als 't ware voorbercid wordt, Iaat
den Koning tel' dood brengen, en il:icht de Revolutionairc Regtbank. 1\1aar l~og is dc magt in handen van zulken, die weI een Gemccncbest op afgetrokkenc bcfpiegelingen gcbouwd, maar gccnszins cen Schrikbcwind willen. Dit laatfie wordt cindeJijk op 31 Mei 1793 gevestigd door de mann ell des bloeds, die Illl Prankrijk tot
cen groot moordhol makcn, "waar nicmand (gelijk de
" Sehrijver op bI. 372 zegt) zijncl1 hoed als Zijli cigen" dom kon befchouwen, of tien minuten infiaan voor
" de vcilighcid van het hoard, dat dien drocg." Aldus
verdl'ingcn .Moderate Libera/en de KOllingsgezindcn, Conjlitt:tionelC11 'Van 179I dc .J1oderaten, Cirolle/isten de
Conjlitlltionelm, enJakob(jllen de Girondisten. Maar nll
]lCeft de v}ocd der Omwel1teling, of licver der bloedfiorting, zijn hoogi1:e peil bereikt; verder te gaan, is niet
lllogclijk, daar (behalve de ichier ontclbarc moorden ill
de Provindcll) tc Pflr[fs dagc1ijks gcrcgcld van 50 tot 60
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perfonen op het Rcvoli/tieplein
aan den Moloch der O m 
wenteling worden geofferd , en dit getal eindelijk tot 80
o p k l i m t ; de ebbe begint met den val van R O B E S P I E R R E , en gaat nu (gelijk wij in de verdere Declcn zullen
moeten z i e n ) terug tot op een ander uitcrfte, het mili
taire Despotismusxsa
eenen bekwamen G e l u k z o e k e r , door
wiens overdrijving eindelijk het e v e n w i g t , door de ver
e n i g i n g (althans in Theorie) der Koninklijke magt met
eene geregelde v r i j h e i d , herfleld w o r d t .
D e Schrijver gaat in het fchctfen dezer groote gebeurtenisfen op dezelfde wijze v o o r t , als wij in het v o r i g e
Deel hebben gezien. D o c h indien men hem toen ecnigermate zijne vooringenomenheid tegen de zaak der' Franfche Omwenteling ten kwade kon d u i d e n , z o o kan dit
in het hier behandelde gedeelte ongetwijfeld niemand. O f
w i e z o u z i c h t h a n s , na het verdwijnen van den r o e s , die
toen z o o vele hoofden b e d w e l m d e , nog. tot verdediger van
den 10 A u g u s t u s , van den a S e p t e m b e r , van den 31 M e i
willen opwerpen ? Maar aan den anderen kant is het toch
ook eene waarheid , dat de Uitgewekenen , door hunnen g e wapenden inval in hun V a d e r l a n d , ja zelfs door hun o n verftandig en lafhartig verlaten van dat Vaderland en van
hunnen K o n i n g , onbegrijpelijk veel nadeel b e r o k k e n d , en
de rustverftoorders , die z i c h onder het mom der vrijheid
v e r f c h o l e n , in de hand gewerkt hebben. D i t doet de Schrij
ver w e l eens niet genoeg u i t k o m e n , en wij kunnen tegen
zijnen herhaalden l o f dier Uitgewekenen ( b . v . b l . 88—93
cn 3 2 7 ) het onverdachte verhaal van emmDi/itfchcr
over
hellen , M E I E R , een' t i j d g e n o o t , d i e , in zijne Gefchiedenis van den O o r l o g der O m w e n t e l i n g , de mannen van
Coblenz in het geheel niet als eene klasfeyan
edelmoe
dige en met verhevene gevoelens doordrongene
menfchen
voorllclt.
Maar deze vooringenomenheid met Cavaliers
moeten wij onzen romantifchen
Schrijver nu ééns v o o r al
tijd v e r g e v e n ; en , het is w a a r , met deJakobijncn verge
leken , waren zij Heiligen.
De vooringenomenheid van onzen Schrijver tegen de
lütwerkfelen der Omwenteling gaat"zelfs z o o v e r r e , dat
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h!j den eerfhm, natuurlijldl:en en heiligfl:cn moederpligt,
het zogcn harcr eigene kindercll, daarom befpot, om·
dat het met de Omwcntcling, en vooral tijdens de Rc·
pub lick , in gebruik kwam. Hij vindt dit moefjelfjk tc
.'I)olbrtflgm in de hcdendaagfche 'vijzfJ 'Van lever), en
noemt de dus met het natuurlijkftc levensvocht gedrenkte
kindercn klcirle en ollgelukkige f/agtoffers 'Van Republi·
kein[che gcmaaktheid (bI.I30). Zoo icts hadden wjj van
dell echt natuurlijkcn 1childer van zoo mcnig roerend tooneel niet gewachtl - Ook komt ons de uitfpraak van
~nbcJloten (befluiteloos) en ankundig, ten aanzien van
;8 RUN S W JJ K gebezigd, een weinig fierk voor: befluiteloos mogt de Hertog fomtijds zijn; als onkundig Veldheer heeft hij zich zoo min ill zijne jeugd, in
.den Zevenjarigen Oorlog ,als later getoond, ell eeo ongelukkige veldtogt, ~vaarin hli de /levden des Konings "Ian
Pruisfen, die zelf bij het leger was, moest op'Yo!gen,
is nog geen bewijs ~ "dat,bet PruisJi/che Ieger onder zij" De aanvoering ge1eek oaar het zwaard van seA N DE R" nEG in de hand van cen kind.·~
Doch, wanncer mcn dczc en enke1(l. dergelijkc aannlerkingcn uitzondert, heb ben, wij in dit boek (althans in de
twee Dee1cn det InIciding) niet die fiuitcnde partijdighcid
gevonden ~ clio en de Fran/chen en ook fommige Engel~
[chen daarin opmerken-. Was hij in bet vorig~ Deel den
CanJlitutionelen van 1791 niet zeer. genegen , de 'Vergelijking met de mannen des bloeds doet hier de fchaal ongemeen ta hunnen 'Voordeele overhellen. Hoezect onze
Schrijver ook ingenomen zij met de Pendeers ~ bij kon
niet wenfchen; dat het onhepaalde gezag des Konings door
llen herfield wa~ gcworden. Men hcrkent overal weI den
13rit[che?z Tory, maar toch dcn Brit; hij wien de zucht
. VOOl" ccnen gcmatigden en vertegenwoordigenden Regerings.
vorm in het bloed zit, en dicn hij ook aan andere landen
toewenscht. Doeh wien zou.de hefchrijving van zulke
gruwcIell, als s COT T bier te boeken had, niet een weiDig naar de andere zijde doen over hell ell , waar, tom
althans, nog mca mcni,=hclijkheid ell rcgtvaardighdd
l1ccrscht(; '?
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De befchrijving der ftaatsgevallen, waarin vooral die
der laatde tijden v a n het Schrikbewind met groote uitvoe
righeid worden behandeld, beflaat in dit D e e l veel meer
plaats dan de oorlogsgebeurtenisfen , die z o o oppervlak
kig en gebrekkig worden v e r m e l d , dat de geheele veldt o g t van 1 7 9 4 — 1 7 9 5 , w e l k e de inneming v a n België en
Holland
ten gevolge had*, in z e s regels w o r d t afgedaan.
( N o c h h i e r , noch bij den veldtogt v a n 1 7 9 3 , b l . 2 5 6 ,
w o r d e n de Hollandfche
troepen zelfs met één w o o r d g e 
noemd , evdn alsof de dappere Prins F R E D E R I K niet
v o o r de algemeene zaak had g e b l o e d , terwijl de H e r t o g
V A N Y O R K achter de wijnflesch z a t . ) D e g e h e e l e ,
z o o hoogstbelangrijke en beflisfende veldtogt in Span
je , Italië,
Duitschland
en de Nederlanden,
beflaat
t w e e b l a d z i j d e n , doch w o r d t door eenige goede aanmer
kingen nopens de revolutionaire
wijze v a n oorlogvoeren
g e v o l g d , en hulde gedaan aan de verdienden v a n C A R N O T in dat v a k . — Bij gelegenheid v a n den aanval o p
de Vereenigde Nederlanden,
in 1 7 9 3 , w o r d t Hechts Geertruidenberg
genoemd als door de Franfchen
ingenomen,
•en niet gefproken v a n het veel derkere Breda o f d&Klundert.
W i j hebben n o g enkele andere misdagen tegen de
Gcfchicdenis o p g e t c c k e n d , z o o a l s : dat cle eerde velddag
in 1 7 9 3 , die den daat van zaken heeft veranderd, bij
Aken-zon
geleverd z i j n ; lees daarvoor bij
Aldenhoyen;—
dat L o r d G O W E R , de Engelfche G e z a n t , eerst na den
dood des Konings z o u teruggeroepen z i j n ; dit moet zijn,
na cleszelfs fchorfing
in zijne waardigheid o p den 1 0 A u 
g u s t u s . ( V a n de daarop volgende onderhandelingen t u s :

fchen V A N D E S P I E G E L

en L o r d A U C K L A N D

met

eenen Franfchen
z e n d e l i n g , vertrouwde van D U M 0 u .R i E z , en de vernietiging dcrzelven door de
Jakobijnen,
w o r d t niet gefproken). O p b l . 4 1 8 vinden w i j een' g e duchtcn Anachranismus.
„ W a t had men ( z e g t d e S c h r i j , v e r , van de tijden even na R O B E S P I E R R ' E ' S v a l
„ (prekende) te verwachten van T A L L I E N , wiens ar-»
men n o g geheel m e t het bloed bezoedeld waren der
ongelukkige uitgewekenen, welke hij te Quiberon had
?

„ gevangen genomen ? " E n dit k o m t in hetzelfde v e r 
band v o o r als de moorden tc Lyon en
Marfeille'miy^.
Maar de landing te Quiberon had plaats in den zomer van
1 7 9 5 , lang na de gebeurtenisfen, waarover hier w o r d t
gehandeld. D e Schrijver had vroeger dit voorval bij den
opftand der Vendée v e r m e l d , en is daardoor misfehien tot
deze vergisfing gekomen. — O v e r 't algemeen vinden w i j
dezelfde levendige v o o r d r a g t , dezelfde dichterlijke beelden
en t o c f p c l i n g e n , die ons in het vorige Deel z o o behaag
d e n , ook hier w e d e r , en het bock laat zich daardoor
zeer aangenaam lezen. D e vergelijking tusfehen K A R E L I
van Engeland
en I O B E W IJ K X V I van Frankrijk,
die
tusfehen D A N T O K , R O B E S P I E R R E en M A R A T
zijn zeer fchoon.
D o c h wij moeten den Vertaler v e r z o e k e n , z i c h niet z o o te
haasten. Immers de veelvuldige f o u t e n , waarop wij hier frie
ten , kunnen wij bij s w A v I N G niet z o o zeer aan onkunde ,
maar moeten dezelve meer aan flordigheid en overhaasting
toekennen. W i j zullen uit de menigte flechts eenige opnoe
men. D e fëdórós zijn geene bondger-ooten , maar veeleer zamengezworenen,
of des noods verbondenen ; door Bondge
nooten verftaat men de Geallieerden, waartegen deze benden
juist ftreden. Zij hadden eene Conjlittttie gefchept,
voorgefchapen. D e Koning w o r d t hier een zinnebeeld genoemd,
hetwelk geheel niet te pas k o m t ; liet zal waarfchijnlijk
fchaditwbeeld
moeten zijn. De Koning mogt zijn pennemes, de Koningin en de Frinfesfcn
hare O P P A S T E R S en
fchar en niet behouden.
M e n g e v o e l t , dat hier een ander
w o o r d moet gedaan h e b b e n , daar van oppasters
dc
fpraak niet zijn kan. „ Het graauw z a g roenfehen naar
„ de guillotine (Iepen, en hetzelve deed des zelfs v r e u g „ dekreet h o o r e n , gedurende dc ftrafoefening van deze
„ perfonen, w e l k e hetzelve aanzag als des zelfs
ingekan„ kerdfte vijanden." W e l k ecu
ftijl!—Voorfektewordt
niet é é n s , maar meermalen ,fekfeO.)gebezigd,
en is dus
geene drukfout.
Het gezegde van D A N T O B in de ure
des doods tot den Dichter v A B R E O ' E O L A N T I N E :
„ houd m o e d , mijn vriend! wij gaan allen u w beroep
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5, aanvaarden; wij' gaan verzen maken , " beteekent niets.
M e n moest zulks in het Fransch gelaten hebben. D e
d u b b e l z i n n i g h e i d : nous allons faire des vers, (wij gaan
wormen maken o f voortbrengen)
is afgrijfelijk, cn kenfcheffcnd v o o r die G o d en onilerfelijkheid verzakende
monliers.
O p b l . 426 en 447 w o r d t dezelfde perfoon
I E c o N T R E en L E

C O I N T R E genoemd. O p bl. 43a

en 433 zijn twee volftrekt onverfiaanbare v o l z i n n e n , waar4nede w i j den lezer niet zullen vermoefjen. Den op ft and
aangeftokcn,
v o o r oangcftookt;
vervangden,
v o o r vervingen. B L 443. Zij hebben, niettegenftaande
enz. Dit
geeft flot noch z i n ; het zal desniettegenftaande
moeten
zijn.
B L 4 4 7 . dc regter oever van den Rhijn,
door
Pruisfen aan Frankrijk
(doch Hechts bij voorraad en t o t
den Rijksvrede) afgeftaan, zal w e l de linker moeten zijn.
3 1 . 4 5 5 . De Britfche cn Amerikaanfche
kampvechters
rondom de ronde tafel van Arthur*
Amerikaanfche
i
lees Armorifche.
BL 465.
L o D % w r j K. X V I , lees
1. O D E W I J K XIV,

O p bl. 4 7 1 is zif

te veeL

H e t L e v e n van den H e l d Zei v e n , ' t w e l k in de v o l gende Dcelen moet behandeld w o r d e n * z a ï o n s n o g r u i me Hof tot meer dan één verflag g e v e n , waarbij w i j ons
echter m e e r , dan bij deze uitvoerige Inleiding,
zullen
dienen te bekorten.

De Aarde en hare Bewonen, door E . A , W . V O N Z l M M E R M A N N . Met Platen. XVIIIde en XIXde Deel. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. In gr. 8vo» Te zanten XVI,
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l\ïet deze twee Deelen wordt, volgens het naherigt, dit
aangename en nuttige werk in onze taal gefloten. Zelfs zijndeze Deelen niet eens geheel van Z I M M E R M A N ' N : al hetgeen op de befchrijving van Batavia v o l g t , is het werk van
RÜHS
en I I I C H T E N S T E I N ; en daar defcen hunnen arbeid
hiermede geftaakt hebben, zoo hebben wij vooreerst ook geen
vervolg in 't Nederduitsch te wachten. Vooreerst: want de
Uitgever behoudt het regt aan z i c h , om met den tijd mis-

C. A . W . V O N

7.1 M M EFT R I A N N ,

DE AARDE.

fchien een vervolg aan zijne inndgenooteu te leveren.
Dc twee voor ons liggende Deeien behelzen de befchrijving
van een land, dat ons van nabij raakt, den Indifchen Archipel, waarvan liet grootfte en fchoonfte gedeelte onder de
heerfchappij of althans den invloed der Nederlanders ftaat o f
gedaan heeft. Het eene Deel loopt (na een kort overzigt
der Mal-divcn
en Lake - diveri) over dc drie gróót e Sunda-eiJanden, Sumatra, Java en Borneo; het andere over de Celebes, de kleine Snnda - eilanden , hetgeen men in den ruimden
zin de Mohtkken noemt, Magindanao
de Soulou-eihndcn en
de Philipptjnai.
t

Zoo ergens, vloeijcn de bronnen hier rijkelijk, althans over
Java. Niet alleen het oude, maar toch onfehatbare werk van
V A L E K T I J K , m a a r ook de latere van S T A V O R I N U S , R A F .
F L E S ,
C R A W F Ü R D ,
de Werken van het Bataviafche G e nootfehap, de vele gefchriften vóór en tegen den vrijen handel, de uitvoerige deductie van D A E N D E L S en zijne tegenfchriften, en nog meer andere gelijkfoortige grootere en kleinere befcheiden, kunnen o n s , wanneer men alles naauwkeurig tegen elkander wikt en onderling vergelijkt, een zeer goed
denkbeeld geven van de hoofdbezitting der Nederlanden in
Azië.
Doch van Duitfchers, die zelden of nooit onze taal
verdaan, was deze moeite niet te verwachten. Over 't algemeen heerscht dan ook hier, gelijk in zoo vele gefchriften
der buitenlanders, een toon van bitterheid en verachting tegen onzen landaard, dien wij gehoopt hadden, dat de kundige
Vertaler, zoo niet verzacht, althans door bijgevoegde noten
ontzenuwd zou hebben. Hij heeft echter gemeend, zich getrouwelijk aan zijnen tekst te moeten houden. Dit is waarlijk
jammer; want, fchoon er veel goeds in deze beide D e e l e n i s ,
bij de voorhandenc bouwftoffen konden nog vele aangename
en gewigtige bijzonderheden , die onzen landaard tot eer (trekken , gevoegd zijn. Waarom, b, v . , in plaats van dat gedurig
uitvaren teren het oude ftclfel der Nederlandfche Oostindifche
Maatfchappij, die in haren tijd waarlijk niet Hechter was dan
andere Eumpefehc bevoorregte Gezelfchappcn , niet de heldendaden van k o e n en V A N D E N B R O E I C E verhaald? D A E N D E L S alleen, wiens wreede en moorddadige maatregelen ons
misfehien voor lang van de liefde der ingezetenen hebben veriloken, wordt van alle de Nederlandfche beftuurders geprez e n , ( X V l I I d e D. bl. 1 5 3 , 2 9 2 ) en nergens wordt er vermeld, da: men z i c h , van ï - 9 5 tot 1808,afgefneden van het

Moederland, bijna geblokkeerd door den vijand, niet alleen
volledig heeft ftaande gehouden, maar ook geene fchulden ge
maakt, e n , zonder middelen van g e w e l d , \de rust hij den in
lander volkomen bewaard heeft. ( Z i e het Advis van den Heer
V A N A L P H E N over de 20 Millioenen voor de Oost.)
Om
trent de zonderlinge volkanifcke werkingen op Java, en de
door R A F F L E S ontdekte, allermerkwaardigfte oudheden,
komt ook weinig voor. Nogtans beflaat Java alleen van het
XVIIIde Deel niet minder dan 158 bladzijden. ' Maar Java is
ook niet alleen het vruchtbaarfte, maar verreweg het meest
bekende der groote eilanden van dezen Archipel.
Sumatra
heeft wel eenenMARSDENgehad,maar die niet in ftaatwas,
alléén alle de vele merkwaardigheden van dit goud-, peper
en kamferland op te teekenen, waar de berg Ophir z i c h ,
vlak onder de linie, tot boven de wolken verheft; terwijl in
de vlakte van Menahg - Kaboe de oorfpronkelijke zetel is van
dat groote V o l k , hetwelk, onder den mam van Maleijers,
zich over zoo vele eilanden van dezen Archipel heeft verIpreid. Elders op dit eiland wonen de Battas, een niet onbefcbaafd V o l k , hetwelk echter menfchenvleeseh eet. Zou de
volgende afgrijfelijke gewoonte waar zijn ? (XVIIIde D . bl. 110.")
„ Den misdadiger wordt een doek om het hoofd gedaan, en zoo
wordt hij aan een' paal vastgebonden. Naast hem plaatst
„ men een' fehotel met citroenen en zout. Het verzamelde
„ volk w e r p t , van op zekeren afftand, zijne lanfen op hem.
„ Zoodra hij hierdoor doodelijk gewond i s , valt een ieder op
„ hem aan, fnijdt hem, met mesfen, Hukken vleesch uit het
„ lijf, doopt deze in den fehotel met zout en citroenfap,
„ braadt ze fchielijk over een daartoe aangelegd vuur, en
„ verflindt .ze met eene affehuwelijke gulzigheid. Vaak eten
„ z i j , op deze wijze, het geheele ligchaam; ja hunne woede
„ gaat fomvvijlen zoo verre, dat z i j , den wilden dieren ge„ lijk, den ongelukkigen met de tanden zelve het vleesch af„ fcheuren." Staan deze ongelukkigen niet een' trap lager
op de ladder der w e z e n s , dan hunne landslieden, de Orang
outangs, die ten minfte geen' broederaap verllinden? — Suma
tra ftaat thans geheel onder onzen invloed, nadat Bencoelen
G\\ Fort Marlborough, bij de overeenkomst van 1824, tegen
Malacca en alle kantoren op het vasteland van hulië zijn af
gedaan. — Het vóór en tegen der bcrigten omtrent den Lpasof gifboom wordt nagegaan, en de (lotfom i s , dat de verha
len wegens zijne dooJelijke krachten zeer overdreven zijn.
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Mogtcn wij eerlang over dit en zoo vele andere gèwïgtige
punten van Java's Natuurlijke Gefchiedcnis en die der Mo'lukken door R E I N W A R D T ' S lang verwachte Reis de g c wenschte ophelderingen bekomen!
Borneo, zoo groot als Duitschland, is nog zeer weinig bekend. Het ware te wenfchen, dat de Heer Commisfaris T O B I A S ,
die daar wegens Nederland belangrijke werkzaamheden heeft vcrrigt, zijne opmerkingen aan het algemeen mededeelde. Het is bekend, dat de betrekkingen met Banjerinasfing, hetwelk, als onvoordeelig , door D A E N D E L S verlaten w a s , weder zijn aangeknoopt, en aldaar op nieuw eene
Faktorij is aangelegd. Oppervlakkig befchouwd, zou men
zeggen, dat de handel met het in kamfer, peper, fcheepstimmerhout, goud en diamanten zoo rijke Borneo ongemeen
voordeclig moest w e z e n , " indien dezelve behoorlijk beftuurd
wierd.
Het XIXde Deel begint met Celebes, het Vaderland der
krijgshaftige JSIacasfarm en Buginezen.
Wij hebben daarin
eenen misdag ontdekt. Op alle ons bekende kaarten ligt da
flad Macasfar met het Fort Rotterdam .niet op de Oostzijde,
gelijk hier bl. 19 gezegd wordt, maar op de West- of liever
Zuidwestkust van Celebes. — Vervolgens worden de kleinere
eilanden van dezen Archipel in verfcheidene groepen befchreveu ; zoo a l s i ) d e kleine ^«z/f/z-eilanden; het nog alleen de
Himhe - Godsdienst aanklevende Bali,
Lamb ok, Sumbaira
met deszelfs grootcn vuurberg, waarvan de uitbarfting nog in
1815 zoo veel verwoesting aauregtte; Flores of Ende, Solor,
Sandelhout - eiland, Leti en Moa, (het tooneel der zonderlinge lotgevallen van den Duitfcher B A R C U E W Ï T Z , die
hier vermeld werden) Groot -Timor, enz. Op fommige dezer
landen fchijnt de verfiwijeiijke gewoonte van menfehenvleesch
te eten ten aanzien der verflagene vijanden te heerfchen,
( ? ) en zij brengen fomtijds jonge meisjes ten offer aan de
krokodillen, die zij voor leden van hun geflacht houden. 2 )
De Banda- eilanden ; als Banda of Lanthoir, Naira, Gouv.ong Api of de vuurberg, wiens uitbarftingen, zoo als gewoonlijk, aanduiden, dat het eiland ook aan aardbevingen
onderhevig i s ; Poulo Aïen Poulo Rliun. Deze eilanden,(klein
en op algemeene kaarten genoegzaam niet zigtbaar, zijn
door onze voorvaders het uitfluitend verblijf der muskaatnoot
geworden, die echter thans door Engelfchen en 'Franfchen
ook naar elders verplant is. De oorfproukeüjke bewoners zijn
0

btjna uitgeroeid. 3) De Zuidoostelijke eilanden Qlein en
groot Hey, Arott en Timoriautj, 4 ) De groep van Amboina,
waar alleen de kruidnagelboom op het eiland van dien naam
gevonden wordt, zijnde overal elders door de Hollanders uit
geroeid. Op Amboina zijn 400 tuinen daarvan, en in elk
1 2 5 , te zamen 50,000, niet, z o o als er door eene drukfout
ftaac, 500,000 boomen. ( b l . 1 4 1 . ) Hoe echter, ook bij de
rekening van 50,000 boomen, het getal van 650,000 pond
jaarlijks uitkomt, wanneer ieder boom twee pond in "t jaar
geeft, begrijpen wij niet, tenzij de Tatanamangs, o f bij de
geboorte van een kind geplante boomen, ongemeen talrijk
zijn, o f men moet 'de opbrengst der kleine omliggende eilan
den mederekenen, (immers de Generaal V A N D E N B O S C H
z e g t , dat het kleine Saparoea zoo veel kruidnagelen voort
brengt, als de andere Amboinfche eilanden te zamen) terwijl
de eerfte opgave alleen op Amboina ziet. Voorts behooren
nog tot deze groep het groote Ceram, waar de kruidnagels
met geweld uitgeroeid zijn, doch waar veel fluikhandel
gedreven wordt, en welks inwoners den naam hebben
van belagchelijke domheid; Bouro en Amblam. De Natuurlij
ke Historie is zeer uitvoerig door V A L E N T J J N , doch meer
wetenfchappelijk door R O M P m u s befchreven. Hier begin
nen reeds de Aujlralifche buideldieren fde kouskous'). 5 ) D e
eigenlijk gezegde Molukken, Gilloef Dfjilolo, even zoo zon
derling door de zee uitgehakt en gegroefd als Celebes, doch
kleiner, en de veel minder uitgebreide eilanden Ternate, wier
JConing oudtijds zeer magtig was en zelfs op Celebes gebied
' t o e r d e , Tidor, Morti, Makfjan en Batjjan.
6) D e Noorde
lijke eilanden, Sangir, Sjauw, beide met vuurbergen, Tagulanda en Xulla. 7 ) De ,SWtf#-eilanden, tusfchen Borneo en
Magindanao. Merkwaardig zijn hier, even als op Ternate, ze
kere volksvertegenwoordigers, of liever Gemeensmannen, (vief
op Ternate en twee op Soulou, die zorg moeten dragen, dat
de uitvoerende magt het volk niet onderdrukt, en wier perfoon
óp Soeloe onfchendbaar i s , terwijl zij ook het veto op de b e fluiten des Sultans hebben.) Ook beperken verfcheidene Rijksgrooten de magt des Konings aanmerkelijk. Voorts i s , volgens
D A L R Y M P L E ,
op het zedelijk karakter der Soulouirs niet
veel te roemen. Nogtans moet men zich hier wachten van
een overhaast oordeel, daar de Javanen, blijkbaar over *t
algemeen geen kwade volksftam, door fommigen onzer vroe
gere Reizigers ook met de zwartfte kleuren geteekend zijn.

DE A A R D S m

HARE

BEWONERS.

31

?) Cajajan , Palawang of Paragoa, (hec laatfte' aan die van
Souhu onderworpen) tusfcuen Borneo en de Philippijnen. 9 )
Magindanao of Mindanao, ten Zuiden der Philippijnen, g e deeltelijk aan een' Mohammedaanfchen Sultan, gedeeltelijk
aan de Spanjaarden onderworpen, en zeer aan aardbevingen en de werking van vuurbergen blootgefteld, en vele
rivieren , meren en grotten bevattende. De vrouwen hebben hier tamelijke vrijheid. 10) De Philippijnen,
waarvan Lucou of Manilla het hoofdeiland i s , en grootendeels aan Spanje behoort. De Schrijver geeft hier, tegen
zijne gewoonte, een kort verflag der door hem gebruikte
bronnen, onder welke het ons verwondert, C H A M I S S O , dei»
geleerden reisgenoot van den reiziger rondom de wereld, K O T 2 E B U E , niet te ontmoeten, die toch over de Philippijnen,
en bepaaldelijk o v e r . d e taal der inlanders, belangrijke o p merkingen heeft gedaan. De ongemeene vruchtbaarheid en
rijkdom aan fchier alle noodige en nuttige voortbrengfelen,
maar ook verwoestingen door de vuurbergen, die met de uitbarfting eindigen, en de nog erger verwoestingen van het
Spaanfche Regeringsftelfel en der monniken, die aan de levensdoelen knagen, alle ontluiking en opkomst beletten, en
de rust des grafs doen ontftaan, worden hier naar waarheid
gcfchilderd. — Het is zonderling , dat men bij deze afgelegene eilanders (bij de Heidenfche inlanders) eene gewoonte
vindt, waarvan H E R O D O T U S gewaagt, als in zijnen tijd in
het Westelijk Azië in gebruik, dat men zich, namelijk, in deti
arm wondt, en hec bloed opdrinkt, ter bevestiging van een gefloten verbond. Ten Zuiden van Manilla liggendeBisfajifche y
en ten Noorden de Babujanifche eilanden, en nog noordelijker de Bajchi- eilanden. De inboorlingen, vooral op Manilla, (de Tagalcii) hebben vele oorfpronkelijke en merkwaardige trekken. De leefwijs te Manilla, waar men 1500 koetfen telt, ïs vervelend, daar alle wrijving en onderlinge g e meenfehap , het gevolg der vrijheid, hier niet beflaat. Voorheen mogt men zelfs geene gemeenfehap houden met Spanje,
maar Hechts met Mexico door één galjoot, hetwelk altijd
éénen weg g i n g , waarop het nooit één rustpunt aantrof!
Tot hiertoe had de Schrijver elk dezer groepen afzonderlijk, met derzelver voortbrengfelen en inwoners, gefchetst;
thans gaat hij tot belangrijke algemcene aanmerkingen nopens
den geheelen Archipel o v e r , derzelver vulkanieke grondftoff e n , de zeerooverij in die wateren, de levensmiddelen, en de?
volksftammen. Behalve de vreemde volkplanters, (Hindoes,

Arabieren, Chinezen, Maleijers en Etiropednen)iQ\t hij Üechti
twee oorfpronkelijke volksftammen, namelijk de EilanJnegcrs,
Papuas of Aitas, en de Haraforas of Alfurezen, tot welke
laatften hij de meerderheid der bevolking fchijnt te betrekken.
Dit gevoelen , nogtans, kan men alleen aannemen , wanneer
men den grooten regerenden fiam, die algemeen de Mohammedaanfche Godsdienst heeft aangenomen, niet mêderek'ent;
doch ook dezen houdt onze Schrijver voor eenen tak der Alfurezen,
die Hechts van leefwijs veranderd is. Hij erkent
echter zelf de verklaarde vijandfchap tusfehen de Alfurezen en
die kustbewoners. V A N D E N B O S C H , (Nederlandfche Bezittingen, bl. 9 7 ) M A L T E B R U N , ([Précis de la Gêographie
uniyerfelle, T . I V , L . 749 bij V A N D E N B O S O H bl. 131 en
v e r v . , en C H A M I S S O ( K O T Z E B U E ' S
Ontdekkingsreis,lilde
D . bl. 7 9 , Ned. Vert.) onderfcheiden ftellig de Alfurezen van
den grooten gelen ftam, waartoe deze Schrijvers niet aarzelen
de Maleijers te betrekken, die onze Auteur als vreemdelingen, als kolonisten rekent, fchoon uiterlijke vorming en vele
wortelen der taal overeenkomen, en alles ons op eenen volksftam wijst, die van Madagascar in het Westen , over de
groote Zuidzee h e e n , tot op het Paasch - eiland in het Oosten verfpreid is. De Alfurezen daarentegen, hoezeer ook verfchillende van de Papuas, behooren echter, volgens L E Y D E N , (Afiatic Refearches, V . V , p . 2 1 7 ) tot de wildfte en
oudfte bewoners, en zijn een eigenaardig menfehenras met
lang haar, dikwijls van helderder kleur dan de Maleijers.
M A L T E B R U N gaat nog verder, en rekent de Haraforas of
Alfurezen tot de Eilandnegers, met uitzondering der Alfurezen van Boaro, die meer tot het olijfkleurige of gele ras
behooren. (Het kan ons geene verwondering baren, dat minkundige Reizigers de onderfcheidene Hammen dezer Wilden
verward hebben.) Wij nemen dus ook wel flechts- twee hoofdftammen aan, doch onderfcheiden die liefst aldus: de gele of
bruingele ftam van het Maleifche r a s , rijzig, met lang haar,
doorgaans op de kusten, en in de westelijke eilanden ook
binnenslands; en de roetkleurig zwarte ftam van het
thiopifche r a s , dwergachtig, met wollig haar, op de oostelijke
eilanden in de binnenlanden, gedurig talrijker, hoe verder
men oostwaarts komt, tot dat zij in Nieuw - Guinea de geheele bevolking uitmaken : zij zijn geheel onbefchaafd; de
gele ftam geniet eene halve befebaving. Het fchijnt, dat onze
Schrijver zich ook vergist, ( X V I I I d e D . bl. 98) wanneer hij de
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ilIaleijers nit eenige eilanden en van het nabijgeJegen vastcland op Sumatra doet aankomen. Het is bewczen, en wonlt
onder anderen in cene Verhandeling van ~len geleerden A NGEL BEE K, ill het laatstuitgekomel1 Xlde Deel der Werken
van het Bataviafche GCllootfchap, duidelijk uiteengezet, dat
de Ma/eijers hunnen oorfprong hebben van het eiland Sumatrtl , en weI uit het Rijk vall flfenang - /(aboe, vanwaar zij ill
de twaaIfde ECl1\V naar het eiland Sincapoura (leeuwenjiad)
bij hct fchiereiland van lIla/acca, en in 1250, door eenen
.Tavafll1[chen Vorst verdrevenzijnde, na:tr hct tegenwoordige
IIfa/acca vcrhllisden; vandaar weken de Maleiiers in I5I1
voor de Portugeze,; naar Djohora, het ciland Bintan, en in
1783 voor de Neder/anderl naaf het eiIand Lingan, thans de
hoofdzetel der Ma/ei/ers, tusfchen Sumatra en Borneo.
De Vertaling is goed; maar in de eigennameli is de Hoagallitide fpelling te veel gevolgd: dus leest mell overal de u,
waar de uiefpraak, Ilaar onze fpelling, oe of ou is.

Pcrhalen van ecn' Relziger; door WAS II I N G TON I R V I N G ,
Schrifver van de SchelfelJ en Portrellen, eflZ. Uil hel Engdsch, door STEENDERGEN VAN GOOR. II Dec/en. Tc
Amjierdam, bij C. L. Schleijer. 1826, 27. In gr. 8vo. TI]
zamcn 645 hi. f 7 - 20.

Op den

om flag van een onzer Tijdfchriften berigt de fLeer
dal dil wcr.t in AJ.I,R ruenfcrcllde TiJdfchriflC1l
tell hoogfle flangeprezen is, (lIs cen zeer onderhOlJdend. hlimig
en zedcli.fk goed werk, hetwelk de aandachf 'JItlfJ hel /ezenrJ prehliek overwaardig is. Het zou dus weI vermeteI zijn, en wij
zouden onze achting bij dat lezend pubFek in de waagfchnal
fieIlen, bijaldien wij, reeds zoo achterlijk in dc· aanmelding ,
lIU ook nog achterlijk waren in het geven van lof. Wij moeten echeer rekenfchap geven van hetgeen wij vonden. Wij n:1men het werk met gunfiige vooringcnomellheid ter hand, daar
de naam des fchrijvers ons gunflig bekend was; en het nardig
voorberigt vermeerdcrde onze gocde verwnchting. Zick geworden op eene reize. vervaardigde de fchrijver deze verhalen ill
cene herberg, enkel om den tragen tijd te verkorten. Lezcll
hielp hiertoe niet; hij wierp iedcr boek met misnoegen wcg. iii
's h"emcls tltlam dan! zeide hij cindelijk nls wnllhopig; lim if..'
gecil boek lezen, dan zat il; ten mi1Jjie C.JII buff.: ji:ht'ijl'IlIl •• Eu
IWEIotIlESCH. 1828. ,NO.1.
C
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deze gelukkige inval verfchafte hem te gelijk bezigheid ett
onderhoud. In vroeger tijd hield mén het fchrijven van een
boek voor eenë moeijelijke onderneming; thans is men wijzer.; het is tijdverdrijf voor een' ledigganger, die met zijnen
tijd geen weg w e e t ; en wij leven in eenen verhalen fchrijvenden en verhalen lezenden tijd. Hij vond in zijne portefeuille bouwftoffen genoeg voor verhalen, en laat zich op de
goede en gezonde zedeleer, welke dezelve bevatten, nog al
iets voorftaan. Maar een patiënt, zegt h i j , behoorde eigenlijk nooit te w e t e n , dat hij een fterkwerkend geneesmiddel
innam. Hij houdt ook niet van verhalen, waarin de zedeleer geheel naakt en bloot l i g t ; de zoodanige fchrikken dè
lezers af; hij verbergt d e z e l v e ' v e e l e e r , en wikkelt die in
zoetigheden en kruiderijen voor den lezer i n , opdat, terwijl
hij met open mond naar eene geesten- o f liefdesgefcliiedenis
h o o r t , hem eene pil vol gezonde zedeleer door de keel vlieg e , en hij ten laatfte het bedrog zelfs in het geheel niet be«
merke. — Wij vreezen echter, of hij deze zijne poging niet
wat te zeer overdreef, en o f men zijne pillen niet doorgaans
dan ook weer vliegend zal kwijtraken, zonder dat zij behoorlijke werking konden doen. Hoe dit z i j , de zedeleer
(voor zoo ver wij die opmerkten) is hier g o e d , en de voorrede , gelijk wij zeiden, beviel ons.
Nu het werk z e l v e : het is in vier geheel verfchillende afdeelingen verdeeld. Ieder van dezelve maakt, j a , een zeker
g e h e e l ; maar eigenlijk vindt men een aanta' min o f meer g e lijkfoortige gefchiedenisfen o f fprookjes. De eerffle afdeeling ,
die 150 bladzijden beflaat, heeft negen, o f eigenlijk « ^ / v e r h a l e n ; want het eerfte, de groote Onbekende, is eigenlijk geen
verhaal, maar eene foort van inleiding, bij welke de volgende
verhalen aan zekeren zenuwzwakken Heer (die misfchien, uit
eenig vroeger gefchrift van den fchrijver, den lezer meer bekend zal zijn dan ons) worden toegekend. Bij zekeren jagt*
maaltijd werd het weder zoo bar,, dat er aan geen naar huis
gaan te denken w a s ; en nu onderhield zich dan het gezelfchap met het verhalen van fpookgefchiedenisfen, de eene al
ongerijmder dan "de andere, en van welke men de oplosfing
doorgaans te vergeefs verwacht. De laatfte is de gefchiedenis van den jongen Italiaan, voor wiens verbeelding altijd de
man ftond, dien hij, omdat hij hem eer- en trouweloos zijne
geliefde ontroofd had, vermoordde; éene gefchiedenis, die
de wraak, welke den moordenaar altijd toch op de hielen
f
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Volgt, treffend teekent, en die wij onlangs elders, misfchien
wel in het Mengelwerk van een of ander Maandwerk, lazen,
alhoewel zij daar, indien wij 't ons wèl herinneren, eenigzins anders eindigt.
De tweede afdeeling loopt tot bl. 50 van het tweede D e e l , en
heeft B Ü C K Ï H O R N E en zijne vrienden ten opfchrift. .Dezelve
behelst het leven der geleerden, of iiever hunnen letterarbeid
en fchrale kostwinning. Het geleerd middagmaal, ten huize
van eenen boekdrukker, waar de fchrijvers, naar hunnen
ïneer of min gevêstigden roem en de herdrukken hunner werken enz. gerangfchikt, aanzaten; terwijl de Dit minorumgentium, dat zijn de fchrijvers van kleine blaauwboekjes en
pamphlets, en de leveranciers voor mengelwerk in de dagbladen , maandfchriften en almanakken, Hechts op de thee mogren verfchijnen, is regt aardig. Hierop volgt de Klub der
zonderlingen, en brengt ons in een gemengd gezelfchap, in
een' achteraf hoek, de plaats der bijeenkomst van vernuften
en tooneelfpelers van den derden en vierden rang, ook van
tooneelrecenfenten, die voor de dagbladen fchrijven; voorts
op een ellendig kamertje of vlieringje van een' dezer Heeren. Een volgend verhaal levert de gefchiedenis van dien
armen fehrijver, uit zijnen eigen' mond, die, na vele vruchtelooze pogingen om letterroem en voordeelen te behalen,
nu een kruiper, d. i. een man, die artikels voor de dagblad e n , tegen zoo en zoo veel per regel, levert, en overal allerlei foort van rampen en ongeluk opfpoort, geworden
w a s , en daarbij n u , zoo tamelijk, het dagelijksch brood
vond. Beroemdheid is een k o r t , maar waar woord, dat men
wel mag behartigen.
De praktifcl.e Filozoof, en B u c K T H o R N E , of de jongman van groote uitzigten,
(dezelfde
perfoon) was al jong de fchool ontloopen; had, vele lotgevallen doorworfleld hebbende, te vergeefs naar letterkundigen
of anderen roem gezocht, en vond zich in zijne groote verwachtingen eindelijk geheel telenrgefteld, uit hoofde van een
jeugdig gedicht, hetwelk zijn rijke oom maar niet vergeten
kon, en om hetwelk hij hem geheel onterfde. Hierop volgen
dan emftige befehouwingen van een teleurgefleld man, en de
ongemanierde Squire, zijnde de man, wien nu gezegde erfenis
ten deel was gevallen. De reizende Tooneeldirecteur, die z i j ue gefchiedenie aan B U C K T H O R N E verhaalt, is de laatfte
zijner vrienden, die hier optreedt. B U C K T H O R N E was intusfchen zelf achterhoudend nopens zijne eigene lotgevallen
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als geletterde; wij mogten ons echter aan het flot verblijden,
dat de ongemanierde Squire overleden i s , en hem tot erfge
naam heeft benoemd. Mij dunkt, fchreef hij aan onzen
fchrijver, dat gij min of meer met fchr ij f jeukte behebt zift';
en daar ik van die kwaal, Code zij dank! thans
radikaatge
nezen ben, moogt gij, zoo de gedeeltelijke gefchiedenis van mijn
leven, welke ik u heb medegedeeld, u eenigzins belangrijk
toefchijnt, vrij van dezelve gebruik maken, om haar, op uwe
leurt, aan het leesgierig publiek mede te deelen. Voorts noodigt hij den fchrijver op zijn kasteel, om hem dan, onder
een goed glas wijn, zijn ganfche Londenfche leven te verhaj e n . Ik verzeker u, zegt h i j , dat het eene kurieuze gefchie
denis van fchr ijvers en recenfenten worden zal.
D a n , daar
onze fchrijver dat kasteel nog niet bezocht heeft, vernemen
wij er hier niets v a n , en moet de nieuwsgierige wel tot dien
tijd toe geduld oefenen. Zoo ftraks komen wij nog voor een
oogenblik op deze afdeeling terug.
De derde afdeeling levert wreede en akelige voorvallen met
Italiaanfche Bandieten, en zullen de liefhebbers van rooversgefchiedenisfen bijzonder bevallen. In eene herberg te Terracina waren onderfcheidene reizigers, in de voortzetting
hunner reize verhinderd, bijeen, juist toen daar eene estafette
uit Napels k w a m , die doorroovers was aangehouden en be
roofd. Men verhaalde dan nu allerlei voorbeelden van de
ftoutmoedigheid dier booswichten. Veel daarvan verklaarde
een Engelsch H e e r , die mede tot de reizigers behoorde,
voor praatjes. De verhalen werden al menigvuldiger en akeli
g e r , en het eene hangt nu zamen met het volgende, of liever
het vorige ontwikkelt zich uit het vroegere. De ongeloovige
Engelschman toonde zijne dapperheid en m o e d , en redde den
volgenden dag zijne reisgenooten, toen het gezelfchap zelve
door roovers werd aangevallen.
De vierde afdeeling, eindelijk, heeft de Schatgravers, uit
de papieren van wijlen D I E D E R I K K N I C K E R B O C K E R , ten
opfchrift. Het tooneel is Amerika.
De verhalen nopens
zekeren zeeroover K I D D , en zijne vermoedelijk begravene
fcbatten, die door booze geesten en den Duivel zouden be
waakt worden, gaven aanleiding tot veel moeite en bijgeloof.
Zekere W O L F E R T W E B B E R , die, gelijk vroeger zijne voor
vaders, een goed beftaan gevonden had door het planten van
k o o l , dacht nu op niets en droomde van niets dan van verbor
gene fchatten. T e vergeefs verdierf hij zich zijnen koolakker,
r
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en bragt zich in zorg en armoede. Eindelijk trok hij met z e 
keren zwarten visfcher op w e g , om elders den begraven' fchat
te z o e k e n ; maar werd, toen hij den fchat bijna had, waarfchijnlijk door den D u i v e l , geftoord. Nu verging hem de
lust; echter kwam hij naderhand n o g , maar op eene geheel
andere w i j z e , tot rijkdom. De lezer begrijpt, dat deze ver
halen met veel ongerijmds en onwaarfchijnlijks zijn opgevuld.
Zoo als wij zeiden, de moraal ligt doorgaans wat d i e p ,
behalve alleen de voelbare befpotting van ligtgeloovigheid en
bijgeloof. Zij zijn echter onderhoudend, dikwijls luimig en
veelal geestig, en in goeden toon gefchreven;en die geld en
tijd over heeft, kan beide de Deelen met genoegen lezen.
Wij zeiden zoo ftraks, dac wij nog een oogenblik op de
tweede afdeeiing wilden terugkomen. Het lot der minder be
roemde en arme fchrijvers moet, volgens de hier gegevene
teekening, in Engeland wel zeer armzalig z i j n ; armzaliger
(dit moet ter eere van onzen boekhandel gezegd worden)
dan bij o n s , alhoewel ook hier het werk van een' eigenlijk
gezegden broodfehrijver
gewis niet benijdenswaardig is.
Evenwel gelooven wij niet, dat er bij ons Reeën/enten z i j n ,
die dit werk enkel om den broode doen; en nog minder,
dat e'en dezer Heeren laag genoeg wezen z o u , wanneer hij
een werk ter bcoordeeling ontving, met een vivat of pereai
door den drukker of uitgever van het Tijdfchrift gemerkt,
om zich daardoor ook maar eenigermate in zijn onpartijdig
oordeel te laten zwenken. Zoodanige aanwijzingen en wen
ken ontvingen wij althans wegens onze Letteroefeningen, "ge
durende ruim twintig jaren, dat wij aan dezelve medewerk
ten, nog nimmer; en wij zijn ftellig overtuigd, dat zij ook
nimmer door éénen onzer medearbeiders ontvangen zijn.
Eenen raad willen wij echter onze broodfehrijvers niet
onthouden. Wilt gij aanzienlijke voordeelen? n u , zoekt dan
eenige vermaardheid, (al zoudt gij ook eenen meer geletter
den , te uwen koste, op uwen naam laten fchrijven) e n ,
uw roem dan daardoor eenigzins gevestigd zijnde, zoo geeft
een werk bij inteekening uit. Het profpectits belove veel';'en
vooral, dat het werk fpoedig en in een paar deelen zal afloopen. Maar houdt uwe lezers aan den gang; rekt zoo veel
gij maar kunt, en het werk bekome, op zijn minst, twee
maal de beloofde grootte. Uwe lezers, of inteekenaars, (dit
is hetzelfde) zullen dan wel grommen, daar zij h u , I n
plaats van tien of twaalf guldens, ten flotte van dertig o f
!
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meer nog ontlast zijn; maar zij zijn aan het lijntje, en wie
Wil een onvolledig werk (terwijl zijn naam nog daarenboven,
onder de inteekenaars gedrukt is) in zijne kast zetten ? Z o o
maakt gij eene goede beurs. Probatum est. Mundus vult
decipi.

Heldinnenbrieven door P I E T E R V A N S C H E L L E .
Verzameld
*n uitgegeven door Mr. w . B I L D E R D I J K . te
Dordrecht,
bij J. de Vos en Cotop. 1825. In gr. %vo. FjH, 43 Bl.
fï-90.

De Heer B I L D E R D I J K , als uitgever, doet in een voorberigt eenig verflag van deze brieven, derzelver maker, derzelver lot en kunstwaarde, in zijn oog. .Hij doet dit echter
op zijne w i j z e , dat is doormengd met partijzieke en.hatelijke
aanmerkingen, die eigenlijk niets anders leeren, dan het ongelukkig gemoedsbeftaan van dit groot vernuft.
Dr. V A N
S C H E L L E was voorheen de vriend van . B I L D E R D I J K ; hij
bleef dit zelfs in weerwil van hunne verfchillende denkwijze
in het llaatkundige; maar B I L D E R D I J K ging het land u i t ,
en hoorde niet meer van h e m ; hij kwam terug, maar V A N
S C H E L L E was dood en vergeten;nu befloöt hij, althans déze
brieven, op welke hij altijd grooteu prijs gefield had, uit te
geven; zijn
V A L C K E N A E R (hoe verdraagzaam was
fotntijds de onverdraagzame m a n ! ) zou daar dit en dat ander
dichtftukje van den overledene bijvoegen, maar er kwam niet
v a n ; V A L C K E N A E R kwam welhaast zelf te overlijden. Z i e daar de korte gefchiedenis dezer ftukjes, die B I L D E R D I J K
met de beste voortbrengfels der afgeloopene eeuw gelijk ftelt;
fchoon hij niet durft beflisfen, of anderen, van dezen boozen tijd, daar ook zoo over zullen denken, omdat hij couranten noch maandfchriften leest, waaruit men het gangbaar
oordeel over dusdanige zaken puiten moet. Gelukkig, dat hij
zich aan dit oordeel niet bekreunt; want anders Zouden
w i j , in de gegevene omftandigheden, bijna genoodzaakt zijn ,
h e m , bij afzonderlijken brief, hieromtrent gerust te ftellen,
door de betuiging, dat w i j , volgens onze autocratie en eigenwillige vrijheid van autonomie, zijn oordeel, alsnog,
voor geldig en welgegrond verklaren; wanneer men h e t , namelijk, niet al te naauw neemt: want deze en gene ftukkea
van B I L D E R D I J K z e i v e n , in de verloopene eeuw vallende,
en nog zoo het een en ander van dien tijd, zouden ons toch

fcbijnen ruim zoo groote verdiende te h e b b e n m a a r om z e
onder de beste te rangfchikken, daarin maken wij geene
zwarigheid. De ftijl is z u i v e r , de verfificatie gemakkelijk,
de fchildering hier en daar zoo wa.m als naauwkeurig, alles
menschkundig, kiesch en met bewijs van vele kennis der
oudheid bewerkt; doch dat de fnijdïhg altijd in het midden
van het vers v a l t , moge eenigerrriate tot de foort van poëzij
behooren , bij welke het briefswijs verhaal eene zekere b e daardheid vordert, het geeft er toch eene eentoonigheid aan,
die wel iets van het genoegen des lezers Wegneemt. Ook
zijn de onderwerpen, zoo het óns voorkojnt, niet alle even
gunftig. Zij zijn; Michal aan David, I en Ï I ; Hagar aan
Abraham;
.Tempfar aan Jozeph;
Sufanna aan Jofakimi
Thamar aan Amnon; e n , ten flotte, Davids klagt ever Saul
en Jonathan ( I I S A M . I: ip—27.) Het valt ons, b. v . , niet
gemakkelijk , aan Abraham als vuiig minnaar te denken ; —het is of dit met onzen eerbied voor den vader der geïoovigen ftrijdt. En wie kan h e t , van den anderen kant, zeer
gepast keuren, zulk eene jammerlijke historie, als die met
Thamar, breed uit te meten? Sufanna met de boeven ziec
er inderdaad ook apocryf genoeg u i t ; fchoon dit duk zeker
niet minst keurig bewerkt is. Men oórdeele:
Ik had me, alleen gevolgd door twee van zijne maagden,
Begeven naar het hof, op 't midden van den dag:
Gelijk ik vaak, als ftilte en rust mijn' geest behaagden,
Het lastig huisgewoel een poos te ontwijken plag.
Hier wandelde ik een wijl in de altijd koele dreven,
Waar geurig caslieloof, en palm, en thermintijn,
En cederboom, en eik een donkre fchaduw g e v e n ,
En frisfche lentelucht bij zomerzonnefchijn.
Mijne oogen gingen vast op kleur van bloemen fpelenj
Op lelij, roos, narcis, en purpere amaranth:
Mijn oor vond zich gedreeld door duizend orgelkelen.
De lusthof zwom in vreugde, en lachte aan allen kant..
't Was heet; de lust beving m e , o m , wand'lensmpe, mijn leden
T e baden wn de b e e k , die hier den grond befproeit.
Gerust ontgordde ik mij, wierp mijne kleed'ren henen,
En vlijde, in zulk een ftaat, mij neder bij den v l i e t .
Toen fchaamt'looze Achitub en Huzziël verfchenen.
(Die fnooden hadden m i j , verborgen, lang befpied.) enz.
Wij noemden de verzen van
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k i e s c h ; en

w j willen dit ook n i e t ' terugnemen, vooral over dit punt
m e t B I L D E R D I J K niet twisten; er béftaan hier gewis uiter'tten aan wederzijden: de volgende,poëtisch fchoone taal van
Miehal mag echter wel een beetje vrij heeten:
Hoe vaak herdenkt mijn ziel die heug'lijke oogenblikken,
Dié 'k in uwe armen fleet, op aangenamer fpond'!
Geen afkeer deed mijn hart voor uwe omhelzing fchrikken:
Mijn lippen vlijde ik hooit met weerzin aan uw' mond.
Gij blaakte,en door dien gloed deëdt ge ook mijn*boezemblaken,
( o Denkbeeld dat me ftreelt, zo vaak ik 't overleg!)
Dan mogt ik al het zoet van teed're liefde fmaken;
Dan fmolt ik van vermaak, en vloeide in wellust w e g .
Het laatfte Huk Is niet ongelukkig berijmd. Wij geven
echter de voorkeur aan het onberijmde van V A N D E R P A L M ,
te vinden in zijn' David, Ifte deel der Redevoeringen en Verhandelingen.
Bij Hot verzoeken wij den een' of ander' der vrienden van
den uitgever, hem oiïzen dank en onze goedkeuring, o f ,
zoo hij hiermede ligt meer gediend i s , . bloot onze weinige
aanmerkingen, maar-onder een behoorlijk vergrootglas, aan te
b i e d e n ; niet om er uit te leeren, de Hemel beware 1 maar
als een zacht losmakend middeltje, ad expectorandum.

L e Calendrier, par A . t . c.

C O Q Ü E R E L .

Librairie desHéritiersH.Gartman.

Amflerdam, a la

1827. 8vo. 42 pag. ƒ 1 - :

De beroemde Franfche Kanfelredenaar C O Q U E R E L treedt
hier op' als D i c h t e r , en wel als Dichter over den Almanak;
een vrij wederfpannig onderwerp, door welks poëtifche behandeling hij zeker op den lof van la difficultê vaincue kan
aanfpraak maken: w a n t , waarlijk, het.is geené gemakkelijke
taak; om "de dorre naamlijst van maanden, dagen en heirielfeekenen, de afgetrökkéne begrippen 'van Zondagsletter en
Guldengetal, dé optelling der verfchillende tijdrekeningen-, en
de omwentelingen van den Almanak, door C A E S A R en
G R E G O R I Ü S
X I I I bewerkt, met dichterlijke kleuren op te
tooijen, en met^ipranken van vernuft en Attisch zout te
beftrooijen.
Dit echter heeft C O Q U E R E L zeer gelukkig
gedaan, en op deze wijs getoond, dat fmaak en vernuft ook
aan het dorfte onderwerp eene dichterlijke zijde weten af te
zién. Gaarne zouden W i j dit door proeven aamoonen; maar

ons Tijdfchrift, aan de Nederlandfche letterkunde toegewijd,
mag dit geestige dichtiluk flechts aankondigen, en ter
naauwernood deze bijzonder gelukkige regels , welke op het
behouden der oude jaarrekening door Ruslandzinfpelcn , aanhalen :
Le Nord avec regret vit un prêtre Remain .
Arréter un inftant les fiècles fous fa main,
Et langant fur leur cours fes huiles despotiques
Jeter dans favenir des fiècles catholiques.

Almanak voor het Schoone en Goede,
dam, hij G. J. A . Beijerinck, 188 Bl. f

8. Te Amfler1-80.

Almanak voor het Vetft'and en Hart, voor 1828. Te Amflerdam, bij C . Schaares. 190 Bl. f 1 -90.
Almanak voor Blijgeestigen , Derde Jaar, 1828. Te Brusfel,
bij J. Sacré. 206 Bladz. f : - 50.
Almanak ter bevordering van kennis en goeden fmaak, voor
1828. Te Groningen, bij M . Smit. 98 Bl. f .--35.
Almanak van en voor Nederlandfche Vrouwen, voor het Schrikkeljaar 1828. Te Amjl erdam, bij de Gebroeders Diederichs.
9SM-f'-75Almanak voor de Jeugd, voor 1828. Te Amflerdam, bij G .
J. A . Beijerinck. 79 Bl. Met gekleurde Prentjes ƒ 1 - 40.
Die
lieve, net uitgevoerde, met platen en vignetten uitgedoste zakboekjes, welke den naderenden Nieuwjaarsdag,
even als de bonte vlinders de komende lente, aankondigen,
vermeerderen niet flechts jaarlijks in aantal, maar verbeteren
o o k , over het algemeen, in gehalte. Dit is een goed teelten
des tijds: niet zoo zeer wijl zij eene wezenlijke aanwinst leveren voor onze letterkunde; want, hoezeer zij foms enkele
voortreffelijke dichtftukjes bevatten, zijn z i j , over het algemeen , kinderen des oogenbliks, voor geen langdurig leven
berekend; maar daarom , wijl hunne vermeerdering eenen
aangroei van den nat ionalen geest fchijnt aan te duiden, die'
het Duitfehe en F. anfche begint te verfmaden, en meerderen
prijs te ftellen op het inheemfche en vaderlandfche. Indien
deze boekjes geencn gewenschten aftrek vonden, zoude hun
uiterlijke opfehik verminderen, en hun aantal uitflèrven j in

plaats van aan 'të'-groeijeh; thans heeft hec tegendeel plaats,
en wij wenfchen daarmede ons Vaderland geluk; want de
Nederlander koopt en leest thans iets in d e z e l v e , dat voor
hem beter en gefchikter i s , dan de eenzelvige Romannetjes
en dichterlijke miswasfen, die de Duitfche Tafchenbücher vull e n , en iets degelijkers, dan de modegekheden en ligtzinnige
versjes, welke iu de Franfche Almanacks tot onsoverwaaijen.
N o . i , aan het fchoone en goede gewijd, en door eenen
onzer fmaakvolfte Prozafchrijvers, de Weleerw. N . S W A R T ,
verzameld, biedt ons , in eene aangename afwisfeling, dichcftukjes van onze bekendfte Zangers, onder welke veel goeds
en weinig middelmatigs gevonden w o r d t , e n eenige proza-opftelletjes,
dié zich aangenaam en onderhoudend laten lezen.
De Verlatene van W I T H U Ï S ; de Gd van S T O R M V A N
' s G R A v E s A N D E ; R o c h u s Meeuwesz. van V A N S O M E R E N ;
in het Album van N I E R S T R A S Z , door T O L L E N S ; D i c h terlijk Geluk, door B . K L IJ N , B Z . en aan den Oceaan , door
M E IJ E R , bevielen ons het best in dit dichtkransje, aan
hetwelk geen der overige ingevlochten bloempjes tot ontfiering ftrekc; ook geenszins het vertaalde ftukje, Fader Rudolph, in een ander Tijdfchrift, blijkbaar uit perfoonlijke veete , zonder bewijs veroordeeld. Op het eerfte prozaftukje,
de Onnoozele, ware misfchien wel iets aan te merken; doch
wij willen den Zedeineester niet uithangen.
In N o . 2 , dat zich .bijzonder tot hét verfland en hart
w e n d t , is het prozaïsch gedeelte, dat ten minfte, hetgene
uit d e pen der Verzamelaarfter, Mejufvrouw M p E N S , gevloeid i s , het belangrijkfte; fchoon ook de dichterlijke inhoud weinig onderdoet voor N o . i. Tot de beste oor^ronkelijke ftukjes rekenen w i j : aan de Jezuiten van s i prL£;
Menfchelijke Afhankelijkheid
van V A N H A R D E R w. i] K ; Gebed voor den Koning van V A N D E N E Y N D E ;
aan Mevrouw K. W. Bilderdijk , door B E E L O O ; de Ster der
Hoop van A. k.MOEKS
iMaagdenzucht en de Verzoeking, door
G R A V E ; God onze Burg, door R O B I D É V A N D E R A A ,
en
de Starrenhemel,
door M A R O N I E R .
Ook de navolgingen
van B O X M A N en B R E S T E R verdienen met regt hare plaats.
D e namen, welke wij hier hebben opgeteld, zijn zeker niet
van onze bekendfte Dichters; doch waarlijk, die Heeren van
den tweeden en derden rang beginnen meer en meer met
onze poëtifche Patriciërs en Edellieden te wedijveren, die
wac te veel op hunne lauweren fchijnen te rusten, N u , tusr

fchen rusten ën roesten is nog onderfcheid; maar het zijn
echter in de uitfpraak naauw verwante woorden.
Tot N o . 3 overgaande, doen wij in ééns eenen rëuzenftap
van de Noordelijke Hoofdftad tot de Zuidelijks Hofftad, van
de duurte tot de goedkoopte. In dezen Almanak voor Blijgeestigen, die reeds zijnen derden jaargang beleeft, krijgt
m e n , voor 5 0 centen, tweehonderd goed en zuiver gedrukte
bladzijden in klein 8 v o . , twee portretten in fteendruk, en
twee muzijkftukjes; waarlijk een nooit gezien verfchijnfel in
het Noorden. Hét proza fpeelt hier de hoofdrol; en, fchoon
wij voor de vertaling van K O T Z E B Ü E ' S hier opgenomen
Tooneelftuk, dat een aantal bladzijden inneemt, gaarne iets
anders ontvangen hadden, zijn wij met den inhoud, over het
algemeen, wel te vredeu. Het is zeker wel meest compilatie }
doch de ftukjes zijn voor een gemengd publiek onderhoudend,
en het is de groote z a a k , om het Brabandsch publiek maar
eerst aan het lezen van het Nederlandsch'te krijgen: tot dit
doel nu fchijnt dit mengelwerk, met al zijne geleerdheid over
baard en pruik, welgefchikt. Doch ook het dichterlijk gedeelte is niet ftiefmoederlijk uitgezet. Men vindt hier, behalve een bekend op muzijk gezet zangftukje van T O L L E N S ,
een lief gezelfchapslied van eenen te vroeg overledenen Vlaamfchen jeugdigen Zanger, C H R . B R O E K A A R T ;
een echt dichterlijk liedje van den Rotterdamfchen L . V A N
D E N
B R O E K , Zingen getiteld; eene burleske navolging uit
de Gedaanteverwisfelingen van O V I D I U S , door H . L . V A N
A L T E N A , die eenen gelukkigen aanleg tot deze dichtfoort
verraadt; eene dergelijke, Midat getiteld, door eenen ongenoemden uit Leyden, die vooral niet minder is ; e n , behalve
m e e r , dat wij met ftilzwijgen moeten voorb-jgaan, verfcheidene ftukjes van Zuidelijke afkomst, die allen blijken dragen van treffelijke vorderingen in onze taal, en waaronder
zich die van F . n E v o s door innerlijk gehalte gunftig onderfcheiden. De Redakteur van dit jaarboekje, in wien wij
eenen verdienftelijken, thans in het Zuiden geplaatften, NoordNederlander meenen te herkennen, ga voort met op deze
w i j z e , misfchien het krachtigst van allen, mede te w e r k e n ,
om den fmaak voor Nederlandfche Letterkunde in de harten
onzer Zuidelijke broeders te doen wortel fchieten!
N o . 4. Door het Departement Leem,
der Maatfchappij:
Tot Nut van V Algemeen, uitgegeven, beveelt zich ook dit
jaarboekje. Kennis, meer nog dan goede fmaak, zal e r , bij
den eenigzins befchaafden dusgenaamden gemeenen m a n ,
belangrijke winst meê kunnen doen. J. G . R . en R . A . V .
immers vertoonen, in hunne dichtvruchten, generlei blijk
van gezuiverden fmaak; en de beide Anekdoten op bl. 43
hadden ook wel achterwege mogen blijven. De Redactie fchijnt
zulks zelve gevoeld te hebben, en had dit dus niet moeten
opnemen. Maar de Kalender met den aankleve van dien,
alsmede het Overzigt van ons Zonneftelfel en den Sterrenhemel , zijn allezins b e r e k e n d o m , nopens zoo verhevene za-

k e n , eenlg licht en algemeene kennis dadr te verfprefden-,
waar het op geene andere o f grondiger wijze is aan te brengen. En dat ook onder het bijwerk wel iets aardigs en
geestigs gevonden w o r d t , moge het volgende Haaltje doen
blijken:
„ In vrienden heeft men eenen fchat
Sprak Sirach, en met regt;
Doch had hij 't even omgekeerd,
' t Was beter oog gezegd."
Thans komen wij tot het galante gedeelte van onze aankondiging, tot N o . 5 , den Almanak van en voor NederlandfcheVrouwen, welken wij ons niet herinneren^ in vorige jaren
in ons overzigt te hebben ontmoet. Het plan van denzelven
is niet onaardig, om jaarlijks eenige levensfchetfen van beroemde perfonen uit ons fchoon gedacht te geven, en die te
begeleiden met derzelver afbeeldfels. Wij hopen derhalve, dat
een gunftig. vertier de Uitgevers in Haat zal Hellen, om in
eenen volgenden jaargang betere plaatje» te leveren, dan de
kinderprentjes, welke thans veeleer eene befpotting dan eene
hulde zijn voor de groote, hief ten tooneele gevoerde Vrouwen , op welke ons Vaderland zoo regtmatig roem draagt.
V o o r het overige laten de levensfchetfen van J A K O B A V A N
B E IJ E R E N ,

K E N A U

B E R G E N ,

A N N A

H A S S E L A A R ,
M A R I A

M A R I A

R E I G E R S -

S C H U U R M A N S ,

M A R I A

en T R I J N V A N L E E M P U T (fchoon zij ,
z o o als de titel van dit jaarboekje het fchijnc te doen voorkomen , zeker door geene Vrouw gefchreven zijn) zich zeer
goed lezen. De Schrijver heeft den gelukkigen inval gehad,
om zijnen anders wat droogen prozaftijl op te luisteren door
het inlasfchen van brokftukken der gedichten, door onze
Zangers van ouderen en lateren tijd ter eere dezer vrouwelijke heldinnen vervaardigd, en dit geeft dus ook aan dit
jaarboekje het voorregt eener aangename afwisfeling van proza en poezij.
Van N o . 6, eindelijk, nog een enkel woord. Hoewel wi)
«iet regt vatten, wat het 'houtfneêprentje op titel en omflag hier beduidt, zoo kunnen w i j , voor het overige, dezen
Kinder-Almanak der lieve jeugd gerustelijk aanbevelen. Een
leerzaam tooneelfpelletje, aardige vertellingjes (misfchien
wel wat heel onnoozel, bij het eerfte vergeleken), lieve
versjes, zindelijke druk, en vooral beeldige, gekleurde prentjes ' ( 1 2 in g e t a l , en een muzijkftukje); wat wil men
meer van zulk een boekje ? Maar, hoe de witte krulhond
door wasfchen en kammen zwart is geworden, (zie liet 8fte
prentje en deszelfs verklaring) moet de verhaler ons op een
ander jaar eens vertellen 1
V A N
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Het
g e f c h r i f t , 't w e l k wij hier aankondigen, is heC
laatfte w e r k eens m a n s , d i e , onder pijn en fmarten" en
met den dood voor o o g e n , tot heil zijner Medechriste
nen werken b l e e f , tot dat de nacht k w a m , in welken hij
niet meer werken kon. Het tegenwoordig w e r k had men
reeds l a n g , met uitgerekt v e r l a n g e n , te' gemoet g e z i e n ,
en nu h e t , helaas! niet door hemzelven den Christenen
w o r d t aangeboden, draagt het n o g na zijnen dood getui
genis van zijne verlichte Evangeliekennis en verdraag
zaamheid. M e t een gefolterd l i g c h a a m , maar met eene
gezonde z i e l , ook aan dit werk arbeidende, geeft hij ons
eene p r o e v e , wat het geloof in j E Z U S C H R I S T U s
v e r m a g , wanneer het door rampen niet afgeftreden , maax
zelfs aangewakkerd en gevoed w o r d t .
„ Indien i m m e r , " wij fchrijven deze woorden des
Schrijvers a f , als zekerlijk de laatfte,die in dit werk uit
zijne pen v l o e i d e n , „ indien immer v o o r eenig boek eene
Foorrede noodzakelijk w a s , v o o r dit we rk w o r d t zij v o l ftrekt vereischt. D e S c h r i j v e r , nog federt i ° . Februari}
aan het krankbed g e b o n d e n , en tot alle werk buiten ftaat
g e f i e l d , kan aan dezelve niet denken, en van zijne hand w o r d t
zij gewacht. Hij heeft dus beiloten , achter het Ilde deel
een Naberigt
te plaatfcn, w o r d t dë' opdagende hoop o p
herftel niet verijdeld,"
D i e hoop werd niet v e r 
v u l d . E e n e fmartelijke ziekte , die hem reeds lang te v o 
ren heeft afgemat en zijnen arbeid z o o zeer verzwaard ,
BOEKBESCW, .rSsS. lift,
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maakte een einde aan zijn verdienftelijk en v o o r d« Gemeente van C H R I S T U S z o o nuttig leven. Reeds den
16 A p r i l b e z w e e k zijn l i g c h a a m , en w e r d hij van alle
fmart en lijden verlost.
D i t boekdeel bevat fl echts de helft der t a a k , w e l k e dê
waardige Schrijver voorgenomen had te'" v o l t o o i j e n , en
t o c h ' maakt het op z i c h z e l f een goed geheel u i t , als bevattende de voorbeelden der H e i l i g e n , in de vier E v a n geliën voorkomende..; .'.
H e t oogmerk èn de inrigting van dit w e r k is duidelijk
en volledig o n t v o u w d i n de Inleiding-, hl. 1 — 7 0 . . . . U i t
dezelve zullen wij het een cn ander overnemen,
,,'i-tlct
i s " mijn: oogmerk , mijne Medechristenen te verftcrken-*«i
rde rovertuigmg', d a t . godzaligheid en deugd de hoofdzaak
4 s hunner belijdenis, en hen op te w e k k e n , om door.hun
ly oorbeeld die belijdenis aan te prijzen.
Zoo w i l i k
;tot hen fpreken, dat zij hunne godsdienftige b e g r i p p e n ,
,bij;.het licht des Evangelies z e i v e n , beoordeelen kunnen
eu z u i v e r e n ; zoo,
dat zij g e v o e l e n , hoe veel de G o d s -dianst des h a r t e n , zich openbarende in de beoefening
-der -voorfchriften van j E z u s en zijne Apostelen , t e w a a r deren is boven uiterlijke plcgtigheden en een onvruchtbaar' geloof.
D e tijd, wanneer allen zullen roemen
in het gemecnfchappelijk bezit en genot van de parel van
•.de - grootfte w a a r d e , moge n o g verre z i j n ; wij mogen
dien langzaam zien naderen ; w i e durft echter o n t k e n n e n ,
•dat wij dien tijd zeker nabij komen ?
E r zijn e r ,
:(in elk Kerkgenootfchap) d i e , den blinddoek des gezags
en den leiband der kerkelijke uitfpraken w e g w e r p e n d e ,
-met geopende oogen verkiezen te wandelen in het l i c h t ,
cn w i e r harte op de kennis des Bijbels en de beoefening
;

.der voorfchriften van Gods-onfeilbaar w o o r d prijs fielt.
i k h e b gekozen de behandeling van niet a l l e , maar van
de meeste voorbeelden van Christelijke d e u g d , aangaande
•'Welke het N i e u w e V e r b o n d berigten b e h e l s t , met welker
-opgehelderde voorftelling cn praktikale aanwending ik mij
-vleijen d u r f , den lezer aangenaam en nuttig te zullen bezig" houden. Ik wensch den R o o m s c b g e z i n d c , in wiens

handen mijn boek komen m o g t , te overtuigen van mijnen
eerbied v o o r de nagedachtenis van H e i l i g e n , wier feestdagen zijne Kerk viert.
D e regtzinnigfte Protestant
nroct innig befeffen, dat zijne belijdenis: wij worden om
niet geregtvaardigd,
zonder eenige onzer verdienjlen ,
"uit loutere genade , door het geloof in j E Z u s c H R I S *
'T U S , niets beteekent, indien hij zijn geloof niet toont
\iit zijne werken. E v e n z o o weinig is de vereering der
H e i l i g e n , door de naauwkeurigfte gehoorzaamheid aan dè
geboden van Paus o f Kerk , m e e r , dan eene v e r t o o n i n g ,
indien ze niet beftaat in de navolging der z u l k e n , die navolgers van C H R I S T U S waren. E n werd z e daarin
b e t o o n d , gevallen was dc fcheidsmuur tusfehen den P r o testant en den Roomsch - katholijke; geen van beiden behoefde de voortreffelijkheid der leer zijner K e r k te verdedigen , o f den anderen tot zijnen profeliet te maken; w a n t
de kennis der waarheid en des p l i g t s , uit de zuivere bron
des Evangelies ontleend, heeft hunne zielen vcreenigd.
• „ Ik kan niet anders z i e n , o f elke p o g i n g , in den
reinen geest des Christendoms a a n g e w e n d , en met wijsheid , die allen verftandeloozen ijver uitfluit; elke poging ,
om dien hoogen fcheidsmuur te doen b r o k k e l e n , is den
Christen waardig. Ik behoef mij dan over mijn oogmerk
niet te f c h a m e n , en waarom zoude ik dan mijnen naam
hebben v e r b o r g e n ? Hctgcne ik thans der Christenheid
in mijn vaderland aanbicde, zal toch door niemand, dan
door hen , wier oordeel mrj niet mag beduren , aan mijne
leeraarsbedicning in dc Hervormde Kerk ongepast gekeurd
w o r d e n . Mijner belijdenis blijf ik g e t r o u w , e n , ten koste
der waarheid , zoek ik niemand nuttig te zijn. D i e zich
niet verecnigen kan met mijn inzigt in de leere des E v a n gelies , volgc het zijne ! Ik zal hem , althans met mijnen
wil.; niet ergeren, en hij ergere mij n i e t , maar beproeve
alles cn behoude het g o e d e . "
Daar dit belangrijk werk van D E K O N I N G van eene
zoo noodigc Voorrede van zijne h a n d , door zijné ziekte
cn daarop gcvolgden vroegen d o o d , v e r f b k e n heeft moeten b l i j v e n , oordeelden wij verpligt tc z i j n , z o o veel wij
P e

jdit--konden, beknoptclijk, met ' s m a n s eigene w o o r d e n ^
jderi' aard en het doel van dezen zijnen arbeid kenbaar te
Bjaken. Z e l f s meerdere uitvoerigheid in dezen z o u v o o r
geene billijke afkeuring beducht behoeven te zijn. • De inhoud van dit werk bepaalt z i c h tot z u l k e v o o r b e e l d e n ,
.die als Heiligen in den Bijbel v o o r k o m e n , en aan Protestant en Roomschgezinde in z o o verre ter navolging verdienen; voorgeiield te w o r d e n , als zij met het voortreffelijkfte v a n alle v o o r b e e l d e n , J E Z U S
C H R I S T U S ,
overeenkomen. H e t doel v a n dit boekdeel is Christelijk,
voortreffelijk. D e naam en het ambt des S c h r i j v e r s , o p
den titel uitgedrukt, kan den Roomschgezinde , die waarheid z o e k t , maar. dezelve niet altijd v i n d t , ten b e w i j z e
„{trekken, dat de geest van C H R I S T U S v o o r het ware
Christendom van Protestanten veel fterker f p r e e k t , dan
de onchristelijke magtfpreuken van Jezuiten
en Pausgez i n d e n , n o g onlangs in een naburig land tegen hetzelve
a a n g e v o e r d , getuigen kunnen. H e t is te w e n f e h e n , dat
o p dezelfde w i j z e , als hier door D E K O N I N G ten o p z i g t e der vereering
van Heiligen gefchied i s , door den
eenen o f anderen Protestant worde aangewezen de waardij der Overleveringen.
Zelfs S C H R A N T bedient z i c h ,
in zijne bekende Verhandelingen
over den Bijhei,
van
blijkbare d r o g g r o n d e n , om het alleen voldoend gezag des
Bijbels te beftrijden.
G e e n Protestant is afkeerig van
O v e r l e v e r i n g e n , mits dezelve niet zijn voortgekomen IÜÊ
eene daartoe, naar het fchijnt, opzettelijk aangelegde
fabrijk. D e Overleveringen behooren afkomftig te zijn
uit de Apostolifche E e u w , zullen zij iets b e w i j z e n . B i j
latere ontdekking behoort die vroege afkomst te duidelijker te blijken. Geene fprookjes en later v e r z o n n e n
vertelfels gelden iets bij de ongewijde G e f c h i e d c n i s ; n o g
m i n d e r , z o o als Prof. s c H R A N T zeer w e l w e e t , bij
de gewijde. E n dan nog, wanneer derzelver oorfprong
van de eerfte E e u w dagtcekent, behoort men het geldende gezag te k e n n e n , op w e l k men kan en moet afgaan,
o f men neemt dwaling v o o r waarheid a a n , z o o als te
regten tijde door G O E D K O O P is a a n g e w e z e n , in eene
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Leerrede over Joantt. X X I : 2 1 — 2 3 . D
Overleverin
gen houden een' n o g grooteren fchcidsmuur tusfehen Pro»
testant en Roomschgezinde ftaande, vermits men g e w o o n
is met het w o o r d traditien
een gevaarlijk e h , laat ik het
bij den regten naam n o e m e n , niet altijd eerlijk fpel te
drijven. D i t in het voorbijgaan.
Wij
keeren tot de beoordeeling van het v o o r óns lig
gend voortreffelijk werk terug. D e t a a k , w e l k e de waar
dige man op zich had g e n o m e n , was in velerlei o p z i g ten moeijelijk, omdat er natuurlijk het een en ander moést
voorkomen , w a t ergernis z o u kunnen v e r w e k k e n , indien
niet door kieschheid veel wierd voorgekomen. Hier is
de waarheid z o o voortreffelijk in liefde betracht, dat z i j ,
die geërgerd w o r d e n , die ergernis alleen-aan z i c h z e l v e n
hebben te wijten. D e z e getuigenis, welker geldigheid
bijna elke bladzijde handhaaft, mag men als eene w e l 
verdiende loffpraak aanmerken.
W a a r hij kan o f m a g , laat hij den R o o m s c h g e z i n d e
volkomen regt wedervaren. „ Laat niet t o e , dat men
de godsvrucht der gcloovigen voede met verdichte legen
den , o f z e onderhoude met godsdienftige beuzelarijen.
M a a r draag z o r g , dat men hun leere gedurig hunne toev l u g t te nemen tot T E Z U S C H R I S T U S , als tot on
zen eenigen Middelaar, en de Heiligen niet anders, dan
met betrekking tot H e m , t e vereeren." H o e v e r e c r e n d v o o r
den Roomschgezinde is v o o r a l , dat h i j , bij het aanvoe
ren van nog andere woorden van den vcortreffelijken c L E M E N s X I V , zich dus u i t d r u k t :
„ Wanneer men —
zoo /prak
diezelfde Paus , en geen Protestant
verdenkt
hier zijne onfeilbaarheid
— wanneer men niets meer be
zit dan eene g o d s v r u c h t , die enkel in uitwendigheden beftaat, en men , j E Z U S C H R I S T U S vergetende, zich
enkel ophoudt met zijne dienaren, d;:n is men flechts
een gepleisterd graf. *
M e n weet g e n o e g , dcX de tusfchenkomst van J E Z Ü S C I-I R I s T U S alleen noodzake
lijk i s . "
„ Neen , deze (de aanbidding
der
Heiligen')zoo
fchrijft D E K O N I N G , bl. 61, „ n e e n , deze leert ook

die K e r k n i e t , w e l k e zich van de Protestantfche, a c h ,
h o e wijd n o g ! afgefcheiden houdt. M a a r , w i e kan het
ontkennen, dat menig blinde godsdienflige eenen pligt
waant te v e r v u l l e n , en zijn hart gerustftelt met aan de
Heiligen in den Hemel fmeekingen te d o e n , die w i j z o u den mogen befpotten, wekten zij minder ons medelijdend
beklag o p over h e m , die v a n de aanbidding en vereering
G o d s in geest en waarheid z o o verre is afgedwaald?
„ Z i e , dat gij dat niet d o e t ! aanbid G o d ! " J a , dit g e w i s zouden z i j , die hij v e r e e r t , hem t o e r o e p e n , indien
hij hen hooren k o n d e , z o o als hij m e e n t , dat z e hem
verftaan. Maar zijne gebeden ergeren den zaligen Heiligen
n i e t . " Z o o kiesch en befcheiden roert D E K O N I N G
dwalingen aan. Juist dit is aanbeveling aan allen , v o o r
w i e hij dit boek beftemd heeft.
D e H e i l i g e n , w i e r voorbeeld hier ter navolging aan
alle Christenen voorgcfteld w o r d t , zijn z A C H A R I A S - . *
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van

J E Z U S ,

M A R I A

M A G D A L EN A ,

en z o o velen als er n o g in de E v a n g e l i ë n , buiten d e z e ^
van eene goede zijde z i c h vertoonen. A l l e s w a t D E
K O N I N G aangaande hen in de Evangeliën o f elders g e vonden h e e f t , is door hem voldoende o p g e h e l d e r d , en
den Christenen als voorbeeld ter navolging voorgehouden.
Indien w i j n u uit veel voortreffelijks moeten k i e z e n ,
dan valt w e l de k e u s , gelijk w i j h o p e n , o o k v a n o n z e
L e z e r s , o p M A R I A , de Moeder des Heer en. D e z e nederige V r o u w , w e l k e alles , ook hetgeen haar tot groote
cere moest verftrekken, diep bewaarde in het h a r t , o n bekommerd omtrent het oordeel der menfchen, h e e f t ,

haars ondanks , tot veel twisten aanleiding gegeven , reeds
van de vroeglte tijden af. T e n opzigte van haar verfchilt
Protestant en Roomschgezinde w e l het meest. B i j elk;
verfchil zijn ftcrvclingen tot uiterften genegen. Daar, dé
een de Moeder Gods in haar tc hoog v e r e e r t , vergeet de
ander te zeer de Moeder des Heer en; terwijl het middel
p u n t z o o gemakkelijk tc vinden cn te behouden w a s . „ M A 
R I A , " z o o lezen w i j b l . 9 5 v o l g . , „ eene erfdochter
van
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het v o o r w e r p van z o o velen twist en bijgeloovigen eer-?
bied geweest z i j n , de Evangelifche berigten maken w e i 
nig ophef van h a a r , die Hechts achtmalen in dezelve
v o o r k o m t . D i e C h r i s t e n , die zich , door een ander b e r i g t , van alle bijgcloovige vereering van M A R I A vindt
afgefchrikt (1. u K . X I : 27 ,28) , maar even gaarne dank
baar hare nagedachtenis v e r e e r t , eerbiedigt in deze fpaary
zaamheid eenen rijkdom van wijsheid G o d s . H o e w e l z i j
zelve v e l e , haar bewezene h u l d e , als ontcering haars
Z o o n s verfmaadt, H e m echter, die w e l de nagedachtenis
eencr andere w A R I A heeft vereeuwigd ( * ) , is hetbehagel i j k , dat ik zijner Moeder g e d e n k e , die H i j , ook aan zijn
k r u i s , niet v e r g a t , en niet vergeet op den troon van G o d ;
Hem is h e t niet mishageljjk, dat i k , z o o als zekere
moeder , die , verrukt door zijne w i j s h e i d , zich ftelde in
M A M A ' S p l a a t s , t o t I Iem uitroepc: „ 0 ! D i e u baarde ,
die u z o o g d e ! Heil dien fchoot! zalig die boezem ( f ) ! "
N i e t van hare adellijke afkomst bejegende haar die
e c r e , want zelfs hare moeder kan niet eens genoemd
worden , en , fchoon uit koninklijken bloede gefproten ,
zij] was behoeftig. Haar geflacht, tot den ftaat van ambteloozc burgers neergedaald, w a s , om den naijver v a n
H E R O D E S , naar Nazareth
in Galilee"n geweken , Waar
haar een timmerman h u w d e , met wien zij het althans
zoo v e r niet konde b r e n g e n , d a t , toen z i j , als eene
herllelde k r a a m v r o u w , met hare dankzegging in den t e m (*)
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p e l k w a m , zij een lam ten offer bragt ( * ) . T o c h w a s
z i j , om dezelfde r e d e n , om welke haar menigeen de ongelukkigfte der moeders eens zal genoemd h e b b e n , van
alle v r o u w e n de g e l u k z a l i g f t e , dewijl zij de M o e d e r , de
Z o o g f t e r , de Opvoedfter w a s van H e m , die v o o r ons
geftorven i s , j a , dat meer is , die v o o r ons is o p g e w e k t ,
én aan de regterhand van G o d z i t . J a , w e l zijn G o d s
Wegen hooger dan de onze ! H e t rijke der wereld is daaró m n o g niet uitverkoren. G o d s v r u c h t en deugd is alleen ,
ook in a r m o e d e , rijk gekeurd bij G o d . D e rampfpoedigfte in het o o g der wereld is ligt de g e l u k k i g f t e . " — D a n ,
wij mogen niet meer affchrijven.
Misfchien vraagt m e n : V a l l e n er dan op dit geheele
w e r k geene aanmerkingen ? Ja , moeten wij z e g g e n ; maar
zeer w e i n i g e , en eigenlijk g e e n e , w e l k e op het h o o f d doel van dit w e r k jsenigen invloed kunnen uitoefenen.
V o o r w i e n zullen w i j die aanmerkingen mededeelen ? \ oor
den S c h r i j v e r , die v o o r het minst onze teregtwijzing n u
niet meer noodig heeft? V o o r den L e z e r ?
Z o o k o u d v o c h t i g z a l , hopen w i j , niemand z i j n , om z u l k
eenen arbeid van ons te v e r g e n !
J a , w e l zijn G o d s w e g e n hooger dan de onze 1 N o g
bij het flot van dit w e r k koesterde de Ontflapene de h o o p ,
dat door hem dit w e r k z o u worden v o l t o o i d , en eerst
k o m t dit gedeelte in het l i c h t , nadat D E K O N I N G zijne
geheele taak op aarde had afgewerkt. D i t boek is de naktenfchap van den Christen aan Medechristenen, en o o k
als zoodanig prijzen wij het ruimfchoots en algemeen aan.
„ E n nu ga h e e n , mijn b o e k ! waar het der goede V o o r ^ zienigheid b e h a g e , dat gij komen z u l t , ook wanneer
„ ik. niet meer zijn z a l ! Spreek daar van mijne liefde
„ v o o r C H R I S T Ü S en zijne C h r i s t e n e n , en w e e s w e l „ kom aan a l l e n , die H e m en zijner Gemeente een goed
„ harte toedragen. Ik beiïem u n i e t , om mij aan te b e „ velen en te r o e m e n ; — hiertoe heb ik nog mindere
' „ v e r d i e n d e n , dan gij de bekwaamheid — maar prijs hen
„ a a n , wier voorbeeld mij met ootmoedige fchaamte be( * ) L U K . I I : 24.

„ z i e k ; verkondig den l o f dier reinen van h a r t e , welker
„ g e l o o f en deugd G o d zelf in alle t a l e n , aan alle v o l k e n ,
„ door alle eeuwen ter navolging w i l hebben v o o r g e f t e l d ;
„ G o d , die het eeuwig Evangelie in befcherming h o u d t ! "
e n z . Het i s , als 't w a r e , de ftem uit het g r a f , waar
mede dit boek verzonden wordt tot troost en leering v a n
Christenen. W i e z i c h , op het lezen dezer t a a l , niet in
het bezit dezer nalatenfchap f t e l t , z a l dezelve bezwaar
lijk op onze aanbeveling aanvaarden.
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Het
is ons een g e n o e g e n , deze twee Leerredenen even
broederlijk naast elkander te mogen plaatfen , als wij ons
verbeelden, derzei ver opftellers, niet alleen naar tijd en
r u i m t e , maar als wezenlijke medewerkers aan ééne zaak
te mogen b e f c h o u w e n ; en wij wenfehen der Had Amfler
dam geluk met v e r k i e z i n g e n , die het licht des waren
Christendoms met heldere ftralcn, uit deszelfs midden
o p g e g a a n , voor heel den lande kunnen verfterken.
N o . 1 moge z i c h z e l f kenmerken. Daartoe fchrijven w i j
den aanvang der Leerrede ( o v e r J O A N N . X V I I : n .
Heilige Vader!
bewaar ze in Uwen naam) a f :
„ Het
uur is d a a r , waarin ik v o o r de laatfte m a a l , als g e w o o n
Leeraar en H e r d e r , tot U fpreke. Het lang g e v r e e s d e ,
z w a r e fcheidingsuur is daar. E r zijn oogenblikken, waar
in men z o o veel z o u willen z e g g e n , maar zoo w e i n i g
b
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zeggen kan. Z u l k een oogenblik is mij liet tegenwoor
dige. Mijn hart is v o l ! Ik fta gereed eene Gemeente
te v e r l a t e n , aan wier itichting en o p b o u w i n g ik mijne
eerfte jeugdige krachten heb hefteed. E e n g e w i g t i g tijd
perk mijns levens eindigt. M e t nederigen dank aan G o d
zie ik terug op de afgelegde baan. Verfchillende gewaar
wordingen beftormen mijne z i e l . Z o o vele belangrijke,
treffende tooneelen vernieuwen zich v o o r mijnen geest. D e
aandoenlijkfte herinneringen volgen elkander o p . A c h {
het waren mij zeven z a l i g e , e e u w i g onvergetelijke jaren ! —
N e e n ! G i j verwacht n i e t , mijne innig geliefde B r . en
Z . ! dat ik thans eene uitgewerkte rede over een bepaald
onderwerp zal houden. U w geest is daartoe even min
als -de mijne geftemd. Maar een k o r t , eenvoudig w o o r d
t o t U te f p r e k e n , maar U te danken en te z e g e n e n , maar
mijne wenfehen en gebeden v o o r U te o n t b o e z e m e n , dat
is behoefte v o o r mijn h a r t , dat zal voldoende v o o r het
« w e z i j n . " — W i j voegen hier niets anders b i j , dan
dat wij het teedere, gevoelige en tévens regt ftichtclijke
w o o r d van den Hoogleeraar eenen ieder ter lezing aanbe
velen.
N o . 2 heeft ten tekst xKorinth.
III: n .
Niemand
kan eeti ander fundament
leggen, dan hetgeen gelegd
is, hetwelk is j E z U s C H R I S T Ü S , en geeft deze ver
deeling aan de h a n d : „ I . V o o r a f willen wij P A U L U S
Jiooren', z o o als d i e , in onzen t e k s t , J E Z U S
CHRIS
T U S , als den eenigen en onveranderlijken grondflag des
C h r i s t e n d o m s , v o o r f t e l t ; I I . daarna meer bijzonder de
redenen nagaan, die ook ons verpligten en bewegen moe
t e n , om op dien grondflag te b o u w e n ; I I I . eindelijk
ons den invloed v e r t e g e n w o o r d i g e n , w e l k e ( n ) de hier
d o o r bewerkte overtuiging op ons hebben m o e t . " —
D a a r wij in geene uitvoerige behandeling van dit korte
ftukje kunnen t r e d e n , en die ook gaarne aan hen verblij
ven , die zich uitfluitendcrwijze met de behandeling o n 
z e r Godgeleerdheid bezig houden , betuigen wij in het al
gemeen , zoodanige helderheid van denkbeelden en gepast-

heid van aanmerkingen , in eenen k r a c h t i g e n , mannelijken
ftijl, te hebben aangetroffen, als wij in het w e r k van
cenigen Hooglccraar zouden wenlchcn te vinden. G i n g e n
wij op de gedrukte letter a f , wij zouden den man v o o r
een even z o o gezocht en geroemd Prediker h o u d e n , als
zijn Remonftrantfchc A m b t g e n o o t . D a a r dit echter het
geval niet fchijnt te z i j n , verheugen wij ons te meer in
zijne bevordering. H e t kan den aankomenden Godgeleerde
tc Amflerdam aan voorbeelden eener gelukkige uitfpraak van
het overdachte niet ontbreken. — Z o o als het boekje
o p e n v a l t , fchrijven wij liet v o l g e n d e , uit de aanfpraak
aan de G e m e e n t e , a f : „ W i j verblijden o n s , dat de
grondflag , door G o d z e l f gelegd , onder u , over het g e 
h e e l , in hooge eerc is. A l zijn zelfs aller denkbeelden
daaromtrent niet even helder en uitgebreid, wij verheu
gen ons e v e n w e l , dat de prediking u te fterker aantrekt,
naarmate zij te meer op j E z u s C H R I S T U S rust. E n
inderdaad, waarop zoudt gij het g e b o u w u w e r kennis
cn z i e l r u s t , u w e r deugd en hope veilig kunnen optrekken ,
ten zij op Hem alleen ? O f wanneer de z o o gewigtige
vraag bij u oprijst: wat moet ik weten en g c l o o v e n , o m
zalig te w o r d e n ? wanneer hier een befchuldigend g e 
weten over duizend en duizend zonden allerhevigst u
be(aan)klaagt; wanneer daar v e r z o e k i n g bij v e r z o e k i n g
u w z w a k k e hart met nederlaag op nederlaag b e d r e i g t ;
wanneer ginds de eeuwigheid zich z o o donker en fchrikkelijk v e r t o o n t : — w a a r , waar dan henen ? A c l i ! alles
zal u dan o n t z i n k e n , hetgeen gij in u z e l v e n , bij ande
r e n , zelfs bij de beroemdfte wijzen dezer aarde z o c h t .
Maar op Hem ftcunt gij dan onwankelbaar, die de R o t ( s ) fteen der eeuwen i s ; cn laat (tonnen cn onweders op het
g e b o u w u w e r gelukzaligheid aanvallen, zij flo(o)pen het
.niet: want het is in die onbewegelijke R o t s g e g r o n d , "
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M
en kan ook zulk een boekje bij ons wel oorfpronkelijk
geven; maar men verlangt toch afwisfeling en keuze.
R O S E N M U L L E R
fchrijft zoo, dat men foms onder
het lezen zegt: „ Zoo kan ieder wel fchrijven; zoo zou
ik het zelf wel kunnen d o e n ; " maar juist dit beveelt zijn
gefchrijf bijzonder aan, en „ het fchijnt door de onder„ vinding bewezen, dat de ziel in droefenis juist dat
„ e e n v o u d i g e , in het gemoed als in vloeijende verkiest,
„ en daarvoor bij eene fombere (temming meer vatbaar
„ i s , dan voor het afgetrokkene en eenen hoogeren
„ ftijl." Hierin zijn wij het met den Vertaler cn Voor
redenaar eens. De Schrijver is ook bij ons genoegzaam
bekend en geacht. De Overdenkingen zijn X V I in getal.
Ziet hier den rijken inhoud: De Godsdienst het beste mtd*
del van huisfehjke tevredenheid.
Niets bij geval.
Het
lijden eene weldaad van God, Een middel tof zedelijke
•verbetering en oefening.
Des Christens gedrag bij hüisfelijk lijden.
Het onbehendige der menfchelijke
lotgeval
len. Christeeltjk geduld en lijdzaamheid.
Over de krank
heden der ziel, en de middelen daartegen.
Gods bejluur
bij den aanvang en het einde van hef menfchelijk
leven.
Gewigt der waarheid,
dat wij volgens Gods bejlcl Jleryen.
De pligt,
om voor zijn leven te zorgen,
met de
bereidvaardigheid
tot flerven in verband gebragt.
Over
wegingen over het graf.'
Over den vroegtijdigen
dood
van vele menfchen.
Troostgronden
bij den dood van
vroeggeftorvene
kinderen.
Hoe kan men zich de fcheiding van zijne aardfche betrekkingen
ligter
maken?
Voortduring
der deugdzame verbindtenisfen
in den He
mel.
Deze Vertoogen zijn alle eenvoudig waar, fchoon
cn goed; vele zijn zelfs voortreffelijk. Het boekje hebbe
goeden aftrek!
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IVÏaakten w i j , in eene vorige beoordeeling van dit tijd—
fehrift, reeds met een enkel woord gewag van het onderhavige werk, thans zetten wij ons daartoe meer bijzonder. — Hoe gelukkig is een land, waar kunften en w e tenschappen bloeijen ! Daar toch mag men op een' rijken
oogst van roem en welvaart hopen. Hoe veel levert niet
de Gefchiedenis ter bevestiging dezer daadzaak o p ! W a t
waren toch landen, hoe groot in aanzien en magt, zonder deze; daarentegen , hoe gelukkig die , waar men dezelve beoefende, en tot een' zekeren trap van volmaking
bragt! Denken wij flechts aan het oude
Griekenland,
Athene,
die bakermat van kunften en wetenfehappen,
ftrekke hier ten bewijze. Zijnen luister en magt overlevende , en reeds een wingewest van Rome geworden,
was cn bleef het ftceds deszelfs meester in kunften en
wetenfehappen, cn de Romeinfche jeugd moest nog fteeds
daar hare hoogfte befchaving zoeken. Hoe fchoon vertoont zich tc dezen opzigte ook ons vaderland, na de
Grafelijke regering! Een W I L L E M D E E E R S T E , de
grondlegger onzer vrijheid, was zoo zeer overtuigd van
het nut cn de voordeelige {trekking der kunften en w e tenfehappen , dat hij, ook onder het gedruisch der wapenen en in de hagchelijkfte oogcnblikken,niet vergat, de»
zelve tc bevorderen en te befchermen. Getuige de heerlijke belooning, aan Lcyden voor deszelfs trouw door
hem gefchonken! En die groote Vorst bedroog zich niet
in zijne vooruitzigtcn en bedoelingen; zij werden ver-
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H O U T

Vuld. W e l k e mannen toch heeft die fchool alleen niet o p g e l e v e r d ! H o e vele geleerden heeft on-s.vaderland iêdert
dien tijd niet v o o r t g e b r a g t ! H o e veel z i j n . k i m d e n en w e tenschappen , ja de ganfchc w e r e l d , aan dit kleine plekje
gronds yerfchuldigd! Denken wij aan een' E R A S M U S
en z o o vele anderen. Maar. denken wij ook aan een'
R U I S c H , B O E R H A A V E , GA ÜBIÜ S , CA M P E R

en

h u n s 'gelijken. E n hoe veel goeds genieten en zien W i j
tè' g e m o e t onder de wijze en vaderlijke regering van eénen
K o n i n g , d i e , als een andere w i x L E M b ET'E'E U S T E ,
v r i j h e i d , v e r l i c h t i n g , verdienden en bekwaamheid v ^ o r flaat én :Waardeert, cn alzoo inderdaad dit' land tot^een
der •verkieslijkfte van gaxisoW Europavormt!
— H e t is
z,&o,' in fommige kunden en wetenfchappen zijn wij n o g
verre: van- de volmaaktheid; ja n ó g niét tot die •hoogte
g e d e g e n ^ waaróp mén reeds elders daat; W e l k e aanmerkelijke vorderingen evenwel hebben ook wij niet in allerlei 'takken van kunften en wetenfchappen reeds g e m a a k t ,
bijzónder o o k in de H e e l k u n d e ! H o e - v e r t o o n t z i c h , als
*t w a r e , het morgenrood bereids aan de k i m m e n ; en
Weldra fchijne de z o n in vollen m i d d a g g l o e d ; weidra g e v e
men ons niet meer n a , dat wij aan den leiband van vreemden lóópen ! W e l k e onweerswolken hebben der Heelkunde
boven het hoofd g e h a n g e n ! M e n d e n k c , w a t z i j , ' v o o r al in het naburige Frankrijk,
heeft moeten verduren.
H o e g e l u k k i g , dat er thans oök mannen onder ons z i j n ,
die- hunnen e i g e n ' w e g b e w a n d e l e n , en het ijs , als 't w a re-,' b r e k e n ! M o g t de G e n e e s k u n d i g e , hoe langer hoe
m e e r , hare waarde en medewerking erkennen; mogt de
Waarlijk kundige Heelmeester a l z o o meer achting en aanmoediging v i n d e n , en hij daardoor meer o p g e w e k t w ó r d e n , ' o m zich van den algemeenen hoop te onde'rfchcid e h ! H e t is w a a r , hij bekleedt federt de laatde jaren een'
béteren rang in de maatfehappij, en het tafereel, onlangs
i n ' e e n - G e n e e s k u n d i g Tijdfchrift o p g e h a n g e n , is op hém
niet meer toepasfelijk; w a n t , offchoon er nog z i j n , d i é ,
aan oude vooroordeelen g e h e c h t , deeds den ouden gang
gaan ,- is dat echter geenszins over het algemeen hét ge:;
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v a l m e e r , en dat is waarlijk eene ftof van groote blijd*
f c h a p ; — niet dat wij w e n f e h e n , dat men het oude o n 
bepaald v c r w e r p e ; hoe veel toch is onder het oude , dat
g o e d en beproefd i s ! maar dat men aan het oude én b e 
p r o e f de het n i e u w e , dat men ontdekt, met v o o r z i g c i g heid pare ( e n waar is dat meer noodzakelijk, dan d a a r ,
waar het leven en gezondheid geldt ? ) O p dezen w e g a l 
leen bereikte toch elke kunst en wetenfehap dien trap van
v o l k o m e n h e i d , o p welken zij thans ftaat.
W i j vragen verfchooning v o o r onze u i t w e i d i n g , e n
gaan t o t de beoordeeling zelve o v e r .
• In de Voorrede des Schrijvers wordt o n s de oorzaak
o p g e g e v e n , waaraan w i j dit w e r k te danken h e b b e n ; t e
w e t e n , aan het uitverkoopen der tweede uitgave v a n
T I T T M A N N

's Handboek.

V A ND E R H O U T

werd

door den Uitgever v e r z o c h t , t e n derden male hetzelve na
-te z i e n , en d a a r , waar het vereischt w e r d , te verbete
ren. D o c h toen reeds had V A N D E R H O U T het ont
w e r p g e v o r m d , om een geheel ander werk over de H e e l 
kunde tc g e v e n , en daarbij de verdeeling, door R I C H E R A N D in zijne Nofographic
Chirurgicale
aangenomen ,
offchoon van zijn ontwerp a f g e w e k e n , in acht te nemen.
D a n , van den Uitgever berigt ontvangende, dat v A N
O N S E N O O R T hetzelfde plan had en hij eigenaar Van
dat werk geworden was , had V A N D E R H O U T zijn
fticfkind bijkans der vergetelheid opgeofferd , z o o v o o r het
belang des U i t g e v e r s , als door de v e r w a c h t i n g , w e l k e hij
van het w e r k van V A N O N S E N O O R T koesterde. D o c h
dc liefde tot de wetenfehap dreef b o v e n , en de Schrijver
voelde , t o t onze blijdfehap , moed en lust genoeg , o m
banden aan het werk te flaan; zoodat w i j hieraan eene
meer uitvoerige Geneeskundige Heelkunde te danken h e b 
ben. D e Schrijver befchouwt het werk van L A S s U S ,
door den Heer V A N E R P E C U M overgezet en met aanteekeningen vermeerderd, als o n v o l d o e n d e ; waarop R e c e n 
fent amen z e g t , en tevens den wensch u i t , dat hetzelve ,
als Handboek,
door werken van dezen ftempel moge ver
drongen w u r d e n . Ware liet anders, het z o u onzen v a -

A. V A N D E R
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derlandfchen Leeraren iiHdeze wetenfehap niet tot ecre ver*
flrekken, bijaldien zij vseemde werken boven eigene, en
tevens betere, de voorkeur gaven.
Befcheiden geeft de Schrijver te kennen, dat hij niet al
les als eigen werk wil hebben aangezien; hij maakte ge
bruik van het beste, dat hij vond , en het moet ons voor
zeker om het even zijn, door wien en waar iets gezegd
i s , indien het flechts den toets der waarheid kan doorftaan en nuttig is.
Na in de Inleiding opgegeven te hebben , h o e , na het
Concilium
te' Tours,
in den jare 1 1 6 3 gehouden, allen
Geestelijken eenigerhande bloedige kunstbewerking ont
zegd , de Heelkunde uit den boezem der Hoogefcholen
verbannen, en hare uitoefening aan den ongeletterden en
onervaren leek overgelaten w e r d , bepaalt hij ons bij de
moeijelijkheid, die er beftaat, om de eigenlijke grenzen
van Genees- en Heelkunde af te bakenen , en geeft ons op ,
wat wij door de laatfte te verftaan hebben; de zoo juist
mogelijke verdeeling derzelve, te weten in medicinifche
en operative,
of manuelle;
opgave der voorbereidende
kundigheden, die een goed wetenfchappelijk Heelmeester
bezitten moet; daarop de naauwer in verband ftaande met
zijn v a k , en eindelijk de bijzondere ligchaams- en ziels
hoedanigheden van een gefchikt Heelmeester, methetgene
er v ó ó r , tijdens en na eene kunstbewerking moet in acht
genomen worden.
Eerfte Afdeeling, eerde Hoofdfiuk, handelt over de
ziekelijke toevallen, welke van niet natuurlijke prikkels
en eene verhoogde levenswerking afhangen; als pijn,
kramp, ontfteking en koorts. Ontfteking in het algemeen.
Aan B I C H A T wordt de eer der ontdekking van het haarvaatftelfel toegekend, en wij betwisten dien grooten man
en fijnen ontleedkundige dezelve niet, maar hadden hier
bij gaarne onzen R U I S C H vermeld gezien , die, hoezeer
hij het wel niet met name noemt, toch reeds den weg tot
de ontdekking van hetzelve gebaand had , ja opfpuitingen
vervaardigde, die dusverre niet overtroffen zijn, en den
befchouwer menigwerf in den waan bragten, alsof alles leef*

d e ; een man, die zijn ganfche|kven der Ontleedkunde
'tpewijdde, e n , drie-en-negenfig. jaren o u d , dén Catalogus vari'zijtt tweede Kabinet,. jah;hejrweik hij f eeirtien jaren lang arbeidde, en dat volkómènér w a s , a^riiét
eerfte, dat Czaar P E T E R , in Holland zijnde, aaö?
kocht, voltooide.
1

Hoezeer wij de, befchouwing van den aard der onfftek i h g , als hoogst naauwkeurig en"wel beoordeeld, aannemen , kunnen wij echter V A N D E R H O U T niet bijvall e n , wanneer hij z e g t , „ d a t , zoo lang het ware karak„ ter der ontftekjiig aanhoudt, dat i s , ' z o o lang;He féri„ fibele en irrltdb'ele werking dervoedèndehaarvatenbui„ tengewoon verhoogd i s , er ftaande dién tijd geene vérmeer„ derde aanfchieting van vaste dierlijke ftof plaats grijpt'^'*
Hoe moet men dan de uitzweeting vim die ftof bij 4$
Croup verklaren ? wat gcfchicdt er bij de Fistula
fiereoidTts P immers vorming van een kanaal, gedurende liet "hevige der omfteking; 'hoe moet men de vereeniging dèï
liazelip, van alle verfche wonden verklaren? j a , w a t zullen wij van het Membrana Hunteri en den Uterus grefc
'vidus zeggen ? Wij merken dit ter loops en flechts vragenderwijze aan. De verfchillende Theoriën over de Crusta
pleuritica
vinden wij oordeelkundig bij elkander gebragt^
en vereenigen ons gereedelijk met de, laatfte, die onze
Schrijver ook liefst als de zijne zou aannemen. Hoe veel
lust wij ook gevoelen, den Schrijver te volgen, vanwege
"het oordeelkundig en praktisch inzigt, in deze algemeene
befchrijving doorftralende, moeten Wij ons hiervan onthouden , ons tijdfehrift geene breedere uitweiding .gedoogende.
Het tweede Hoofdftuk handelt over de ontfteking in de
verfchillende ftelfels des bewerktuïgden ligchaams. Daar
elk orgaan, en dus ook elk bijzonder Parenchyma,
zijn
eigen leven b e z i t , en in den gezonden ftaat zijne eigenaardige verfchijnfelen aan den dag legt, volgt van 'zelve,
dat deze, ziekelijk aangedaan zijnde, zich ook eigenfoortig ontwikkelen. De vaat- en zenuwrijkheid der deelen
komt mede hier zeer in aanmerking. Gaarne zouden w$
UOEKBESCH.
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een fjnoptisch
overzigt, van al hetgcne hier oordeelkundig , zuiver praktisch gezegd wordt, geven; om reeds
genoemde reden nogtans moeten wij dit laten varen.
Het draagt onze volkomene goedkeuring w e g , dat de
Schrijver, alvorens hij tot de befchrijving der ontfteking
overgaat, de deelen, daarin betrokken wordende, uit
een phyfiologisch,
pathologisch - anatomisch oogpunt befchouwt.
De aard, oorfprong, kenteekenen, toevallen en uitgangen der roos zijn uitnemend behandeld cn befchreven;
het ftrekke eiken Genees- en Heelkundige tot gids, bij
deze gewigtige, dikwerf doodelijke ziekte des huidörgaans.
Wfj verheugen o n s , dat V A N D E R H O U T zich ook
fchaart aan de zijde van den Duitfchcn
Hoogleeraar
D Z O N D I , om de brandingen door koude te keer te gaan.
ïlecenfent zag van geen middel tegen dezelve ooit meer
onmiddellijk goede uitwerking, dan van het koude water.
Jammer maar, dat er over het algemeen nog zulk een
vooroordeel tegen hetzelve beftaat, en men het niet immer fpoedig genoeg kan aanwenden.
D e ontfteking der vingeren of teenen {Panaritium
,
Paronychia")
verdeelt de geleerde Schrijver in zes foorten; te weten: in die, van dc huid, in die van de fchee*
devormige flijmbeurzen, in die der pezen z e l v e , in die
van het beenvlies, in die van dc kraakbeenige oppervlakten , en eindelijk van het been, der kootjes zelve.
De algemeene, als ook de bijzondere befchouwing van
de ontfteking der flijmvliezen, mitsgaders die der vezelacht i g c , is wèl gedaagd. De bijzondere voorfchriften, achteraan gevoegd, keuren wij in een werk van dezen aard goed ,
offchoon anders er niet voor zijnde, van wegc het misbruik , dat er van gemaakt wordt, voor het minst flaaffche
navolgers vormende. Eindelijk deed het ons genoegen,
dat de Schrijver bijzonder de aandacht bepaald heeft bij
de ontfteking van het gehoorwerktuig. Omtrent welke
gebreken verkeert men nog wel meer in het duistere?
Wij eindigen hiermede ons kort vcrilag, betuigen, dat
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H O U T zijne taak gelukkig heeft aangevangen,
en verbeiden het o v e r i g e , als niet minder belangrijk v o o r
de w e t e n f e h a p , reikhalzend, waartoe wij hem l u s t , i t i j d
en krachten van ganfeher harte toewenfehen.
V A N D E R
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Dit
Stuk behelst twee Verhandelingen ter beantwoor
ding der v r a a g : „ W e l k e waarde hebben de K i n a - l o o g 
zouten in de Geneeskunde in het a l g e m e e n , en welke in
Koortfen in het bijzonder? W e r k e n zij op dezelfde wijze
als de overige K i n a - b e r e i d i n g e n , o f waarin verfchillen
z i j , en in welke gevallen is de eene boven de andere te
ftellen? Kan men ze in alle Koortfen cn in alle tijdper
ken derzelve toedienen; o f behoort de A r t s zich aan de
zelfde regelen te binden als in de Kina - bereidingen, o f
aan welke andere ? " D e Schrijver der eerfte, aan wien
de gouden medaille is t o e g e w e z e n , is F . J. W I T T M A N N , Groothertoglijkc Medicinaalraad enz. te
Mainz;
die der t w e e d e , wien men een zilveren eereprijs heeft toe
gekend , w o r d t niet genoemd. Beide flukken zijn uit het
Hoogduitsch
vertaald.
D e z e twee Verhandelingen vullen elkander wederzijds
a a n ; in de laatfte vindt men eene vrij uitvoerige opgave
van de bereiding der Kina - grondftoffen , waarover de
eerfte Verhandeling geheel z w i j g t , cn welke ook in de
vraag niet verlangd werd. D e eerfte is daarentegen meer
praktisch , en beantwoordt op eene bepaalde wijze de
onderfcheidene punten der opgegevcne prijsvraag. Het twee
de ftuk kenmerkt zicli door groote zucht tot uitweidin
gen , cn is niet overal even helder cn duidelijk; duide
lijkheid maakt daarentegen eene hoofdverdienfte van het
eerfte uit. Om deze redenen h e e f t , onzes oordeels, de
Maatfchappij te regt het eene (luk de voorkeur boven het
i: z

andere gegeven. Het tweede ftuk bevat echter ook vele
lezenswaardige opmerkingen. H e t is van nagenoeg de
zelfde uitgebreidheid als het eerfte ( 6 6 b l . ) ; doch de ei
genlijke oplosfing der vraag w o r d t er in eenige weinige
bladzijden afgehandeld (van b l . 1 1 5 — 1 3 6 ) .
Bepalen wij ons daarom hoofdzakelijk bij de eerfte
V e r h a n d e l i n g ; hetgeen wij te gereeder doen k u n n e n , om
dat dc praktifche refultaten van beide Schrijvers in de
hoofdzaak dezelfde zijn. D e Heer W I T T M A N N v o l g t
de leiding der v r a a g , en verdeelt zijne behandeling in
drie Hoofdftukkeu. I. Over de waarde der
zwavelzure
Quinine
in het algemeen,
bijzonder
bij, Koortfen.II.
Over de eigenaardige
werking der zwavelzure
Quinine,
en . hare verhouding tot de overige bereidingen van den
Kina-bast.
III. Over het gebruik der zwavelzure
Qui
nine , en de regelen, daarbij in acht te nemen.
U i t drie phyfiologifche p r o e v e n , door den Schrijver
g e n o m e n , vergeleken met dc ondervinding van M A G E N D 1 E en E 1, L 1 o T s o N , blijkt h e t , dat dc z w a v e l z u r e
Quinine geene hoedanigheden b e z i t , gelijk aan die der
enkelvoudige beftanddeelen, die uit de narcotifche plan
ten verkregen w o r d e n ; dat zij aan de maag en w e r k t u i 
gen der fpijsvertcring, in kleine giften , volftrekt n i e t ,
cn zelfs in grootere weinig bezwaarlijk v a l t , e n , v o o r a l
•in grootere giften , eene w e r k i n g , die aan koorts gelijk is ,
voortbrengt (fncllen en mcnigvuldigen p o l s , droogheid van
den m o n d , dorst e n z ) . W a t aanbelangt het therapeutisch
vermogen van dit nieuwe m i d d e l , de Schrijver deelteerst
zijne eigene waarnemingen dienaangaande m e d e , waaruit
weder op nieuw b l i j k t , hoe uitnemend zich dit middel in
tusfehenpoozende koortfen betoont. In andere gevallen
deed het echter geene w e r k i n g , z o o als tot verbetering
van den etter in boosaardige zweren en bij algemeene
z w a k t e , waar de Kina zelve z o o veel goed doet. Hierop
y o l g t eene opgaaf van de waarnemingen van anderen, die
wel korter en met meer k e u z e had kunnen zijn opgefteld.
De aandacht w o r d t vermoeid door het lezen van achter
eenvolgende waarnemingen, die in geen zamenhangend

overzigt zrjn geplaatst. — In het tweede Hoofddeel komt
de Schrijver tot het b e f l u i t , dat dc z w a v e l z u r e Quinine' ,
in de tusfehenpoozende koortfen e " daarmede vermaagfchapte zicktevormen , om dc virtus febrifuga,
eene uïtftekende geneeskracht b e z i t ; maar dat w i j , als tonisch
verfterkend m i d d e l , in zeer vele andere ziekten aan de
K i n a zelve den voorrang boven dit bellanddecl moeten
toefchrijven. l i e t is er dus verre van a f , dat de Kina
door de Quinine vervangen zoude w o r d e n , zoodat men
de eerfte als geneesmiddel ontberen kon. — W a t het derde p u n t der vraag betreft, het fprcekt van z e l v e , dat in
-aanhoudende k o o r t f e n , vooral in die , welke met ontftcking gepaard g a a n , de Quinine even min als de Kina aang e w e z e n i s ; m e n heeft er echter in adynamifche k o o r t f e n ,
•zenuwkoortfen e n z . veelligt eveneens nut van te wachten
als van de K i n a , gelijk men dan ook in typhus de Quinine
met goed gevolg w i l aangewend hebben. W a t dc regelen
van toediening betreft, in tusfehenpoozende koortfen moet
men de Quinine , eveneens als de K i n a , in liet tijdvak van
apyrexie
toedienen. ( I n de Verhandeling van den ongenoemden Schrijver vindt men een v o o r b e e l d , waar dit
-verzuimd w e r d , met geen ander g e v o l g , dan dat de Q u i nine w e d e r werd uitgebraakt, en dat de lijder zeer verz w a k t e . ) O o k moet de koorts opwekkende materiele oorzaak eerst worden opgeruimd. D i t laatfte acht men bij
de Quinine minder n o o d i g ; doch de Schrijver der t w e e de Verhandeling waarfchuwt er w e l . uitdrukkelijk teg e n , op het einde dcrzelve te regt aanmerkende, dat eene
te vroegtijdige onderdrukking der k o o r t s , zonder genoegzame voorbereiding cn opruiming der verwijderde oorz a a k , door w e l k middel dan o o k , zelden op den duur
ongeftraft blijft. H o e veel misbruik uien o o k al weder
van de Q u i n i n e , gelijk van al w a t goed i s , gemaakt
h e e f t , is mocijelijk te zeggen. Rcccnfent heeft gezien ,
dat men met Quinine eene eenvoudige voorjaarskoorts,
zonder ccnige andere middelen, verdreef; en daar de p a t i ë n t ,
een knaap van 15 o f ; i j a r e n , kort daarop recidiveerde cn
onder zijne beüandclui'j k w a m , had hij nu gelegenheid , o w
1

deze koorts met folventia en amara fpoedig en zónder
verder recidif te genezen, tegen welke men reeds met de
laatfte en meestvermogende middelen was te velde getrok
ken. — De dons , eindelijk, van dit middel wordt door
den aard der koorts, den leeftijd en de eigenaardige gefteldheid des lijders bepaald. (Hier begaat de Heer W I T T M A N N eene onnaauwkeurigheid, door kort opeen twee
tegenftrijdige zaken te zeggen: „ Het phlegmatieke ligchaam, dat; voor iedere levensopwekking fterkere prikkels
noodig heeft, dan het fanguinifche en cholerifche, heeft
juist daarom ook fterkere en grootere giften van de ge
neesmiddelen in ziekten noodig;" en hierop volgt vijf re
gels verder, dat de Engclfche en Franfche Geneesheeren
bij hunne koortszieken grootere giften Quinine voorfchrijven,dan mendij den phlegmatieken eii nuchterenNoordduitfcher noodig heeft.)
In dit ftuk hebben wrj eenige drukfouten opgemerkt,
die de werken onzer Haarlemfche
Maatfchappij niet be
hoorden te ontfieren. Zoo wordt C A V E N T O U op b l .
7 2 C A V E L T O N en daarna wederom G A V E N T O N ge
noemd; en in de eerfte Verhandeling, bl. 5 2 , haalt de
Schrijver twee plaatfen uit zijne eigene Verhandeling aan,
waarmede de bladzijden in het gedrukte ftuk niet over
eenkomen , en die denkelijk onveranderd uit hetmanufcript
zijn overgenomen.
Ziehier, geachte L e z e r , een kort verflag van het be
loop dezer ftukken. Het komt Recenfent v o o r , dat z i j ,
hoezeer beide verdienftelijk, nogtans niet van dien aard
zijn, om époque in dc Geneeskunst te maken, en dat
veelligt ook het tijdftip , om eene goede monographic van
de geneeskracht der Quinine te hebben, nog niet geko
men is.
Vaderlandfche
Historie,
door M . S T U A R T , Ge/chiedfchrijyer
des Rijks.
Met Platen en Kaarten.
IVdé
Deel.
Te Amflerdam,
bij W. Maaskamp. 1 8 2 6 , In
gr. 8vo. 559 Bl. f
6-go.
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hebben wij dan

het laatfle

deel dezer Historie,

altlians uit de hand van s f U A R T , voor ons ! Het heeft
dien arbeidzamen en bekwamen Schrijver niet mogen ge
beuren , zijne groote onderneming verder te brengen dan
tot het einde des Engelfchen Ooriogs. Het Vaderland
en de geleerde wereld hebben v e e l , zeer veel in hem ver
loren , die grondige kennis aan oude en nieuwe G e fchiedenis met fmaak cn bevallige voordragt wist te ver
eenigen, wiens kanfelwelfprekendheid oor en hart boeide ,
en die door de eigenfehappen van het hart even zeer als
door die van den geest uitmuntte
Doch het is onze
taak niet, eenen s T U - A R T te prijzen. Vergenoegen wij
ons , met ecnig verflag van zijnen laatften arbeid te geven.
Was reeds in het vorige Deel het opfteken van den
ftorm afgefchilderd, die aan dc voorbeeldelooze welvaart
der Nederlanders
in het derde vierendeel der achttiende
Eeuw een einde zou maken, het eerfte woeden van dien
ftorm wordt hier afgemaald. Wij zien de beroovingen
der Britten,
vooral op St. Eujlathius,
het nemen on
zer rijkgcladcne koopvaarders cn koloniën, dc jammcrlij*
ke werkeloosheid onzer zeemagt, door verzuim van meer
dan eene halve Eeuw tot de diepfte laagte gezonken, docfi
welke men nu plotfclijk herftellcn w i l , e n , toen dat niet
zoo vlotte als men wenschte, den Stadhouder dc fchukl
geeft, die, in allerlei kleine gefch riften , van geheime verftandhouding met Engeland,
cn dus van verraad, niet
onduidelijk betigt wordt. Wij zien alles tot
Frankrijk
overhellen, hetwelk, door eene fchrandere ftaatkunde,
thans de edelmoedige fpeelt, onze Wcstindifche
koloniën
herwint en teruggeeft, cn Trinconomale een tijdlang oefchermt, doch de van ons geroofde fchatten op St. Eufiathius voor zichzelye herneemt; — Frankrijk,
hetwelk
ons tot medewerking aanfpoort, cn dus, hoewel Zonder
een ftellig gefloten verbond, op zijne hulp doet fteun e n , en daardoor herhaalde vredesvoorflagen van Enge
land, met eene fierheid, die Neerland onder D E W I T T ,
maar niet Neerland
in 1781 cn 178 2 , zou gevoegd heb
ben , doet van tie hand wijzen, en ons blindelings in de
armen van Frankrijk
werpen; van Frankrijk,
hetwelk

oris, met zijne gewone goede t r o u w , brj den Vrede aan
"den vijand ter prooije laat, e n , terwijl het voor zichzelve
, zeer goede voorwaarden weet te bedingen , juist
daardoor de Britten te fterker op den afftand van Negapatnam van onze' zijde doet ftaan, om toch eenige fchavergoeding te hebben. De verblinding of de haat is zelfs
zoo groot, dat men in dc Höofdftad van Frankrijk
den
Vrede wil fluiten; fchoon het flechts van ons zou hebben afgehangen, o m , door eene rcgtftreekfche onderhandeling met Engeland,
hetzij te Londen of in den Hage,
voordeeliger voorwaarden, en misfehien het behoud van
Negapatnam,
tc bedingen. Onder dit alles neemt de
tweedragt hand over. hand toe. Terwijl Zeeland de vredebreuk bejammert, en gaarne zoo fpoedig mogelijk hec-r
ïen w i l , tracht Vriesland
de herftelling van het oude
verbond niet Engeland onmogelijk te maken, en helt geheel tot de Franfche
zijde over, benevens de meerderheid van Holland.
Amflerdam
bcfchuldigt den Hertog
van Brunsmjk,
's Prinfen raadsman, in een afzonderlijk
gehoor, bij den Stadhouder. Deze,hierover verontwaardigd , deelt zulks den Hertog mede, die om voldoening
vraagt; en deze nieuwe brandftof, bij zoo veel andere
gevoegd, dreigt de vlam der tweedragt door het gcheelc
land te verfpreiden. Sommigen prediken zelfs reeds aan
het Volk van Nederland eene zuivere Volksregering , ert
affchafiing van alle beftaande inrigtingen. — Maar, hoe
jammerlijk ook .de zaken gefield waren, zoodat Europa
in ons niet meer de oude Nederlanders,
de mannen van
Chatham en Kamillies , herkende , zoo was de geest nog
ZÓ<5 niet uitgedoofd, of de Natie gaf nog ecnigc blijken
van voorouderlijken heldenmoed. O O R T . H U I S en M E L-=
VIL
kweten zich dapper; de Kapers J A R R Y en L E
•T U R C Q gedroegen zich als ware zeehelden. Roemrijk,
fchoon nutteloos, was de flag op Doggersbank , waarin
de Brit het eerst afdeinsde, hoewel fterker in gefchut en
bemand met meer geoefend volk ; maar zijn konvooi bragt
hij binnen; het onze naar de Oostzee kon zijne reis niet
vervolgen. Met dat alles was de geest der Natie daardoor
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opgewonden; doch nu verwachtte zij ook grooterö zaken., en
men werd dubbel wrevelig, toen deze niet volgden. Z o o
moest dan de uitflag wel ongunftig' zijn, daar allerlei nood
lottigheden zich bij de twcedragt en weerloosheid voegden,
om onze geringe tcheepstnagt geheel te vernietigen; daar
een voorgenomen togt naar Brest, ter vereeniging mét de
franfche vloot, geene plaats kon hebben, hetwelk den arg
waan op den Stadhouder Hechts vermeerderde , en aan Frank
rijk een heerlijk voorwendfel gaf, om ons te veriaten; ter
wijl toch E i N S B E R G E N , aan wiens moed en trouw wel
geen twijfel w a s , omtrent gelijktijdig uitgeloopen, door ftorm
weder binnengaats werd gedreven , na verlies van een nagelnieuw fchip , dat met man en muis verging, zoo als te voren
de zesenzeventiger Prins IVillem vergaan was.
De Heer S T U A R T heeft zich hier ook weder gehouden
aan de manier, door hem in de vorige Deelen gevolgd ;naauw*
keurige en uitvoerige ontwikkeling van daadzaken, geheel
op echte Hukken c;i officiële befcheklen gebouwd, zonder
zich bijkans eenige oordeelvelling te veroorloven. Dit werd
hier te meer gevorderd, omdat de partijfchap zich van dit
gedeelte der Gefcliiedenis bijkans uitfluitend heeft meester
gemaakt. Het zij ons vergund, zonder het groote en treu
rige gefchil weder ter bane te brengen, hetwelk ons Vader
land op zoo vele rampen is te Haan gekomen, aan te mer
k e n , dat de werkeloosheid in den toevmangvn Engelfchen Oor
log wel niet te ontkennen i s ; doch dat men die niet zoo
zeer aan traagheid der uitvoerende M a g t , als wel aan het
diepe verval der zeemagt, jaren herwaarts, moet toefchrijv e n ; terwijl de partij , die zich thans bij uitfluiting vaderlandsch noemde, nog gedurig den ouden roem der Nederlan
deren op het oog had, en hunne overwinningen in vroegere
Engelfche oorlogen wenschte vernieuwd te z i e n , zonder de
veranderde omftandigheden genoegzaam te bedenken, en zich
te herinneren, hoe men Engeland vroeger , bijna eene Eeuw
lang, groot had laten worcicn, en het nu vergeefs wel ia
een oogenblik gaarne vernederen wilde. Daarbij kwam o o k ,
dat de Stadhouder gedurig op vermeerdering der landmagt
drong, hetwelk men in de toenmalige omftandigheden geheel
ongepast en noodeloos keurde; e n , daar men zich de vroe
gere ftrekking der Stadhouders, om de landmagt ten koste
van het zeewezen te vergrooten, nu voor den geest bragt,
meende men,dai w n , L E M DE V , v o o r a l onder het geleide van
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eenen vreemdeling, den Hertog van Brunswijk, wel geeqe
andere bedoeling kon hebben. Herinneringen uit den z c y e n
jarigen oorlog, en van het toenmalige wantrouwen op 's Prin
ten Moeder * kwamen hierbij, en zoo werd de argwaan ten
top gevoerd. Doch de onzijdige Gefchiedenis vindt niets
tot verfterking dier honende vermoedens, daar de Prins
altijd met deskundigen raadpleegde, en zelfs in het ge
val van Brest, waarin men hem het zwaarst heeft befchuldigd, niets deed, zonder den raad van den zoo geprezenen
Z O U T M A N . Dat hij bevrediging met Engeland wenschte,
was natuurlijk; en men mag gerustelijk vragen, wie het V a 
derland meer beminden, z i j , die daartoe meer, o f dezulken,
die daartoe in *t geheel niet overhelden, en alle heil ver
wachtten van Frankrijk?
De uitkomst fpreekt ten minfte op
een' geduchten en waarfchuwenden toon voor de eerften.
De Platen in dit Deel zijn O O R T H U I S , Z O U T M A N en
K I N S B E R G E N , en de gevechten, waarin dezelve zich on
derfcheiden hebben.
r

1

Prins M A U R I T S van Nasfau geenszins de Vijand, zijn Broe
der F R E D R I K I I E N D R I K de Vriend der Remonjlranten.
Door A . S T O L E E R . Te Rotterdam, bij M . de Bleyker.
1827. In gr. Bvo. 134 Bl. f 1 - 25.
1

De
Eerw. S T O L K E R , Z O O bedreveu in de Gefchiedenis van
zijn Kerkgenootfchap, en alles, wat daartoe betrekking heeft,
tast hier het zoo algemeene gevoelen a a n , dat Prins M A U R I T S een vijand zou geweest zijn der Remonftranten. Door
plaats uit de Kerkelijke Gefchiedenis der Heeren I F P E I J
en D E R M O U T aan dit vermoeden geraakt, onderzocht hij
verder, en vond dit gevoelen bevestigd. Hetzelve komt
hierop neder: dat M A U R I T S eigenlijk het geheele gefchil niet
k e n d e , o f liever de Remonfiranten befchuldigde, dat zij de
willekeurige verwerping, ook van kleine k i n d e r e n f i e l d e n ;
dat hij het naderhand voor 's lands rust veiligst hield , dat
beide partijen kerken zouden hebben •, dat, toen deze fcheiding o f affcheuring niet in het plan viel der Staten van Bol
land, hij deze daartoe , eerst door invloed, daarna door ge
zag, en eindelijk door dadelijkheid, zocht te brengen. Hij
wilde de gefchillen vervolgens door de Synode bedecht heb
ben ; doch. deze viel tegen zijne verwachting uit, door de

eene

eene partjj te verdoemen, de andere geheel op het kusfen te
helpen i toen kon hij niet meer terug», de Contraremonfiranfen waren hem te fterk: hij gaf wel zijn ongenoegen te ken
nen, doch berustte vervolgens in de zaak. Hij zoude (indien men deze vergelijking hier gebruiken mag) meer of iniu
de rol van P I L A T u s gefpeeld hebben.
De Heer s T O L K E R heeft, met de hem eigene geleerd
heid , verfcheidene opmerkelijke bewijzen voor zijn gevoelen
te berde gebragt. Doch hij heeft, met de waarheidsliefde
eens onzijdigen Gefchiedonderzoekers, zichzelven ook geens
zins de zwarigheden tegen dat gevoelen ontveinsd. En het
zijn deze tegenbedenkingen, die o n s , na een naauwkeurig on
derzoek, nog voorkomen', de ztak altham in evenwigttedocn
hangen, zoo niet ten nadeele van w A U R I T S te beflisfen.
Ten nadeele, zeggen w i j ; want het komt ons hoogstbezwaarlijk voor, alle de gezegden, ook die hier geheel op n i e u w ,
uit aanteekeningen van den geleerden Schrijver, worden be
kend gemaakt, en die ten voord eele der Remonfir anten kun
nen dienen, met andere gezegden en daden des Prinfen te
doen overeenftemmen. D a t , vooreerst, de Prins aan de Contraremonflranten het zachefte gevoelen, waartoe hij blijk
baar overhelde, toefchreef, e n , toen hij hierin door zijnen
neef W I L L E M
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beter was ingelicht, (eene eer-

lijkheid, die dezen Graaf eere aandoet, hoe bitter hij anders
ook w a s ) nogtans * of liever van toen af, met den meesten
yver voor hen partij trok, is toch hoogstoptnerkelijk. „ Maar
hij wilde flechts afzondering, die hij voor het beste middel
„ tot herftelling der rost hield.*'' Indien dit zoo w a s , waarom
dreef hij dan de Synode? Immers, zoo lang er eene Kerk beftaan heeft, zijn Conciliën en. Synoden er nooit op uit geweesc
om te fcli ik k e n , maar wel om te verdoemen, van Nieten tot
Trente en Dordrecht toe. Zoo veel had M A U R I T S toch wel
kunnen w e t e n ; en wist hij 't niet, zoo paste hem allerminst
het doordrijven. Maar, dit daargelaten, S T O L K E R vindt,
(bl. 2 5 , 2 6 ) dat B I / . U R I T S , toen het zoo hoog geloopen
w a s , in zekeren zin wijzer deed van de ftrijdige gezindten te
willen affcheiden , dan, gelijk o L D E N B A R N E V E L D , d e een
heid voor te Haan. D o c h , hoe ftrookt dit met het volgende,
op bl. 41 ?: „ Het was de Vorst alleen, die niet fcheen bCr
„ grepen te hebben, hetwelk elk ander klaar had kunnen
„ zien, dat, ais eens de fcheurkerk de handen volkomen vrij
„ had, zij de Rcmonfiranten volftrekt niet nevens zich zou
n

„ willen dulden, maar hen geheel zou trachten te onderdrtik„ ken en Bit te roeijen." Zou de Prins alleen dit niet g e jaen hebben ? Hij was toch anders zoo kortzigtig niét. Blaar
het was hem om den Godsdienst niet te doen. Konden de
Remonftranten in ftand blijven, mits de Advocaat v i e l , z o o
was hem zulks onverfchiliig; hij zocht hunnen ondergang niet;
maar dit was onmogelijk, en daarom moesten zij dan met
hunnen Vriend vallen. Met hunne leerftukken liet de Prins
zich niet in; maar, fchoon de Gomaristen n n , gelijk hij
befpeurde, eene leer verkondigden, die het «eer gezonde na
tuurlijk verftand van den Prins afkeurde, zoo moest dit toch
de oude leer zijn, die zijn lieer Vader hier geplant had. Kort
o m , M A D & I T I zelfheeft het geheele geheim verraden, in
zijn gezegde tegen Burgemeester D E L A N G E : „ I k weet
van geene predestinatie,
o f ze graauw o f blaauw i s ; maar
„ dit weet i k , dat des Advocaats pijpen en de mijne geen
„ één geluid flaan." Dat dus de ijver van M A U R I T S , om
kerken te bezorgen aan de fcheurmakers , die te driftig w a s ,
ora aan de oude ftelling van onzijdigheid plaats te g e v e n ,
niet zoo zeer uit afkeer van de Remonftranten , als uit ftaatkunde voortvloeide , geven wij gaarne t o e ; maar of het ka
rakter van den Prins daarbij nu winf, en o f gemoedelijke ,
hoezeer dan ook blinde overtuiging, (gelijk bij W J L L É M
L O D E W U K ) als drijfveer der vervolging, niet nog edeler
was , dan de Godsdienst als vehikel gebruikt, om den Advo
caat ( z o o mogelijk) naar zijne pijpen te doen danfen, dit
willen wij liefst aan anderen ter beflisfing overlaten. Eenige
ongeduldige gezégden tegen de Predikanten, die M A U R I T S
IRA misfchien vreesde,dat hem boven ' / hoofd zouden groeijen,
doen Biet genoeg af tegen zijne weigering, om aan die van
Hoorn, nog vóór de beflisfing der Synode, eene kerk voor de
Remonflranten te vergunnen, tegen het aanftoken der vervolging
tegen de Remonftranten te Gouda, en eindelijk tegen zijn bit
ter gezegde omtrent de Remonftrantfche Predikanten, „ d a t hij
^ niet zou lijden, dat zij weder in 't land kwamen, omdat zij
„ hem den voet hadden zoeken te ligten." Dit was zijne groote
grieve tegen de Remonftranten.
D e Advocaat had hen b e guniligd; U I T E N B O G A A R T , dien h i j , om eene reden,die
men flechts vermoeden k a n , haatte, behoorde tot h e n ; nu
moesten zij w e g , o f zij de predestinatie geleerd hadden o f
niet.
K

De Schrijver gaat nu, in

het tweede gedeelte , o v e r , om

PRIMS MAURITS EU FREDRIK HENDRIK.

F R E D R I K H E N D R I K van zwakheid in het voorftaan yail des
belangen der RcvoaJlrarJer vrij te pleiten. Hier valt minder
gefchil over daadzaken, van welke de Schrijver weinig nieu
we te berde brengt, als wel over derzelver drijfveren. D e
Heer S T O L K E R . geeft zich vele moeite, om den Prins in de
zen volkomen vrij te pleiten, zelfs in het bedenkelijkfle g e 
v a l , dat van D E o R O O T in 1631 ; en wij moeten erkennen,
dat deze Vorst geen' beteren noch fchranderder voorfpraak
had kunnen bekomen, die alle omftandigheden te zijnen voordeele doet gelden. Doch volkomen heeft de achtingwaardige
man ons nog niet overtuigd, dat de groote Staatsman en G e 
leerde, het fieraad zijns Vaderlands, zich onvoorzigtig - en
hoofdig gedroeg, en, in zijnen toeftand, het hart te hoog had.
Een man, die voor de weldaden, aan zijn Vaderland b e w e 
z e n , zóó behandeld w a s , die in de geheele wereld door zijne
algeracene kundigheden te regt kon, deze moest, om in hec
land te blijven , geen excus vragen, en daardoor zijne ver
volging wettigen. Doch wij bekennen gaarne, dat men de
zaak uit verfcheidene oogpunten kan befchouwen, en d a t ,
zoo de miufte zweem van fchuldbekentenis e e n ë h D E G R O O T
even min voegde als een verzoek om genade aan B A R N B - ,
V E L D , nogtans de erkentenis van ongelukken, hem ter zake
van verfckillen in de Regering overgekomen, ( z i e W A G E N A A R , Xlde D . bl. 147) volftrekt niets vernederends voor
hem behelsde, en d a t , zoo hij de zekerheid gehad had, dat
men hem op dit verzo-.'kfchr'ft in het land zou willen laten, htj
gewis van bcrdnckkiglieid niet geheel vrij te pleiten zou zijn
omdat hij 't weigerde. Doch dat is juist de vraag! Voor ' t
overige moet men aan de zijde van F R E D R I K H E N D R I K
wel den eed in het uog houden , dien hij bij de aanvaarding
des Stadhoudcrfchaps moest afleggen, en de ongelegenheid,
waarin hem het verlies des briefs van R E I G E R S B E R G E N aan
D E G R O O T Hortte, als waardoor hij niet weinig gecompro*
mitteerd werd. Eindelijk is het merkwaardig, dat F R E D R I Ö :
H E N D R I K , volgens den Heer s T O L K E R , juist het tegen
deel bedoelde van
A U R I T S , namelijk eene hereeniging
der gefeheurdc Kerk, en dat hij daarom het werken der Remonjiranten om vrije Godsdienstoefening minder bevorderde *
(bl. 1 2 1 . ) D o c h , z o o dit hem als beweegreden diende, ishet onbegrijpelijk, dat hij na de Synode van Dordrecht iets,
dergelijks durfde hopen. In allen gevalle moet m e n , om
t
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wel te

beoordeelen, bedenken, dat

hij tegen, gelijk M A U R I T S met den ftroom der volksmeening
roeide; en dat, nog kort vóór onze dagen, ten duktelijkfte
aan J O S E P H I I en de Belgen gebleken is , hoe weinig eeia
verlicht en verdiaagzaara Vorst vermag, wanneer hij devooroordeelen in het godsdienftige van eene verblinde Natie te
onvoorzigtig en voorbarig durft aantasten.
Wij doen voor het overige hulde aan de voorbeeldige orw
zijdigheid van den grijzen Remonftrantfchen Kerkleeraar, waar
aan wij dit belangrijk gefchrift te danken hebben, daar hij da
misflagen zijner partij, in de toenmalige kerktwisten, zelfs
die barer voornaamfte hoofden, geenszins verzwijgt of ver
bloemt. D i t , gevoegd bij den toon, die in de Kerkelijke
Gefchiedenis der Heeren I J P E I J en D E R M O U T heerscht, iseen aangenaam teeken der tijden.

Verhandeling

over den Neder lapdfchen Koophandel, door j .
D E V R I E S , ter beantwoording eener
yrage van de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen
te Haarlem, aan wien de gouden eereprijs en de premie van
150 guldens zijn toegewezen. Te Haarlem, b% de Wed. A .
L o o s j e s , P z . 1827, In gr. %vo. 270 Bl. f 3 - :
V A N

O U W E R K E R K

Het
treurig verval van den Nederlandfchen, vooral van den
Amfterdamfchen, koophandel is eene waarheid, die elk in het
oog v a l t , en geene ontkenning o f verbloeming gedoogt. Ter
wijl Hamburg zich van zijn nog dieper verval en gedeeltelij
k e afbraak met pijlfnelle vlugt weder omhoog verheft; ter
wijl de markt der wereld zich hoe langer zoo meer te Londen
v e s t i g t ; terwijl Frankrijk, het zoo lang van de zee afgeflotene en in 1815 zoo diep vernederde Frankrijk, door nijver
heid en activen koophandel weder zoo zeer eene plaats onder
de handeldrijvende Volken inneemt, dat een hedendaagsch
Reiziger hetzelve daarin de eerfte na Engelandtoekent,—
ver*
mindert jaar op jaar het getal der bodems, die het IJ bedek.
1ten, o f , zoo dit getal ook eens fchijnbaar vermeerdert, is
toch de grootte der fchepen zoo veel geringer dan die der te
Hamburg of Antwerpen binnenvallende vaartuigen, dat men
zich bedroeft over de minderheid b. v. der
Zuid-Amerikaanfche fchepen, die uit die nieuvvontgonnen mijn voor het han
delsbedrijf in Amflerdam zijn ingcloopen, vergeleken bij de
duizenden, die in 1827 de Elve bedekten; of over de niet

noemenswaardige hoeveelheid van ibmmige artikelen, b . v .
peper, huiden, enz. te Amflerdam aangekomen. Het is wel
waar, dat Antwerpen zich met jeugdige kracht fchijnt te verheffen; doch welk regtgeaard Hollander,ja Nederlander, zou
toch begeeren, dat die verheffing gefchiede ten koste des g e heelen ondergangs van eene ftad, waaraan zich zulke groote,
zulke onvergankelijke herinneringen hechten? Wie juicht dus
niet de wijsheid der waarlijk Hollandfche Maatfchappij van
ïVetenfchappcn toe , die (gelijk zij ook in andere prijsvragen
de behoefte des tijds in het oog heeft gehouden) dus nu de
oorzaken van het verval des Koophandels tot een onderwerp
der nafporingen voor alle kundige en vaderlandlievende mannen heeft uigekozen ?
De vraag was moeijelijk In eene zaak, waar reeds z o o
veel beproefd i s , waar eene vaderlijke Regering verfcheidene
middelen vergeefs had aangewend, zou daar een enkel perfoon met een gelukkig gevolg zijne Hem verheffen, om de
oorzaken van verval en de middelen tot herftel aan te wijzen ? En nogtans heeft zich die item doen booren, en met
een zoo gelukkig g e v o l g , dat beoordeelaars, uit den boezem
der Maatfchappij gekozen, en van uiteenloopende gevoelens,
(waaronder, zoo wij wel onderrigt z i j n , zich ook de hoogstverdienftelijke Staatsman o. K . V A N H O G E N D O R P bevindt)
eenpariglijk deze Verhandeling den gouden eereprijs enz. hebben waardig gekeurd. Dezelve doet haren Schrijver, een
aanzienlijk Amfterdamsch handelaar, die zich thans met der
woon te Zeist heeft gevestigd, den Haere V A N O U W E R I C E R K D E V R I E S , geene geringe eer aan. Wij zullen onzen
Lezeren daarvan een beknopt denkbeeld trachten te geven.
Vooraf gaat een gefchiedkundig overzigt der geheurtenisfen,
hetwelk misfehien een weinig te breed is,daar het ook {taalkundige gebcurtenisfen b e v a t , die met den handel in geen
regtftreeksch verband ftaan ; terwijl het nogtans omtrent andere, die daarmede naauw verwant zijn, gewigtige bijzonderheden en noodzakelijke, fchoon treurige herinneringen b e v a t ,
zoo als de ontwikkeling der nijverheid in 1802, en de g e weldige fehade, ons door de oorlogsverklaring in 1803 , alsmede door de verweldiging der Kaap in 1804, aangebragt,
waarbij, op eene fnoode w i j z e , met fchending van het verdrag, ook de bezittingen der Z u i d z e e - W a l vischvangst - Compagnie werden geroofd; geroofd, gelijk de fchepen, die, gerust op het pasgellotenc verdrag,argeloos e n , zoo zij dacb-

ten, veilig naar h u i s , en den op. hen loerenden nabuur in deo,
jnond. liepen. „ Zoo veel fchats was nog nooit verflonden,
W i e zal dé millioenen opfommen? Beter is het, de bere„ kening maar niét te: beproeven. Nu ving dan het laatffe
„ tijdperk onzer folteringen, en niet minder onzer diepftevernedering, aan," ( B l . 49.) Het geheele tafereel der ontluikende welvaart, en van de laatfte krachtige infpanning der
JJatie, zoo deerlijk teleurgefteld, is hoogs tlezenswaardig.
N a dit overzigt komt eene lierziening, .waarin uit hetzelve
de oorzaken van het verval des handels worden opgefpoord.
Vooreerst, de eigenbaat en hebzucht van Engeland, hetwelk,
niet tevreden met zijn gebied in Indië over 60 (80) millioenen zielen te hebben uitgebreid, ten einde dezen tot het hopen van Engelfche fabrijkgoederen te noodzaken, in plaats dat
zy zelve die te voren naar Europa zonden , niet rusten k o n ,
eer het den vreedzamen nabuur ook in den grond had geboord, ten einde deszelfs wereldhandel tot zich te trekken.
Het is waar, in het gefchil van 1779—1780 kent de Schrijver onze kooplieden niet vrij van fchuld; doch, behalve dat
w i j , door de mededinging van Amerika, daarvoor zeer zwaar
geboet hebben, zoo was ook de w i j z e , waarop Engeland ons
in 1 7 8 4 , even als in 1803, aanviel, meer dan onedelmoedig.
In 1795 werd de roof onzer, op de trouw der Traktaten veilig varende, fchepen herhaald, en men nam ook onze Koloniën w e g , maar thans in naam van den Stadhouder, hetwelk
derzelver overgave zeer bevorderde (even als die der vloot
in 1799). » D e Koloniën , " zegt de Schrijver op bl. 83, „an„ dermaal uitgeput, keerden wel terug, maar niet hetonfchat„ bare eiland Ceylon." (Hier drukt de Schrijver zich onnaauwke'urig uit. Het is de gewoonte derEngelfcheiurÜQt, Koloniën,
die zij veroveren, uit te mergelen. De Koloniën, in 180a
teruggegeven, vooral de Westindifche, Demerary, Berbice en
~£sfequeio,
waren.-, wel verre van uitgeput, integendeel lö
een' zeer bloeijenden flaat; zoodat men zich daaniiede, als
eene vergoeding voor het verlies van £>y/fl»,wist te troosten,
"Dit fchijnt de Engelfchen, door de teruggave van zulke w e l varende bezittingen, vrij te pleiten van de verdenking, alsof
de geheele Vrede van Amiens Hechts een lokaas zou geweest
e i j n , om onze en de Franfche aan de zee toevertrouwde
fchatten te zekerder in hunne magt te bekomen; ten zij men
Hellen wilde, dat die fchatten de kosten der herovering door
de Heeren der Zee rijkelijk konden opwegen.) B g de hexv
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ftelling in 1813 en 1814 wist men zich dan toch die Kolo
niën, benevens de Kaap, door eene zonderlinge Rekening
courant, waarbij aan Nederland voor deszelfs verlosfing ( g e 
lijk in 1795) ruim 100 millioenen op de debet-zijde gebragt
werden, toe te eigenen. Op deze wijze behielden wij op
het Zuid'-Amerika anfche vasteland flechts de oudfte, en dus
meest uitgemergelde, onzer Volkplantingen, Suriname. D e
ijver der Engelfchen tegen den flavenhandel werkte ook zeer
tot ons nadeel. (Wij nemen dc vrijheid, hier weder van den
Heer O U W E R K E R K D E V R I E S te verfchillen, die dezen
maatregel der Engelfchen uit een min gunftig oogpunt befchouwt. Het is waar, men denkt vrij algemeen, dat de
Engelfchen hierbij flechts den ondergang der Wcstindifche
Koloniën hebben ten oogmerk gehad, ten einde alsdan, uit
hunne Oostiudifche bezittingen, alléén Europa met koloniale
goederen te kunnen voorzien ; doch hiertegen ftrijden dan toch
de fchatten, aan Demerary te koste gelegd, en de gebruikte
kunstjes, om deze Kolonie in 1814 te behouden, alsmede de
tegenwoordige bloei van Jamaica,
die wel bewijst, dat-eene
Kolonie ook zonder flavenhandel kan beftaan.) Amerika heeft
den Hollaudfchen handel, door de ontwikkeling van deszelfs
industrie en active koop- en vrachtvaart, mede zeer benadeeld.
Doch de meeste fchade hebben wij zelve ons gedaan, door,
gedurende de fluiting der z e e , van vreemden , die wij tot de
neutralifatie van fchepen en goederen bezigden, en wien wij
dus de geheimen van den handel moesten vertrouwen, dien
handel zelve te leeren,en allengs denzelven in hunne handen
over te brengen. Verfcheidene Nederlanders verhuisden naar
elders, en leerden aldaar de trarijken en den handel aan an
dere Natiën. Daarbij voegden zich oorzaken, van ons onafhan
kelijk, zoo als het verlies van Ceylon , e n dus van den kaneelliandel enz. Op een treurig tafereel van het diepe verval in
1811—-1813 volgt dat der aanvankelijke herftelling, fpoadig
door een nieuw verval ai'gewisfeld. Het ergst van de zaak
w a s , dat de openzetting des handels op onze Oostindifche be
zittingen eene menigte vreemde fabrijkgoederen derwaarts
deed ftroomen, die de koloniale goederen, vooral de koffij,
door mededinging, tot eene ongehoorde hoogte opvoerden,
terwijl die door aanvoer in het Moederland telkens daalden ;
e n , zoo doende, werd de handel met fchade gedreven. Ein
delijk heeft men een befchermend regt van 25 pCt. op de
vreemde inkomende wollen cn katoen - fabrikaten gelegd. De
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Schrijver verdedigt d i t , en toont aan, dat de Nederlandfche
nijverheid de behoeften in de Indien wel kan vervullen, en
de voortbrengfelen van daar kan afhalen. Men heeft ge
dwaald , door flechts op de behoeften der Europeanen in de
Volkplantingen te rekenen; de Engelfchen hebben het oog
gevestigd gehouden op den inlander, en daardoor eene ont
zettende masfa goederen afgezet. Thans is de handel naar
de Oost, weleer 's lands goudmijn, ftuiptrekkende en onzeker
geworden, (waarbij nog de jammerlijke Javaanfche oorlog
k o m t , die zoo vele verwoestingen aanregt en zoo veel fchatten kost, en de handelwijze van het tegenwoordige Indifche
beftuur met de koperen munt, die het wel uitgeven, maar
niet aannemen wil.) N o g heeft men de vrachten der recders
naar de Oost voor troepen en koopmanfehappen beknibbeld.
Het nu volgende gedeelte, namelijk, in hoeverre deze oor
zaken door eigen toedoen of door de omftandigkeden zijn voortgebragt,
moet natuurlijk eenige herhaling van het gezegde
bevatten. Overgaande tot de vraag, in hoeverre men den algemeenen handel, voor het tegenwoordige, als geheel o f ge
deeltelijk voor verloren moet achten, beantwoordt hij die
vraag over 't algemeen ontkennend.
Hij b e w e e r t , dat
er nog geen één handeltak volftrekt behoeft opgegeven te
worden, in zoo verre namelijk de handel niet over 't alge
meen eene andere rigting genomen h e e f t , en dus voor o n s ,
gelijk voor alle V o l k e n , verloren is. Er is echter geen regel
zonder uitzondering; dit erkent de kunWige Schrijver z e l f ,
door den graanhandel naar het Z u i d e n , tén gevolge des han
dels uit Odesfa en misfehien uit Egypte, voor ons als verloe
ren te achten. De middelen tot herftel, die ons overig blij
v e n , zijn: i ) Onze geldende waarde bij andere Volken, ten
gevolge van de oprigring des nieuwen Koningrijks en het ka
rakter van onzen Koning. 2 ) De trap der ontwikkelde nij
verheid, vooral in de Zuidelijke Provinciën, die in (laat i s ,
den handel te voeden, en de vorderingen van vele jónge lie
d e n , vooral in de koopvaardij. ( ? ) 3) Zonderling is d e n a a m ,
dien de Schrijver aan het derde punt heeft gegeven; de kracht
van het onderfletmend en aantrekkend vermogen, (dat wil zeg
g e n , de nog overgehoudene geldmiddelen) die de Schrijver
echter hoopt en bidt, (en wij met hem) dat niet aan het jam
merlijke actie-fyel moge worden prijs gegeven. 4 ; Juistheid en
fnelheid in de volvoering, bij goede trouw in het bedrijf. Hier
bekomen de kooplieden verfcheidene wijze lesfen, die het te

hope» is , dat ztj behartigen en opvolgen zullen. Wij kunnen
in de bijzonderheden niet treden. Ook worden verfcheidene.
ingeflopene misbruiken gegispt, zoo als het ter zijde fchuiven
van den echten, ouden , nuttigen makelaarsftand, en van de
zoo nuttige, ja onmisbare tweede hand, die door de groote
zeehandelaars, bij gebrek van gewigtige zaken , zelve wordt
ingenomen. ( Z o o verkoopt de Handelmaatfchappij, naar wij
vernemen, in Indië thans goederen in het
klein!!)
N u treden wij tot de gewigtige vraag, welke nieuwe bronnen er geopend , welke nieuwe middelen moeten aangewend
worden, tot uitbreiding des Nederlandfchen handels. Griekenland, dat zich nu aan zijne vijanden tracht te ontworftelen, en misfehien eerlang zal vrij zijn; de nog Spaanfche
JVest indien, QCuba) Haïti, Zuid - Amerika, Mexico , Brazilië,
kusten van tachtig graden breedte, in zeven Republieken
en één Keizerrijk; welke ruime velden, voor de Ncdetiandfche fabrijk- en handel - nijverheid geopend! Men zou z e l f s ,
op het fpoor der Amerikanen, Kaap Hoorn o m , langs Chili's
Peru's, Gnatimala's en Mexico's kusten, handeldrijvende ,naar
de Noordwestkust van Amerika kunnen ftevenen, aldaar de
kostbare pelterijen opdoen, en met dit bij uitftek gewilde
handelsartikel thee inruilen in China. Het is voor den handel te hopen, en ook uit den aard der zaak te verwachten,
dat eerstdaags deze nieuwe Gemeenebesten zullen in rust komen ; zoo n i e t , zouden de geweldig hooge regteu, in fommige derzelven opgelegd , den handel geheel doen verloopen.
Men moet Hechts, door onvoorzigtige ondernemingen, de markt
niet overvoeren. — Ten befluite dezer § wordt de tegenwoordige commerciële ftaatkundc van Engeland,
d i e , hoe
fchijnbaar onbekrompen ook, juist ten onzen aanzien hard i s ,
ons bepaaldelijk uit de Britfche IVeitindiën uitfluit, en met \
verhooging op de inkomende regten belast, in het ware daglicht gefield, en vergeleken bij onze waarlijk liberale regten , d i e , zelfs met de zware belasting op de uitheemfclie
goederen in onze Oostitidiën, nog 5 pCt. lager zijn, dan die
in de zoogenaamde Engelfche vrijhavens worden geheven.
Eindelijk wordt een verbeterd jlelfel van asfurantie aanbe
volen , ter aanmoediging derzeive in onzen eigenen boezem.
( H e t is ons nog niet klaar, dat dit zoo veel voordeel gee§p:
door onze fchepen bij den vreemdeling te laten verzekeren,
moet deze dan toch ook al de fchade dragen; en hoe groot
is niet, door de onverklaarbare noodlottigheid., die onze bor
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dems fchijnt te vervolgen, die fchade in de laatfle jaren ge
weest 1)
D e vraag der Maatfchappij was hiermede beantwoord. Maar
de Schrijver heeft n o g , ten Hotte, drie onderwerpen be
handeld , die met den handel in het naauwfle verband Haan 5
de Handelmaatfchappij,
het Noordhollandfche Kanaal, en da
affluiting van het IJ; onderwerpen, die aan veel tegenfpraak
en discusfie in het Publiek, en gedeeltelijk zelfs in de Sta-ten Generaal, zijn onderhevig geweest. Wij moeten erken
nen, in ons nog altijd weifelend oordeel over de Handel
maatfchappij door den Schrijver bepaald te zijn geworden.
Het oogmerk was goed ; maar de rigting, die zij genomen
heeft, is verderfelijk. De handel is daardoor, in plaats van
aangemoedigd en onderfteund, gelijk het oogmerk w a s , met
eene geldmasfa van 37 millioenen uit het veld geilagen en als
't ware verpletterd geworden. Het komt ons zelfs v o o r , dat
de tegenwoordige treurige Haat van den handel in Amflerdam.
grootendeels hieraan is toe te fchrijven. Men zal vragen,
o f dan niet de oude O. / . Maatfchappij, die zelfs uitfluitend
octrooi had, Nederland nog meer moest benadeeld hebben?
Doch hec geval was toen geheel anders. Men deed hetgene,
Waarvoor inen rondbörftig uitkwam ; men bepaalde den handel
naar zeker gedeelte der wereld, waar mededinging verderfe
lijk w a s , en liet overal elders aan die mededinging ruim fpel.
D e Handelmaatfchappij is een halve maatregel. Zij verbiedt
0en handel nergens, en laat fchijnbaar overal vrijheid; maar
Zij verflikt, door hare ondernemingen, niet op ééne plaats,
«iet in één gewest, maar overal (want nergens is haar invloed
Uitgefloten) den ontluikenden handelgeest, die tegen zulk
een reusachtig kapitaal niet op kan.- Reeds is alle particu
liere Nederlandfche(niet
Engelfcke of Amcrikaanfché) handel,
Zoo als wij vernemen, door de Handelmaatfchappij van Java
verdrongen. Dus geniet men door dezelve geen der voordeelen van den uitfluitenden handel, (daar de toegelatene
vreemdeling zich door de Maatfchappij niet laat affchrikken)
maar wel aiie de nadeelen. Is het te verwonderen, dat een
groot gedeelte der kooplieden met wrevel tegen dit ligchaam
Vervuld is? — Daarentegen is de wezenlijk nuttige geoctroijeerde Maatfchappij voor den Chinefchen theehandel door ge
brek aan deelneming blijven Heken. Dit is niet de fchuld der
Regering, maar van een vooroordeel der Natie. De Heer
VAN Q U W E R K E R K D E V R t E s z i e t , zonder de vernieu-

wing dezer Maatfchappij, geen heil voor den tfteehandél: de*
zelve wordt nu geheel pasflef gedreven, en vooral door de
Amerikanen in onze havens aangevoerd.
Meende de kundige en onzijdige Schrijver aan de plans der
Regering ten aanzien der Handelmaatfchappij zijne toeftemming niet te kunnen g e v e n , (fchoon hij het nut dier Maatfchappij voor fcheepsreederijen en den graanbouw erkent ±
Waarbij nog wel de fabrijken in wollen ftoffen, althang in
dé Noordelijke Provinciën, hadden mogen worden gerekend)
hij verdedigt die ontwerpen ten aanzien van het Noordhollandfehe Kanaal en de affluiting van het IJ. Omtrent het
eerfte is men vrij algemeen van het daartegen opgevatte vooroordeel teruggekomen , en onze Schrijver betuigt rondborftig,
ook tot dezulken te behooren. Tot nóg toé verklaart zich
evenwel het algemeene gevoelen, zelfs der kundigfte en ver»
lichtfte mannen , ( z o o als der Vertegenwoordigers van Amflerdam in de Staten Generaal) tegen den tweeden maatregel.
Onze Schrijver voert zekerlijk duchtige gronden voor denzelven
aan, zoo als de alsdan mogelijke uitdieping voor goed van hei
IJ, thans bijna een modderpoel, de daardoor bevorderde g e zondheid , de beveiliging der Hoofdftad bij ftormweder tegöti
overitrooming, de mindere kostbaarheid der dijken rondom hei
'Jff, en tracht dc bedenkingen, vooral de geftremde gemeen*
fchap met de Zuiderzee, uit den weg te ruimen. Wij w i l len gaarne gelooven, dat eene nieuwe manier van fchutteii
het oponthoud zal wegnemen; maar de kostbaarheid is èeü
bezwaar, dat meer dan vier regels ter wegruiming vordert.
Moeten alle die ontelbare vaartuigen, die uit de Zuiderzee
dagelijks te Amflerdam aankomen, voor geld fchutten,
dari
kunnen zij de onkosten niet opdiepen, en blijven w e g ; hetwelk toch zeer groote ongelegenheid voor Amflerdam z o ü
veroorzaken.
Men ziet uit al het bovenftaande, dat onze Schrijver geert
vriend is van den onbepaald vrijen handel, gelijk hij dati
ook de maatregelen der Regering ter beperking van denzelveti
ten behoeve der fabrijken vergoelijkt. Wij gelooven echter *
dat de bewijzen, daartegen door den voortreifelijken 110C ï N o o k p aangevoerd ,'zender repliek zijn. Hoezeer dan
ook deze Verhandeling ons uitftekend bevallen heeft, wenschten wij w e l , H O G E N D O R P ' S advijs, te dezen aanzien iri
de Hollandfche Maatfchappij uitgebragt, ter vergelijking daarmede in het licht te zien verfehijneh. Het onderwerp is tóéli
van het hoogfte belang.

Levensfchets van Prins Fits DER. I K van Brunswijk Lunenburg,
Hertog van Tork en Albany,
benevens eene Schets zijner
piachtvotle Begrafenis, door j . c , S W A V I N G . Met Platen.. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braain. 1827. In gr.
üvo. 1 8 3 Bl. ƒ 3 - 4 0 .
D e z e fchets begint met de geboorte van den Prins, 1 7 6 3 ,
en loopt eot zijnen dood en begrafenis, 1827. Verlangt iemand meer van 'smans gefchiedenis te w e t e n , hij kan zijne
weetgierigheid voldoen in een w e r k , dat eerstdaags in twee
lijvige boekdeelen het licht zal zien. Wij voor ons hebben
aan deze fchets genoeg. Wij willen den Hertog V A N V O R K
{hij was een- Koningszoon en een Koningsbroeder) zijnen lof
en zijnen lofredenaar niet betwisten. Door krijgsbedrijven
en krijgsroem .muntte hij echter niet bijzonder uit, in een©
e e u w , die zoo vele beroemde en beruchte helden heeft opgeleverd , en in zijnen laatften krijgstogt hier te lande diende
hem ook zeker het geluk niet. Wij zijn het eens met da
zoodjnigen, d i e , volgens onzen Schrijver, beweren, dat da
goede man knapper geweest is op de faizantenjagt, dan in de,,
veldtogten van vijf- en acht]- en-negentig. Wjj vinden , onder
-anderen, tot zijnen lof hier aangeteekend s „ Zijne Konink„ lijke Hoogheid was, zoo als algemeen bekend i s , een der
„ eerfte jagers van het land. In 1824, toen hij nog in den
„ bloei zijner gezondheid, en bij uitftek gelukkig op alle
. „ zijne jaagpartijen w a s , fchoot zijne Koninklijke Hoogheid
„ eens op eenen Zaturdag-ochtend, zijnde den 24 Januari]
„ 1824, acht - en - negentig faizanten, behalve eene menigte
„ ander wild; en, nadat de Hertog den ganfchen dag zich
„ mét de jagt had blijven vermaken, dineerde hij dienzelfden
.„ avond op het kasteel van den Graaf V A N V E R U L A M in
.„ Hertsfordshire,
en reed daarna n o g , zonder naar bed te
„ gaan, naar Londen, alwaar hij des Zondags morgens de
„ godsdienstoefening in de koninklijke kapel bijwoonde."
Het is er toch ver af, dat deze anekdote het roemrijkfte o f
merkwaardigfte van des Hertogs leven behelzen z o u , en wij
willen hem de aanfpraak op de liefde en achting van het'
Engelfche v o l k , bij zijnen dood en begrafenis zoo overvloedig betoond, niet betwisten. Zekerlijk had,hij toch ook zijne
gebreken, en de ergernis, door hem wel eens gegeven, kon

zijn lofredenaar z e l f , wel deels verzwijgen, deels bewimpe,len, maar evenwel niec geheel verontfchuldigen. Dit zij nu
zoo als het w i l , zijne begrafenis was prachtig, en.de Schrijver was er ooggetuige van. Vier hout'fneê-platen geven van
dezelve eenig denkbeeld. Zijn afbeeldfel in koper is waarlijk
fraai, en verfiert de bladzijde tegenover den titel van deze
Levensfchets.

Nagelaten Gedichten van P I E T E R . N I E U W L A N D .
Derde
vermeerderde Uitgave. Te Haarlem, bij de Wed. A . Loosj e s , P z . 1837. In kl. &vo. X1F', 196 Bl. f 1.50.

Welk

een man P I E T E R N I E U W L A N D geweest z i j , fe
niet flechts in ons ganfche vaderland, maar ook buiten betzelve bekend. En deze man, zoo groot, zoo eenig in de
gelukkigfte beoefening der diepzinnigfte wetenfchappen, was
te gelijk Dichter, — geboren, niet door kunst o f oefening
gevormd Dichter. Deze neiging, hem door de Natuur ingeplant, openbaarde zich reeds in het kind, groeide aan met
den jongeling, en begaf den man niet. N I E U W L A N D weêriiond die neiging niet. En hoe zoude iemand dat ook op zijne jaren hebben kunnen doen? Maar hij beperkte dezelve
binnen zekere grenzen, om ruimer veld voor zijne wiskundige overpeinzingen te behouden. Hadde hij zich bij voorkeur aan de Poè'zij sewijd, wie w e e t , of iemand van onzen
leeftijd hem zoude hebben kunnen evenaren. Nu volgde hij
enkele reizen die aandrift der Natuur, en fchepte uit die oefening verpoozing, of troost, of v r e u g d e ; eene oefening,
welke zijn eigenlijk vak van fludie geen gering fieraad bijzette.
Immers ontleende hij uit de fraaije Jetteren eene zekere levendigheid en aangenaamheid in betoogen en fchrijven, welke het geftrenge der mathematifche wetenfchappen op eene
liefelijke wijze temperen.
Met welk een genoegen en bewondering de dichtkundige
voortbrcngfelen van N I E U W L A N D werden ontvangen, herinneren zich nog v e l e n , die hem gekend hebben;en op w e l ken prijs men ze nu n o g , na verloop van dertig jaren, (lelt,
bewijst deze derde uitgave. De eerde verfcheen in het jaar
1 7 9 7 , de tweede in 1 8 1 6 , beide bezorgd door den Heer A .
DE V 8 . I F . J , aan wien wij dan ook deze derde vermeerderde
uitgave te danken hebben. N I E U W L A N D verdiende zulk

«4

P» N I E U W LAND

éérien üftgêVérydle en in zijne hartelijke Vtfeïfdfclrtp gedeeld
had, en over zijne gedichten zoo juist en keurig «onde oordeelen. Getuige het voorberigt voor de derde uitgave; een
voorberigt, zoo fchoon en z ö o kunftig , en toch zonder
kunst, gefteld, dat wij met ïpijt de laatiïè bladzijde vernamen. Mogt toch de Heer A . D E V R I E S in het einde eene
:

zedigheid kunnen overwinnen, welke hem terughoudt, om de
verfchillende vruchten zijner z o o langdurige en onafgebrokene oefeningen aan zijn vaderland mede te deelen J
Over' de gedichten van N I E U W L A N D behoeven wij niets
t e zeggen. Bekwame kunstregters en het befchaafde publiek
hebben daarover federt eene reeks van jaren een vereerend
oordeel geveld. Zij zijn van verfchillenden, ook luimigen
Inhoud. Wij hopen onzen lezeren genoegen te zullen doen
met de mededeeling van het volgende, voor de vuist gemaakte, ftukje:
DE ONTSNAPTE S N O E K , O F DE ONGELUKKIGE VISCHVANGST.

QFaarbij men eerst een fchoonen fnoek ving, maar bij het
openen twee halfverteerde jonge katten in de maag vin'dende, dien vit viesheid wegwierp, en vervolgens twee
andere aan de zethoeken kreeg, die bij het ophalen ontfnapten.")
o Onherftelbre fchade en fpijt!
Welaan 1 wij zijn dien fnoek dan kwijt t.
Wij hadden, w a a ^ hij wel gegrepen,
Gewis hem op het land zien (Iepen;
Nu zwemt hij ver van hoek en land.
' k Heb dan vergeefs gewatertand!
o Spijt! o onuitwischbre fchand
Voor die hem van den hoek liet glippen!
Wat zouden wij met grage lippen
Dien v i s c h , met boter mild befproeid,
Met appels, onder de aard gegroeid,
Naar ' t gretig voorbeeld , in zijn leven
Door hém aan andren visch gegeven,
Genuttigd hebben, versch en frisch!
o Spijt, die onherftelbaar i s !
Wij dachten reeds ten derdenmale
Ons eens op lekkren (hoek te onthalen,
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Ten derdenmale is 't ons mislukt,
De buit fchier uit den mond gerukt!
Zou heks of fpook hier ook meé fpeien,
Bekend in deze werelddeelen?
Zou t ook de booze Toovertrijn (*)
Q f een van haar gezellen zijn,
D i e , door een reeks van ongelukken,
Den visch ons telkens komt ontrukken?
Zond die gehate boerenplaag
Den eerften fnoek, wat al te graag,
T w e e jonge katten in zijn maag?
( D i t , dunkt mij , kan ik best bevatten,
Want hekfen houden veel van katten;)
En rukt z i j , door een toovervloek,
Nu weer de visfchen van den hoek?
Ik kan geen andre reden vinden.
O f dit moest waar z i j n , lieve vrinden!
Dat z i j , wier vangst ons menigmaal
Gevleid heeft met een goed onthaal,
Maar liet de tafel altijd k a a l ,
Wel net en kunliig hoeken zetten,
En wonder naauw op 't bijten letten,
Maar, halen zij den visch er u i t ,
Meelijdend worden met hun b u i t ;
Dat dan het heele fpel verbruidt.
J

Bergzigt bij Follenhoven,

13 A u g , 1782,

N I E U W L A N D was ook alles behalve ongelukkig in het
hanteren van de Latijnfche en Franfche lier. Proeven van
beide foort vindt men in deze uitgave. Wij zijn het volmaakt
eens met D E V R I E S , wat de Latijnfche Poëzij betreft. Hadde hij zich wat meer geoefend in het Hemmen van de fnaren
zijner lier naar Romeinfche zangwijze, hem zoude eene roem.
rijke plaats onder de Latijnfche Dichters van ons vaderland
toegewezen zijn.
Wij befluiten dit kort verflag met het volgende, den edelen N I E U W L A N D ZOO wèl kenfchetfende, bijfchrift op deszelfs afbeeldfel, door J A N D E K R U Y F F :
Naar 't uiterlijke een kind en waarlijk kind naar 't hart,
Maar naar den geest een man, die de eerfte mannen tart.
C*) EENE OUDE BOCRUI ÜI DE TUBUURFCLUP, DIE DEN NAAM HAD VAN TE KUNNEN
«OOVEREII.

Vertelfeh en Puntdichten,
door H E R M A N U S A S S C H E N BE R G H . 'Tweede Druk. Te Amflerdam, bij P. 'Meijer Warnars. 1827. In kl. ivo. Fill en 135 bl. f 1 - 4 0 .
Luimige Poêzij van N.- j . S T O R M

VAN'S GRAVESANDE.

Te Rotterdam, bij A . F . H . Smit. 1827. In kl, 2vo.
en 192 bl. f 2 - :

Fill

Deze
ééne

beide,dichtbundeltjes, welke in trant en inhoud eene
groote familiegelijkenis bezitten, kunnen wij gevoegelijk in
beoordeeling zamenvatten. Zij vormen met de Luimige
Dichtftukjes

van

VAN OOSTERWIJK

BRUYN,

in

1824 bij

W E S T E R M A N uitgekomen, een klaverblad, dat in de bloemruikers der liefhebbers van ligtere poêzij te regt een plaatsje
mag bekleeden, en door den kunstregter niet met een vergrootglas moet bekeken worden, wijl een dergelijk plantje
geene aanfpraak maakt op eene hoogere fchoonheid, maar
zich tevreden houdt met eenen oogenblikkelijken aangenamen indruk te weeg te brengen.
De gedichtjes van A S S C H E N B E R G H , welke uit een
vroeger tijdperk, uit dat onzer overbefchavende Kunstgenootfchappen, oorfpronkelijk z i j n , en thans de eer van eenen
tweeden druk genieten, beitaan grootendeels uit kleine vertelfels en berijmingen van bekende anekdoten, dikwijls los en
luimig, foms zelfs naïf en geestig; en dan ook uit enkele
puntdichten, welke over het algemeen van goed gehalte zijn.
Kleinere luimige dichtftukjes Van gemengden inhoud zijn onder dezelve verftrooid, en de verzameling wordt beflotendbor
eene foort van hekeldicht: aan de Prulrijmérs dezer Eeuw,
dat echter, onzes inziens, bij dezen tweeden druk gerust had
kunnen achterwege blijven, daar men het bijna befchouwen
kan als gevloeid uit de pen van een' dergenen , tegen welke
hetzelve gerigt is. Een enkel ftukje, de menschlievende Boer,
op bl. 2 2 , had men ook wel mogen terughouden; want de
kieschheïd der tegenwoordige Eeuw zal met hetzelve geenszins gediend zijn, en het is dan ook waarlijk wat al te ruw.
Voor het overige vinden wij op den inhoud, van den kant der
zedelijkheid, niets aan te merken, en bevelen dus dezen
keurig uitgevoerden herdruk met ruimen gemoede aan alle beminnaars eener geestige en naïve poêzij; en wij durven zelfs
twijfelen, o f niet een aantal, ua vergelijking van 'AS S C H E N -
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*
BERGn met 's G R A V E S A N D E , zal zeggen; „ Hier heb„ ben de jongen het de ouden niet verbeterd."
Deze zinfnede, met welke wij den overgang tot N ö . 2 ±
de luimige Poè'zij van N . J. S T O R M V A N 'S G R A V E S A N D E ,
maken, moet echter niemand tegen dezelve voorinnemen*
Men mist hier wel die gladheid en zuiverheid van versbouw,
welke het voorgaande bundeltje ondeifcheidt; men ftoot dik-,
wijls op gezochte rijmklanken en vullende dop woorden, en
vindt niet zelden langdradigheid en gerektheid , waar men
losheid en luimigheid moest aantreffen; maar de Heer 's G R A V E S A N D E heeft, gelijk de meeste zijner hedendaagfcha luimige ambtgenooten, de toevlugt genomen tot eene bron,
uit welke A S S C H E N D E R . G I I niet fchepte, en die" e c h t e r ,
met oordeel en befcheidenheid gebezigd, eenen rijkdom oplevert aan geestige en vrolijke vloeiftof, het burleske namelijk ; dat i s , de kunstgreep, om perfonen uit de fabelkunde
of de grijze oudheid op te fchikken met het bélagchelijk kostuum van hedendaagfche zeden en gewoonten, en de befpottelijke dwaasheden onzer tegenwoordige modewereld over te
brengen op den Olympus der Goden, of in de ruwe paleizen
der heldentijden. In dezen trant, en daarenboven als eene
onfchuldige parodie op fommige hooggeprezene befchrijvende
gedichten befchouwd, is de Bruiloft van Peleus en Thetis
alleraardigst; en vooral het desfert, waarop negen wereldwonderen , uit de potfierlijkfte bouwftoffen nagevolgd, zijn
opgedischt, is kunftig en lachverwekkend tevens befchreven.
In dezen zelfden trant vindt men nog een aantal andere ftukjes, vele van welke uit onze talrijke jaarboekjes reeds *a%a
de lezende wereld bekend zijn, en van welke de Kermis der
Goden en Arion, tevens eene goedhartige fatire op het improviferen, hetwelk tot eene rage dreigt over te (laan, ons
de beste toefchijnen. liet is echter niet alles in dezen trant.
Men vindt hier ook vertelsels uit den hedendaagfcben tijd
aan welke men geene luimigheid kan ontzeggen. Vooral beviel ons de Jager en de Dichter, welke anekdote, wij meev

nen van L A N G B E I N ontleend,ook door V A N O O S T E R W I J K

B R U V N behandeld i s , doch door ' S G R A V E S A N D E uitvoeriger en ook kosnieker is bewerkt. Daarenboven vindt men
huwelijkszangen, in verfchillende vormen gegoten, ja zelfs
in die van eene geweldig lange Cantate. Wanneer er op dat
bruiloftsmaal flechts een half dozijn zóó lang zingende Dichters geweest zijn, dan durven wij betwijfelen , of het wel
cut de VERASAKELIJKLLE behoord zal hebben. — Over het alge-
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MEEN U ' S O R ^ V E S A N D E ,

LUIMIGE toSZTJ.

GELIJK WIJ REEDS ZEIDEN, WAT TE

GEREKT EN LANGDRADIG , EN GEEN GEBREK IS NADEELIGER VOOR HET
LUIMIGE; DE VLIEGENDE GEEST, EN WAT IS DE LUIM ANDERS? DIE
DE REUKZENUWEN ZAL TREFFEN, MOET IN GEEN PLAS WATER VERDUND ZIJN.

WIJ KONDEN VAN DIT GEBREK EEN AANTAL VOORBEEL-

DEN BIJBRENGEN; DOCH JUIST DERZELVER MENIGVULDIGHEID ONTFLAAT
ONS VAN DEZE MOEITE, WANT ELK VINDT ZÉ TERFTOND, SLECHTS
NÓG

ÉÉN WOORD:

HET IS TEGENWOORDIG mode, DAT ELK EENE

FPELLING OP ZIJNE EIGENE HAND AANNEEMT, EN DUS, TOT GROOT
GENOT VAN DEN FPOTZIEKEN VREEMDELING, ONZE TAAL TOT EEN B A BEL VAN VERWARRING MAAKT. ZULKS GEEFT EENEN FCHIJN VAN DIEPE
KENNIS EN GRONDIGE GELEERDHEID, WAARAAN HET GEMEEN ZICH
VERGAAPT, MAAR WÉLKEN DE KENNER BELACHT.
VESANDE

D E HEER ' S G R A -

HEEFT DEZE MODE GEVOLGD, EN WIJ HEBBEN ER NIETS

TEGEN, MITS DAT ZIJNE HELDERDER

INZIGTEN IN ONZE TAAL HEM

MAAR NIET VERLEIDEN TOT GLAD VERKEERDE WOORDVOEGINGEN, TEGEN WELKE REEDS OP DE LAAGFLE FCHOOLBANKEN GEWAAKT WORDT,
ÉN VAN WELKE WIJ UIT DIT BUNDELTJE DES NOODS VOORBEELDEN
ZOUDEN KUNNEN BIJBRENGEN.
WIJ

BEVELEN, ONDANKS HET AANGEMERKTE, OOK DIT BUNDELTJE

DEN BEMINNAAR VAN LUIMIGE POÊZIJ GAARNE AAN.

Walladntor. Door Sir W A I T E R
duitsch van W I L L I B A L D

SCOTT.

ALEXIS.

Naar het Hoog-

lilde Weel. Te Gro-

R

ningen , bij W . VAN BOEKEREN. 1827. In gr. Syo. 2 7 4 Bl.

ƒ 2-80.
V V IJ DENKEN nu TOCH WEL, DAT HET VOORBERIGT WAARHEID
FPRAK, EN DAT WIJ ALZOO HIER EENEN Pfeudo-wA.L

TE R SCOTT

WOR ONS HEBBEN, WAARAAN WIJ BIJ DE VORIGE DEELEN NOG EENIJEMJATE TWIJFELDEN.
Genievra

WIJ HEBBEN ONS TÓEN OOK VERGIST, MET

TE HOUDEN VOOR DE DOCHTER DES HUIZES (EENE LOMPE

VERGISFING,

INDERDAAD, WAARVOOR WIJ ONZE LEZERESFEN VER-

FCHOONING VRAGEN); ZIJ WASFLECHTSDE NICHT VAN DEN ACHTINGWAARDIGEN HUISHEER; ZOODAT, TOEN DE VREEMDELING ALS ZOON
-DES HUIZES HERKEND WERD, NIETS

HAAR HUWELIJK MET HEM IN

DEN WEG FTOND. E N WAT ZIJNEN mededrenkeling BETREFT, DEZE
BLEEK TE ZIJN ZIJN tweelingbroeder', HIJ ONTFNAPTE NOG EVEN IN
TIJDS DE GALG, GAF ZIJNE HOOP OP Genievra OP , EN REISDE NU
VERRE WEG, OM EEN BETER LEVEN AAN TE VANGEN, EN WEZENLIJKE
HELDENDADEN TE ONDERNEMEN.
LEZE MEN in HET BOEK.

HOE ALLES ZOO LOSLOOPEN KON,

BOEKBESCHOUWING,
Nagelatene Leerredenen,
van wijlen den Wel-eerw.
Heer
M . S T U A R T , in leven Christen - leeraar bij de Remonflrantsch-Gereformeerde
Gemeente te
Amflerdam.
Ifle Deel.
Te V Gravenhage
en te Amflerdam,
bij
de Gebroeders van Cleef, 1 8 2 7 . In gr. 8vo.
XVI\
470 bl. f 5 - :
o n z e letterkunde is rijk in goede leerredenen. Onze
beste kunnen met de uitnemendfte van alle landen en misfchien van alle tijden wedijveren. Onder de eerften, ja
onder de voorloopers van dit vruchtbaar tijdperk, be
hoorde s T u A R T , door zijne bewerking (te zamen met
eenen ambtgenoot) van j 0 z E F 's heerlijke gefchiedenis ,
daarna nog gevolgd van die des belangrijken Briefs van
J A C O B U S , in welke even zoo vele fchranderheid der
verklaring en hechtheid der redenering, als in gene ver
beelding en gevoel lagen ten toon gefpreid. De man w a s ,
irouwens, even gezocht als openbaar leeraar, als door
het ganfche land met roem bekend als fchrijver der Rotneinfche Gefchiedenisftn
en andere ftukken van onder
fcheiden inhoud. E n men mag dus hopen, dat het voor
oordeel , bij velen onzer minkundige landgenooten toen
nog tegen de Remonftranten heerfchende, niet zal belet
hebben, dat ook zijne leerredenen vele oplettende lezers
vonden. Door een' te vroegen dood aan ons ontrukt,
vernemen wij met dankbaarheid, dat hij nog een deel
van zijnen kanfelarbeid ter befchikking voor het publiek
heeft gefield, en dat 's mans z o o n , mede aan den H .
dienst verbonden, de uitgave daarvan op zich heeft ge
nomen. In een welgefteld voorberigt (dat vader en kin
deren vereert) wordt ons verflag van een en ander ge
daan; waaruit, even als uit een vroeger berigt ter iflteeJkening, blijkt, dat wij zes deelen van matigen omvang
hebben te verwachten ,welker vier eerfte grootendeels geB O E K B E S C H . 1 8 2 8 . NO
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vuld zullen zijn met een volkomen ftel over de Gelijkenisfen van onzen Zaligmaker. W i j herinneren ons trouwens , van deze ftukken met allerbijzonderften roem te
hebben hooren gewagen; e n , wanneer wij nu en dan in
de gelegenheid' waren, eene derzelven te hooren , vonden
wij ons immer bevestigd in het opgevatte gunftige gevoelen. Zij zfjn , mogen wij zeggen, van nog rijperen leeftijd dan de anderen, en vereenigen, in menig o p z i g t , de
voortreffelijke hoedanigheden, boven afzonderlijk geroemd.
W i e flrelt reeds geen groot belang in het onderwerp., in
de Gelijkenisfen van j E z u s , die zijne leerwijze z o o y o k
komen en zoo heerlijk doen kennen, terwijl ze ons zijne
leer zelve diep doen inzien en dankbaar vereeren? W i j
herinneren óns echter, zoo min als de geachte voorredenaar, dusdanige volledige behandeling van dezelve. E n
geen wondér. E r behoort niet alleen veel moeds t o e ,
om zulk eene vervolgftof voor den kanfel op te nemen;
maar er worden inzonderheid meer dan gewone gaven
Vereischt, om de toehoorders, door belangrijkheid en afwisfeling van ftof ter toepasfing, aan derzelver voordragt
tè blijven boeijen. De groote eenvoudigheid, het betrekkelijke op tijd en plaats, en de gelijkfoortigheid van inhoud , maken d i t , in ons o o g , allermoeijelijkst. Dusdanige bezwaren, echter, behoefden eenen S T O A R T niet
terug te houden. Wij bemerken dezelve bij zijne behandeling in het geheel niet, of althans zeldzaam, en dan eerst
bij dieper nadenken. Zijn naauwkeurige blik befchrijft den
omtrek van het gegevene beeld met volkomene juistheid;
zijne oordeel- en oudheidkunde helderen vervolgens hét
duistere gepastelijk op , en nu levert het hem eene eigene
ftoffe van befchouwing; ftofiè, die reeds terftond, in dé
inleiding, met den vinger aangewezen, en als belangrijk
doel der verzochte aandacht voorgefteld was.
Op deze wijze verkrijgen wij de volgende onderwerpen , volgens voorgeplaatfte tekften: Matth.
XIII: 3 ,
over de Gelijkenisfen van J E Z U S . Lukas V : 3 0 — 3 2 ,
de geneesheer voor de zieken. L. V : 3 3 — 3 5 , bruiloftskinderen vasten niet. L. V : 3 6 — 3 9 , geen nieuwe lap
op een oud kleed, noch nieuwe wijn in oude zakken. L.

V I : 3 9 , 4 0 , de blinde leide den blinde niet. L. V I :
4 3 — 4 5 5 de boom en zijne vrucht. L. V I : 4 6 — 4 9 , het
huis op eene rots of eenen zandgrond. L. V I I : 3 1 , 3 2 ,
de eigenzinnige kinderen. L. V I I : 4 1 — 4 3 , grootfte kwijtfchelding, grootfte dank. L. X I : 5—8, bemoediging
voor den befcheiden bidder, ontleend uit het vermogen
der onbefcheidenheid, zelfs bij geveinsde vriendfchap. L.
X I : 9 — 1 3 , over de verhooring des gebeds. L. X I ;
1 4 — 2 3 , het verdeelde rijk. L. X I : 2 4 — 2 6 , de terugkeerende onreine geest. L. V I I I : 5 — 1 5 , de zaaijer.
L.

V I I I : 1 5 , de zaaijer. Matth.

XIII: 24—30,36—43,

het onkruid onder de tarwe. Mark.
I V : 2 6 — 2 9 , de
wasdom van het koren een zinnebeeld van Gods koning
rijk.
Het is waar, deze korte opfchriften zeggen niet overal
genoeg, om den lezer met inhoud en ftrekking bekend te
maken. E n het zou ligt voor hem, niet min dan voor
o n s , gerekt worden, al wilden wij ook maar de fchets
van deze zeventien leerredenen uitfchrijven. Wij zullen
er dus zoo veel bijvoegen, als noodig fchijnt, om ons
gezegde te ftaven. De eerfte is blijkbaar inleidend; de
tweede doet den mensch als zondaar, en het Evangelie
als voor zulken berekend kennen; de derde leert godsdienfüge blijdfchap; de vierde doet Jodendom en Chris
tendom elk in zijn eigenaardig, even belangrijk licht ken
n e n ; de vijfde verzet zich tegen alle menfchelijk gezag;
de zesde is zoo rijk in leering, als het>onderwerp eenvou
dig i s ; de zevende toont vooral de vastheid van het, ge
loof, wanneer het hart medewerkt; de achtfle, eigen
zinnigheid; de negende, veel vergiffenis heeft elk onzer
noodig; pogen wij dan elk den ander' voorbij te ftreven.
in de liefde; de tiende, hoe moet (dan) de altijd trouwe
Vriend, die nimmer flaapt, altijd gereed ftaat, en wiens
wil alleen den ftand der dingen rigt, de gereede en zekere
joevlugt voor den befcheiden bidder zijn; de elfde, de
ware z i n , in welken men zich van alle gebedsverhooring
jkan verzekerd houden; de twaalfde, zedelijke waarde
des geloofs; de dertiende, noodzakelijkheid der volkoG %
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mene, ernftige bekeering; de veertiende, verfchillende
hoorders; de vijftiende, de regte toehoorder; de zestiende , waarom goeden en kwaden in de Christenheid; de
zeventiende, opwekkelijke en bemoedigende natuurbefchouWing.
Thans blijkt ten minfte de verfcheidenheid en belangrijkheid der onderwerpen, meestal onmiddellijk uit de gelijkenis , Hechts eene enkele keer uit derzelver aanleiding
of gevolg voortgevloeid; fchoon het niet valt te ontkennen, dat de oorfpronkelijke eenvoudigheid, bij de uitbreiding en toepasfing op onze tijden , wel eens iets lijdt.
Het is hiermede niet altijd gelegen, als b. v . met de
Spreuken van S A L O M O , die door uitbreiding eerst regt
in het licht treden, en hare verklaring in de toepasfing
vinden. Het is vaak niet meer dan een treffend w o o r d ,
voor tijd en plaats. Doch , hoe weinig loopt d i t , bij de
kunst van onzen redenaar, in het oog! Hoe plegtig is
meestal zijn aanhef, hoe aandachtwekkend zijne inleid i n g , hoe onderhoudend zijne verklaring, en hoe wèl
de gemeente door dit alles voorbereid, om zijne altijd belangrijke toepasfing met gretigheid tejiooren ! Iedere leerrede is inderdaad eene verhandeling, wanneer wij op de
hechtheid der redenering letten, aan welke echter de tekst
haren bepaalden gang en de godsdienftige. gelegenheid leven en gevoel bijzet. Doorgaans zeker is de toon in dezelve hooger gezet, dan men thans, onder ons , in leerredenen gewoon i is y maar de denkbeelden zijn voor iedereen helder', derzelver aaneenfchakeling gemakkelijk te
te vblgen. ' Sleohts, eene enkele keer misten wij deze bevattelijkheid , en^ twijfelden dan wel eens , of er ook eene
fchrijf- of drukfout plaats had. Moesten wij op den, voor
het overige heerlijken, ftijl echter iets aanmerken, het
zou misfchien zijn: al te groote Hatelijkheid, welke door
hem., die fiechts inkijkt, niet doorleest, voor gemaakt*
heid zou kunnen gehouden worden. - T r o u w e n s , het is
menfchenwerk, en waar was het heerlijkst menfchenwerk zelve nog ooit volmaakt.? . . . vooral in het beftuur
van tong of pen?

Onder de bevalligfte rekenen wij de derde, de zesde
en de laatfte; onder de belangrijkfte en verdienftelijkfte ,
een, vier en vijf. D o c h , hoezeer wij de verklaring van
Luk.
V : 36—39 met groote belangftelling, goedkeuring
en toeftemming lazen, wij houden het met S T U A R T
niet voor voldongen,
dat L E V I en M A T T H E U S twee
onderfcheidene perfonen zijn. E n , fchoon wij bij Luk.
V I : 43—45 's mans vernuft en kunde bewonderen, de
volgende, op zichzelve fchoone, plaats zouden wij weg
gelaten hebben: „ Het zijn deze zinnebeeldige waarne„ mingen op het boomgewas, welke j E z u s zelf toe„ past op het menfchelijke hart, uit hetwelk de boom des
„ levens in de groote flagader opgaat, om deszelfs tak„ ken te verfpreiden door het ganfche ligchaam, en het
„ ganfche voorkomen van den mensch in frisfehen bloei of
„ kwijning te doen beantwoorden aan de gematigdheid
„ des bloeds, hetwelk door al de buizen en bekleedfelen
„ der fpieren tot de opperhuid doordringt. Het is echter
„ geene ontleedkundige toepasfing, welke de Leeraar be„ doelde," enz. enz. De geest van S T U A R T was in
rijpen ouderdom nog weelderig, als die eens jongelings;
en hoe ligt blijft daarvan eenig min gewenscht blijk over,
wanneer men niet zelf, als uitgever, mag befnoeijen,
w a t , bij de voordragt zonder hinder, voor de bedacht
zame lezing beter achtergebleven ware. Reeds vroeger fchrcven wij ook de duisterheid op eene enkele plaats aan dit
zelfde gebrek van 's meesters oog toe. W a n t , hoe wakker
zich de zoon van zijnen pligt ook gekweten hebbe, hier
en daar heeft eene kleine nalatigheid plaats; zoo als waarfchijnlijk, bl. 3 0 5 , een waarlijk wezen ; bl. 3 7 7 , reg.
1 6 , geene voor geene, — dat den zin geheel bederft;
bl. 4 2 8 , reg. 2 3 , bij de Ouden van dagen bij God,
voor , bij den Oude van dagen, bij God, en nog eene an
dere plaats, ons ontfehoten, die wij niet begrepen heb
ben. W i j zeggen dit niet ter berisping: want met hoe
veel bezwaar gaat de uitgave van eens anders, ligt niet ge
heel haauwkeurig, en fnel gefchreven handfehrift gepaard;
maar om den waardigen (teller geene verwarring of misflag
toe te fchrijvcn, die hij niet begaan kon.
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N e e n , zijne denkbeelden zijn zoo helder, als zijne
kundigheden naauwkeurig en grondig. E n , zijn wij h e t ,
als fchriftverklaarders, of liever in de aanwending van den
tekst, daartoe al ligt wat verbogen, ook niet volftrekt
altijd niet hem eens, noch kunnen misfchien alle zijne
overige denkbeelden aannemen, wij bewonderen hem ech
ter hoogelijk, en verheugen o n s , dat zulke meesterftukken niet in het duister gebleven zijn. Wie redelijke en
grondige bevestiging in zijn geloof, wie heldere bij
belkennis en warme toepasfing, in eenen voortreffelijken
v o r m , mannelijk - welfprekend, verlangt, die bezorge zich
S T u A R T 's dierbare nalatenfchap! Zoo vrij van elk
menfchelijk ftelfel, als gehecht aan de openbaring, zoo
weinig befchroomd , om te verwerpen, wat hem onge
grond voorkomt, als moedig, om het redeloos ongeloof
tegen te gaan, bewandelt hij eenen middelweg, die velen
noodwendig moet voldoen. N e e n , men verwaarlooze de
zen fchat, om latere voortreffelijke bundels, nooit, noch
w a n e , dat de waarheid als de mode verandert; en wie
vooral S T U A R T gaarne hoorde, die brenge zich den
voortreffelijken man, bij het lezen dezer predikatiën, nog
dikwijls voor den geest, terwijl hij een offer der ver
eering en dankbaarheid aan zijne nagedachtenis heiligt!
Daar wij nog dikwijls op dit werk moeten terugkomen,
breken wij hier a f , met een verpoozend ftaal van den
fchilderenden ftijl;. waartoe w i j , Jest heugt best, het na
volgende uit de laatfte leerrede kiezen :
„ Hoe gaat het toch met de korenakkers t o e , die u ,
„ terwijl ik tot u fpreke, met veelbelovend veldgewas
„ omringen: de landman werpt, nadat de ontdooide
„ grond voor het fnijdend kouter w e e k , het zaad in de
„ aarde, en heeft dairmede reeds zijn groote werk ver„ rigt. N u kan hij zich des nachts ter rust begeven,
„ en opftaan zonder zich te fpoeden naar den akker; de
„ werking van de ontwikkelende en groeizame krachten
„ der Natuur , in het gezonde zaad en in de vruchtbare
„ aarde toebereid, wordt niet geftaakt, fchoon fchier het
„ gar.f;he fcliepfelenheer in rust ga met den nacht; noch

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
.„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

het wijze werk van den almagtigen Beheerfcher der Natuur heeft op den dag het toevoorzigt des ftervelings
noodig. De zaadkorrels, aan den fchoot der aarde toevertrouwd, worden door de Godheid zelve bewaard.,
die z e , in de lente z e l f s , nog fomtijds dekt met de
fneeuwvlok voor indrang van de vorst, en óf in rijken
dauw óf milden regen het groeizaamst vocht ter ontwikkeling en wasdom fchenkt. De landman moge zich
door nuttelooze zorgen kwellen, wanneer het weder
niet aan zijn wantrouwend hart voldoet; of zich , integendeel, verheugen in den groei, dien hij door hst
angftig wieden van elk ander kruidje wil bevorderen,
terwijl menig halmpje zelf daarbij flechts veel gevaars
loopt; of liever moge hij, gerust op Godes zorgen,,
den ftillen groei van het uitgeworpen zaad verbeiden,
en elders zijn belang in ftal of kooi, in bosch of weide
trouw ter wacht ftaan; al fliep hij voorts en Hond
flechts op , den nacht en dag : het zaad zou
uitfpruiten, en lang worden, dat hij zelfs niet en wist hoef
Van tijd tot tijd het oppervlakkig oog eens op het veld
geflagen, ontmoet hetzelve telkens, naar het fchijnt, eeqe
nieuwe fchepping. De zwarte grond,die alle lichtverz w e l g t , en dof en doodsch door droeven aanblik is ,
doet bijna aan den ouden bajert denken, die nogtans
de zaden reeds der ganfche fchepping inhield; die
zwartheid zelve doet den grond, met het licht, de
warmte tevens verzwelgen uit den dampkring, opdat
het der ontwikkeling aan voedfel, kracht, noch ruimte
mangele. Een w'ijl verloops vertoont zich een groene
wecrfchijn op het donker vlak der korenvelden, waarin
menig een zonneftraal nu wederkaatfing vindt, en het
opmerkend oog de eerfte hoop des wederlevens ziet.
Flaauw en zwak fchemert nogtans flechts hier en daar
het dun opkomend fprietje; maar kort daarna is het
ganfche veld met het zachtfte groen bedekt. N u kan
het fcherpstziend oog niet dringen tot den grond; nu
fpiegelt zich het licht met de zoetfte fpeling in het
aangevulde kruid; nu lacht het ganfche veld bij eiken

96

M . S T U A R T , NAGELATENE LEERREDENEN.

„ aanblik van de z o n , en dartelt met de vlugtige fchadu„ wen der drijvende wolken, die deszelfs glans verhoogen en verdiepen, en het oog verrukken met de too„ verende bevalligheden der Natuur. - - E e n weinig later
), is dit licht-groen kleed, hetwelk als de dunde ftof op
„ de oppervlakte der aarde lag verfpreid, en elke onef„ fenheid des gronds liet z i e n , als ware het zeer ftrak
„ getrokken langs de vlakte, zeer ruim en dik, hetwelk
„ blijkt, zoodra de wind zijnen adem zendt, en de rni„ me plooijen van het thans vlottend gewaad vertoont.
„ Het kruid is lang, verfcheiden' voeten h o o g , ftaat rij„ zig op den fteel, gelijkt naar gras niet meer, en lis„ pelt aan het oor met zacht gefluister, wanneer-een
„ k o e l t j e deszelfs toppen roert. Natuur, die zich in het
„ eerst vertoonde, aan het o o g , maakt zich thans bernerkbaar voor het'oor j en hij zelf, die het zaad wierp in
„ den' grond, zónder' naar hetzelve verder om te z i e n ,
„ en weet niet, hoe? — Dit hoe weet hij nu w e l , die
„ de werking der Natuur kent, fchoon hij met deze ken„ nis niets-meer weet, dan dat geene menfchenmagt daarM

toe iets doet. Want de aarde brengt van zelve vrucht
„ voort.''*
Op den titel vinden wij de woorden nagelaten,
wijlen
en in leven , alle hetzelfde denkbeeld uitdrukkende; althans
wijlen had, dunkt o n s , gevoegelijk kunnen achterblijven.
De gelijkenis van het afbeeldfel des waardigen leeraars
voldeed ons beter dan de gravure, en hadden wij hetzelve
gaarne Op wat grootère fchaal gebragt gezien.

Leerredenen
over den Dood en de Opwekking van Lazarus , tot troost en beftuur van bedroefden
bij het
afjlerven Van geliefde betrekkingen ; door D. H. w i L DSCHUT,
Predikant
te Amfi'érdam..
Te
Amflerdam , bij J. van der Hey en Zoon. 1 8 2 7 . Ih gr. 8vo.
XX en 239 bl.fi80.
y

1

„ -Het
jaar 1826 (Voorrede, bl. XVII volg.) was
„ niet alleen voor mij zeer beproevend, maar ook fmar-
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

telijk voor velen, d i e , ten gevolge der ziekte, welke
in onderfcheidene gewesten van ons vaderland en ook
binnen deze ftad heerschte, dezen of genen hunner
naaste betrekkingen verloren. Deze treurige tijdsomftandigheden gaven mij de eerfte aanleiding,. om eenige
Leerredenen te houden'over de merkwaardige gefchiededenis van den dood en de opwekking van L A Z A R U S
te Bethaniê,
tot troost en beftuur van bedroefden;
en het verlies mijner dierbare Echtgenoote, kort na het
opvatten van dit voornemen geleden, maakte zulks nu
ook eene dringende behoefte voor mijn eigen hart."

Zwaar was het verlies, dat de waardige W I L D S C H U T
heeft geleden, bij den dood zijner Echtgenoote. Zijne
droefheid was groot, en in elk opzigt regtmatig. Verre
verwijderd van die luidruchtigheid, "welke, als een ftoppelvuur, fpoedig ontvlamt, maar even fpoedig heeft
uitgewoed, was hij bedaard, Christelijk onderworpen,
en voedde zijne droefheid, maar als een, die hope heeft,
en zich door het Evangelie laat troosten en befturen. „ J E „ z u s C H R I S T U S heeft den dood te niet gedaan, en
„ het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebragt,
„ door het Evangelie." Dit is het motto voor deze Leerredenen , en het bezielt dezen bundel geheelenal. . Het
kart is het, dat wel/prekend maakt. Deze waarheid wordt
ïn elke Leerrede bevestigd gevonden. T o t matiging van
diepe droefheid is weinig gefchikt luid gejammer en overvloed van woorden. Alwie hierin het overvloedigst is ,
heeft, gelijk wij reeds te kennen gaven, meestal het fpoedigst zijn geleden verlies vergeten. Bij het lezen van deze Leerredenen gevoelt men eerst r e g t , wat P A Ü L U-S
bedoelde, toen hij fchreef: „ Geloofd zij de God en
„ Vader van onzen Heer j E z u s c H R-Ï" s T U s , de V a „ der der barmhartigheden, en de God van allerlei ver„ troosting, die ons vertroost in alle onze verdrukking, op„ dat wij zouden kunnen vertroosten de genen j die in allerlei
„ verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij
„ zeiven door God vertroost worden." .-'a Kor. I: 3 , 4.
De bekende gefchiedenis van L A Z A R U S wordt hier
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in zes Leerredenen behandeld. Nooit hebben wij veel op
gehad met de yerfnippering van het fchoone verhaal des
Apostels J O A N N E S . Alles is daar één. Het verhaal ver
liest veel van zijne eenvoudigheid, bij willekeurige afdeelingen. Meer dan eenmaal waren wij in de gelegenheid,
..deze verfnipperde behandeling van dit voortreffelijk ver
haal af te keuren. D o c h , zoo als W I L D S C H U T hier
alles afdeelt, voldoet het geheel voortreffelijk. Het doel,
om te troosten en te befturen, vereenigt hier alles op
het naauwst. Het letten op de bijzondere omftandigheden
van al de hier voorkomende perfonen werkt tot het be
houden.dier eenheid mede op eene wijze, zoo als wij nog
nergens, aangaande deze merkwaardige Evangelifche gefchiedenis, gevonden hebben.
Om ook den Lezer hiervan te overtuigen, zullen wij
de behandelde .onderwerpen hier afzonderlijk opgeven.
I. J o, X I : i — 6 . J E Z U S , het berigt van L A Z A R U S '
krankheid ontvangen hebbende , vertoeft nog twee dagen;
o f : Het gedrag des Heeren hierin een fpiegel van de
wijsheid en liefde des hemelfchen Vaders in de donkerheden
jen raadfclen van ons levenslot. II. — v s . 7 — 1 0 . J E Z U S
laat zich van zijn voornemen, om naar Judea te gaan,
door .de bedenking zijner leerlingen niet affchrikkep;
of: De moeijelijkheden in ons levenslot moeten ons niet
weerhouden van de getrouwe vervulling onzer roeping.
(Uit de inleiding tot deze Leerrede fchrijven wij het vol
gende a f , omdat het ongezocht bevestigt hetgeen wij no
pens de oorzaken der bewaarde eenheid van het onder
werp in deze Leerredenen boven hebben aangemerkt:
„ De tekstverzen behooren dus niet tot de gefchiedenis
„ zelve van L A Z A R U S ' opwekking uit den dood; —
„ maar zij ftaan zoo geheel op zichzelve, dat zij uit het
„ verhaal zouden kunnen weggenomen worden, zonder
„ den draad van hetzelve af te breken. Ik had daarom
„ dit gedeelte van het Evangelieberigt met ftilzwijgen
„ kunnen voorbijgaan, en zulks ook reeds voorgenomen,
„ toen i k , hetzelve herlezende, van befluit veranderde,
„ omdat ik in deze woorden van onzen Heer een onder-
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„ werp ontdekte, hetwelk voor lijdenden en bedroefden
„ een zeer belangrijk beduur oplevert, en ernftig ver„ dient behartigd te worden. Zoo gaat het ons dikwijls,
„ M . H . ! " (ook deze verrasfende opmerking willen wij
niet in de pen houden) „ bij het onderzoeken der heilige
„ Schriften. Meermalen lazen wij een of ander gedeelte
„ van dezelve, zonder daarin iets aan te treffen, het„ welk onze bijzondere opmerkzaamheid en belangdelling
„ tot zich trok; maar naderhand, in eene andere ge„ moedsdemming of met een ander doel, dezelfde gefchie„ denis herlezende, ontdekten wij niet zelden nieuwe ge„ zigtpunten voor onze godsdiendige befchouwing. —
» Inderdaad, de heilige Schrift is eene onuitputtelijke
„ bron van beduur en troost in alle omftandigheden des
„ levens, maar niet het minst onder onze beproevingen
„ en droefenisfen.") III. — v s . n — 1 6 . J E Z U S zegt
aan zijne leerlingen , dat zijn vriend L A Z A R U S jlaapt,
en verklaart
dit van deszelfs dood; o f : De dood dergenen , die in den Heere fterven , voorgejleld onder het
verzachtend
beeld des Jlaaps. I V . — v s . 1 7 — 2 7 . Het
gefprek des Hei lands met M A R T H A , bij zijne aan
komst te Bethanic; o f : J E Z U S C H R I S T U S is de.
op/landing en het leven voor allen, die in Hem geloo
ven. V . — v s . 28—38". J E Z U S , ziende
MARTHA,
M A R I A en de verdere
omjlanders weenen, wordt zelf
ook zeer bewogen, en komt weenende tot het graf; o f :
De verpligting
en vertroosting
eener hartelijke
deelne
ming in elkanders droefheid. V I . .— v s . 38*. — 4 4 . J E 
Z U S wekt zijnen vriend L A Z A R U S uit den dood Op ,
en geeft hem aan deszelfs betrekkingen weder, o f : Onze
dooden, die in den Heere /lierven,
zijn voor ons niet
verloren,
en zullen ons eenmaal door Hem hergeven
•worden.
Hieruit zal nu de Lezer gemakkelijk kunnen opmaken ,
dat de eenheid van het onderwerp door al de Leerredenen
henen getrouw is bewaard. Ook de bijzondere onderwer
pen in elke Leerrede liggen in den gekozen tekst, en wor
den niet te verre gezocht, maar zijn als van zelve ge-
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vonden. Hartstogtelijkheid wordt hier opzettelijk vermeden, maar de troost des Evangelies overal en gepast medegedeeld. Wij kunnen niet anders, dan deze Leerredenen
algemeen aanprijzen, vooral aan zulken, die dierbare
panden te beweenen hebben. Zij vinden hier troost door
hope op H e m , die het leven en de opftanding is.
God drooge, ook door dit gefchenk van W I L D S C H U T ,
vele tranen, die zonder C H R I S T U S altijd zouden
vloeijen!

G . c . B . s u R i N G A R , de Gallorum Chirurgia etc. D . f.
Bundel Waarnemingen
over de Franfche
Heelkunst.
Te Leyden,btf
S . en J. Luchtmans. 1 8 2 7 . In gr.
ivo. XVI, 3 8 1 bl. ƒ 3 - 2 P .
JETet wetenfchappelijk verkeer der natiën onderling kan
•niet anders dan aan de wetenfchappelijke befchaving bevorderlijk zijn. W a n t , gelijk elke natie naar haren aanleg en
op hare wijze de wetenfchappen beoefent, zoo is «ok iedere natie voor de bearbeiding van afzonderlijke gedeelten ineer gefchikt en berekend. Het zou verkeerd zijn,
bij allen dezelfde wetenfchappen op dezelfde hoogte te
willen zien bloeijen, en alleen eene dwaze eigenliefde en
bekrompene kleingeestigheid kan een volk diets maken,
dat het in alle takken van menfchelijke kennis de overige
volken te boven gaat. Buiten kijf is er geen der heden•daagfche volken, hetwelk de Franfchen
in chirurgicale
bekwaamheden overtreft, 't Is waar, de groote vorderingen , welke de Chirurgie der Engelfchen gemaakt heeft,
de ijzeren vlijt en onvermoeide pogingen der Duitfchers
fchijnen den voorrang der Franfchen
meer en meer te
betwisten. Maar, als men onbevooroordeeld de zaak gadeflaat, dan gevoelt men zich gedrongen, te erkennen,
dat, boven allen, de Franfchen
tot de operative Heelkunde inzonderheid als geboren zijn, en dat, op welke
groote mannen zich de Engelfche en Duitfche fehool beroemen mag, de Chirurgie als 't ware de fchering en ins

flag der Franfche
Geneeskunde uitmaakt. O f zien wij
ook nu niet ganfche fcharen van naijverige naburen naar
Fr ankrijks Hoofdftad toeftroomen, om aldaar een cours
<Foperation te houden; en is dit niet een fprekend be-'
wijs van de erkende meerderheid dezer natie, dat meer
afdoet, dan de jaloerfche bedillingen van partijdige voor
ingenomenheid voor eigen landaard?
Geen wonder derhalve, dat wij van tijd tot tijd berigten ontvingen van wetenfchappelijke reizen, naar Parijs
met dat oogmerk ondernomen, bovenal door Duitfcheri
,
door F R A N K , C A S P E R en anderen,waarin echter al
tijd meer- of minder de nationale vooringenomenheid van
den wctcnfchappelijken reiziger doorftraalt, omdat de geest
van cosmopolitismus
zelfs bij Geleerden, helaas! een
zeldzame geest is. Aan een' gelijken oorfprong is de bo
ven aangekondigde bundel waarnemingen van onzen jeug
digen, reeds voordeelig bekenden langenoot s u R I N G A R
zijn beftaan verfchuldigd. Dezelve behelst het gedeeltelijk
verf lag eener wetenfchappelijke r e i z e , naar Frankrijk
en
Duitschland
ondernomen, en draagt alle kenmerken van
die onpartijdige waarheidsliefde, welke wij boven hebben
aangeprezen. De Heer S U R I N G A R , erkennende de
groote vorderingen, welke, vooral in latere tijden , door
de Franfchen
in de Chirurgie gemaakt zijn, poogt, na
eene korte Historie der Heelkunde in Frankrijk
te heb
ben voorafgezonden, (die men welligt, niet te onregt,
als een hors cToeuvre befchouwen kon) de oorzaken dier
vorderingen op te fporen, waarbij het ons verwonderde,
dat de geleerde Schrijver breed opgeeft van de uitwendige,
oorzaken, welke daartoe hebben medegewerkt, zonder
de inwendige oorzaak, welke vóór allen vermeld behoor
de te zijn, onder die rij tc fcharen; wij bedoelen den
aanleg cn het karakter der Franfchen
zeiven, waardoor
z i j , gelijk wij boven aanmerkten, tot de operative Chi
rurgie als geboren zijn * en zonder welke die oorzaken
van buiten ten decle wegvallen, ten deele luttel baten
zouden.
De hierop volgende waarnemingen gaan over wonden,
zweren, pijpzwcren , beenbreuken, ontwrichtingen , flag-

102 G . C . B . S U n I N 0 A R , D E G A L L O R U M C H I R U R G I A E T C *

aderbreuk, darmbreuken, waarbij de Schrijver de métho
des opgeeft,door D U P U Y T R E N , L I S F R A N C , B É c L A U D en anderen tot heeling der opgenoemde ziekten
ep gebreken meest algemeen gebezigd, en tevens melding
maakt van de gevallen, die hij door deze beroemde Pa*
ryfche Heelmeesters heeft zien behandelen.
Het valt buiten ons beflek, in bijzonderheden te tre
den. Het gezegde zij genoeg, om den aard en de ftrekking van dezen bundel te doen kennen. Wij hopen en
verwachten, dat een genoegzaam vertier den Heer s u 
it i N G A R zal aanmoedigen , om ook het overige gedeelte
van zijn verflag, Duitschland betreffende, fpoedig te la
ten volgen.
Vergelijking tusfchen de Pharmacopoea Belgica en Batav.a;met eene korte verklaring der fcheikundige be
reidingen , in dezelve voorkomende. Door L . G . B R E D I E . Te Amjlerdam, bij A. B. Saakes. In gr. 8vo.
Buiten de voorrede, 2 2 4
bl.fi-20.
O n d e r de prullaria is dit boek inderdaad een meestérHuk, en gevoegelijk zoude deszelfs beoordeeling kunnen
beftaan in één woord: S C H E U R P A P I E R .
Om echter de
zoo gewone befchuldiging, alsof Recenfent zich. Hechts
Van eene magtfpreuk bediende, voor te komen, zullen
w i j , kortelijk, den deskundigen lezer trachten in ftaat te
ftellen, om zelve ons oordeel te toetfen.
Deze vergelijking moet, volgens den Schrijver, die
nen, om het gebruik der beide Pharmacopoeen gemakkelijk
te maken, vooral voor eerstbeginnenden. Welk gemak hier
nu aan eerstbeginnenden verfchaft wordt ,beoordeele men
nit het volgende. Bl. 1 vinden wij bij de proefmiddelen
dit opgeteekend: „ 1 : Ter ontdekking van loogzouten.
In Batava 4 . In Belgica 5 . proefmiddelen. 1 . en 2 . ko
men overeen in beide. 3 . is in Belg. papier in lacmus
(Bat. fpelde lakmoes) geverwd, en door azijnzuur rood]
gemaakt. 4 . Belg. een versch aftrekfel van roode kool.
5. Belg, komt overeen met Bat. 4 . — 3 . Ter ontdekking

van vrije zuren. In beide 3 . proefmiddelen, welke overeenkomen (fpelling van lacmus en de plantennaam viola
odorata in Belg. uitgezonderd). — 3 . Ter ontdekking van
z u r e n , zoo vrije, als gebonden. In beide 6 proefmiddelen. 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Belg. komen overeen mèt 8.
9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Bat. (alleen de' fpelling in Belg. acidimi
tartaricum
voor tartarofum in Bat.~) bij 14. Belg. is nog
gevoegd baryta ter keuze." — Opbl. 4 lezen wij: „ H Y D R A R G Y R U M . Belg. heeft het woord droog bij glas gevoegd.**
Dit zal wel genoegzaam zijn, om het volftrekt nuttelooze eener zoodanige vergelijking te doen zien, die ook

onverftaanbaar is, ten zij men de beide Pharmacopoeën er
nevens legge.
Op bl. V I I der Voorrede zegt de Schrijver: dat, daar
dit boek ook voor ongeoefenden gefchikt i s , hij, om het
nuttig gebruik van hetzelve ook voor hen te vergrooten,
bij de behandeling der fcheikundige en eenige andere bereidingen , eene korte verklaring derzèlve, zoo eenvoudig
mogelijk ingerigt,heeft gevoegd. Deze verklaringen zijn,
naar het oordeel van Recenfent, de ellendigfte, die hij
wel immer onder de oogen gehad heeft. Allerwegen toch
dragen zij de kennelijkfte blijken der diepfle onkunde,zoo
wel in het praktifche als in het theoretifche gedeelte der
Artfenijmengkunde, en vallen niet zelden in het befpottelijke. Naar bewijzen hiervoor te zoeken, zoude overtollig zijn. Men (la het boek open, waar men verkieze ;
iedere verklaring eener bereiding zal de waarheid van ons
oordeel aantoonen. T o t eene proeve fchrijven wij daarom
de eerfte verklaring de beste af. Wij lezen op bl. 67 :
„

SULPHUR

DEPURATUM.

Zie Bat.

Sulphur

Depura»

turn. Vcrfchilt nog al aanmerkelijk in de befchrijving der
bereiding : Belg.: wasch de zwavel met heet water, door
dezelve in eene mortier te wrijven, tot dat dezelve geen
teeken van zuur meer vertoont, en daarna door afgieting
bevrijd wordt van de vuiligheden, welke in het water
bezinken; bewaar dezelve, behoorlijk gedroogd, in eene
geflotene flesch. Bat.: wasch de zwavel met heet water ,
tot dat het aanhangend zuur geheel weggenomen z i j , bewaar dezelve, na goed gedroogd te zijn.
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yt Verklaring
der bereiding.
De zwavel i s , zoo als
de Apotheker dezelve k o o p t , niet behoorlijk gezuiverd ,
en daarom in dien ftaat, voor het geneeskundig gebruik,
waarvoor dezelve beftemd i s , niet gefchikt. De met dezelve verbondene vreemde ligchamen ^vuiligheden'''
(dit
woord fchijnt den Schrijver bijzonder te bevallen; het
wordt ten minfte zeer menigvuldig in zijn boek aangetroffen) ;, moeten weggenomen worden ; dit gefchied volgens het opgegeven voorfchrift. De zwavel heeft van
fommige ftofFen, waarmede dezelve verbonden w a s , en
ook uit den dampkring, derzelver zuurftof eenigzints tot
zich getrokken, en is daardoor gedeeltelijk in eene ligte
graad verzuurd geworden; dit zuur wordt door afwasfchen met heet water in hetzelve opgelost, en de zwavel
er van bevrijd. Vuiligheden en aanhangende vreemde ligchamen, zwaarder dan de zwavel zijnde, bezinken, en
kunnen dus door afgieting derzelve weggenomen worden ; vuiligheid bovendrijvende, kan men eerst wegnemen ; behoorlijk moet de dus afgewasfchen zwavel gedroogd
worden, daar dezelve anders de zuurftof uit het water
weder eenigzints tot zich zoude trekken, en daarom ook ,
voor de zuurftof der dampkring, in eene gefiotene flesch
bewaard worden."
Dit is dan eene korte en zoo eenvoudig mogelijke verklaring van eene der-eenvoudigfte bereidingen. Hoedanig
het gelegen zij met meer .zamengeftelde, laat zich hieruit
van zelve opmaken.
Het volgende voegen wij hier nog b i j , en ftappèn daarmede van dit boek af. In de verklaring
der bereiding
yan het Acidum fulphuricum purum,
op bl. 7 2 , wordt
ons geleerd, dat de bijvoeging van platina - draden dient
„ ter meerdere zuivering der bereiding; daar dezelve het
zwavelzuur nog meer doen ineendringen." De Schrijver
waarièhuwt daarbij tevens, de voegen niet toe te lijmen ,
„ om de ontwikkeling der dampen, welke, ( N B . ) door
de ontleding van de waterachtige deelen nog in de v i triool-olie bevat, meest uit waterftof-gaz beftaan." ( ! ! ! )
Wij achten onzen tijd te kostbaar, om meerdere Haaltjes mede te deelen,en vertrouwen,dat het bovenftaande

genoegzaam zal zijn ter ftaving van ons bij den aanvang
uitgebragt o o r d e e l , dat dit boek onder de prullaria
behoort , en geene andere waarde heeft dan die van fcheurpapier.
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hebben het g e n o e g e n , den L e z e r hier t w e e oorfpronkelijke werken aan te k o n d i g e n , die zeer gewigtige
bijdragen leveren tot de kennis van ons Oostcrfche R i j k .
Gelijk de Heer O L I V I E R z i c h voornamelijk tot Java
b e p a a l t , dus de Kolonel N A I I U Y S tot Sumatra.
Beide
deze eilanden z i j n , federt het Londcnfche
verdrag des
jaars 1 8 2 4 , de hoofdgewesten onzer Oostcrfche bezittingen,
alwaar zij zonder Europefche
mededingers gezag
voeren. Daar dc toeftand dier landen nu federt de oudere
reisbefchrijvers , zelfs federt S T A V O R I N U S , z o o g r o o telijks veranderd is , dat deze in meer dan één o p z i g t
naauwelijks meer bruikbaar z i j n , z o o is een uitvoerig
berigt van ooggetuigen over de tegenwoordige geftcldheid
van het heerlijke Java , vooral de omftreken van Batavia , van het rijke Sumatra cn o n z e nieuwe aanwinnen
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aldaar, voor Neder landfche Lezers gewis uitftekend belangrijk , en wij haasten ons', hen met dezelve bekend te
maken.
••
De Heer O L I V I E R , een teruggekeerd
Nederlandsch
ambtenaar, heeft zijne reis opgedragen aan de Heeren
Prof. R E I N W A R D T en Dr. B L U M E , f^beide thans
te Leyderi) aan welke hij dcn titel geeft van H U M .
B O L D T S van Java. Aan eene fystematifche
orde bindt
hij zich niet; veeleer zoekt hij door verfcheidenheidte
behagen. Berigten nopens de heerlijke landftreken en geaigten, de zeden cn gewoonten der inlanders , die der Europeanen en hunne woonplaatfen, 's lands gefchiedènis
en bebouwing, j a g t , de inlandfche Sultans,
de plaatfen
op de k u s t , enz. dit alles volgt in eene bonte rij op elkander ; doch men kan geenszins ontkennen, dat-de leeslust daardoor opgewekt wordt. In den beginne, dachten
wij:
Een hoek van fchier vijfhonderd bladzijden, bijna
geheel over Java ! Doch weldra bleek het o n s , dat dit
onfehatbaar eiland zoo veel wetenswaardigs bevat, dat de
Schrijver nog geenszins zijne (tof uitgeput heeft. In het
eerfte Hoofdftuk geeft hij zelf (een zeldzaam verfchijnfel
in reizigers!) regelen op voor reisbefchrijvers in het algemeen , en doet ons z i e n , dat wij veel meer dan dit
Deel te wachten hebben, daar hij ons zijne verrigtingen
op Sumatra,
Bdnka,
dc Molukken en Malacca inliet
verfchiet vertoont, en ons een verflag der eerfte (mislukte) Expeditie tegen Palcmbang belooft, waarbij hij zelf
tegenwoordig was.
x
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Reeds dadelijk in liet begin zijns reisverhaals brengt hij
ons door ftraat Sunda naar het beroemde Batavia,
hetwelk echter thans — als hoofdplaats van
Nederlandsen
Indië — niet' meer beftaat , en deerlijk in verval is ; wordende nog bijkans alleen door inlanders en Chinezen bewoond ; terwijl de Europeanen
alleen over dag hunne
zaken aldaar komen waarnemen, maar in dit verpeste
oord, welks kasteel en muren zijn afgebroken, niet vernachten. Zij breiden veeleer hunne woningen aan de westen zuidzijde der ftad u i t , cn vormen dus de fraaije buur-

ten , het Molenvliet,
Rijswijk,
NoorSwijk,
Wtltevfede,
en Meester Cornells.
Op Rijswijk woont de Gouverneur - Generaaï, wanneer hij niet op Buitenzorg
is.
Dit laatfte, 13 uren gaans van Batavia,
(een w e g , die
met een' postwagen in vier uren wordt afgelegd) was federt 1745 het buitenverblijf der Gouverneurs-Generaal, maar
eerst in deze Eeuw regt aangebouwd, en eene wélbevolkte
woonplaats van Europefche
Kolonisten geworden, dki
echter maar al te dikwijls ongeftraft den armen inlander
kwellen. Het karakter van dezen neemt de Heer O L I V I E R , over 't algemeen, in zijne befcherming; en het
is merkwaardig, dat niet alleen h i j , zoo wel a l s , in
eenige opzigten,
de Heer N A H U Y s , maar ook de Engelfchen R A F F L E S en C R A W F Ü R D , van d e z e J a vaanfche bevolking zulk een gunftig getuigems afleggen.
De Javanen
ftaan, zegt de eerfte, ten aanzien van dat
groote merkteeken der befchaving, de behandeling van
het vrouwelijk geflacht, op een hooger ftandpunt, dan
de meeste andere Aziatifche
volken. Er beftaat, vooral
bij den nog min bcdorvenen bewoner der bovenlanden , zekere aartsvaderlijke eenvoudigheid, die echter, onzes inziens , meer van kinderlijke
onfchuld heeft, dan , gelijk
de Schrijver zich ergens uitdrukt, van praktifche
filozofie,
welke laatfte flechts een gevolg is van vaste beginfelen,
zoo als bij den Javaan het geval niet fchijnt te wezen.
Een weinig naar den fraaijen kant getcekend fchijnt echter het beeld te zijn , dat de Heer O L I V I E R van hem
ontwerpt.
Godsdicnftighcid zonder ophef, ouderliefde
zelfs na den dood dier geliefden , afkeer van misdaden , ondei'gcfchiktheid , kinderlijke gehoorzaamheid en verkleefdheid aan ouderen in jaren en Opperhoofden en Vorften,
matigheid, nuchterheid, zedigheid, ingetogenheid, beleefdheid en vriendelijkheid , zindelijkheid , eerlijkheid ,
gastvrijheid , en zelfs , bij eene zachtzinnige opleiding ,
ingefpannene arbeidzaamheid; ziedaar de heerlijke trekken
van deze , wel wat gevleide, afbeelding. Immers daarmede
ftrookt weinig, hetgeen N A P Ï S (ook zeer bekend op
Java,
als Rcfidcnt in dc Vorflenlandcn) bl. 1 1 3 verII 2

meldt, dat, Java door eene groote menigte inlanders ver~
giftigd
w o r d t , die hun beftaan in roof, plundering,
brandftichtingjen niet zelden in moord zoeken,het gevolg
van een lui en werkeloos leven. Juist in die door o x iv I E R zoo geroemde binnenlanden zijn , zegt N A H U U ,
moorden, rooven en brandluchten, letterlijk en naar
waarheid, aan de orde van den dag; dat i s : zij hebben
dagelijks plaats, en w e ^ p e t minder dan,door elkander,
drie moorden daags, (bl. 1 2 4 . ) Afgrijfelijk ! Ook omtrent
een ander gewigtig punt loopen de beide Schrijvers uiteen.
N A H U Y S wenscht, juist ter verbetering
van den-in
lander , Europefche
kolonifatic in de binnenlanden; een'
maatregel, door velen in onzen tijd goedgekeurd,
O L 1 v 1 E R , beweert, dat zulks in den omtrek van Bui
tenzorg
is beproefd, maar tot verdrukking
en kwelling
van den inlander heeft geftrekt, wien men tot allerlei
lastige Heerendienften genoodzaakt heeft. (Een bewijs
voor den Heer V A N A L P H E N , die zich , in zijn uitgebragt Advijs bij de Staten - Generaal, ook ftellig tegen
Europefche
kolonifatie verklaart.) Het leven van den
mensch wordt, zoo als N A H U Y S verder verzekert,
door de Javanen niet veel geacht, vooral niet door den
meerderen omtrent zijne minderen. De ondergefehiktheid
aan hunne Hoofden , eene zoo gelukkige omftandigheid
vóór onze Regering , en zoo geheel onderfchciden van de
. onverfchilligheid cn balfturigheid der Sumatranen,
die
N A H U Y S vermeldt, kan echter o o k , waar de Gods
dienst in 't fpel komt, wel eens overflaan tot eenen woe
denden en harclnekkigen wederftand tégen
ongeloovigen,
.zpo als gebleken is uit den jongften opftand, die wel
gedeeltelijk (wij moeten het met fchaamte bekennen) het
.gevolg is der mishandeling van ccmge Ncderlandfche amb
tenaren , maar toch zonder godsdienllige drangredenen
wel nooit die hevigheid zou hebben bereikt. Men kent dan
ook uit c R A w F u R D het onbegrijpelijk fterkc bijgeloof
der Javanen.
Doch , zoo de Priesters voor eene goede
zaak kunnen gewonnen worden , dan is hun invloed ook
weder zeer heilzaam, gelijk zulks O L I V I E R aantoont
in het voorbeeld der koepokinenting.
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Wij kunnen al het merkwaardige in O L I V I E R op
Verre na niet aanftippen , (zoo als de wederlegging def
algemeen verlpreide fabel wegens den Upas - boom) doch
onmogelijk nalaten, nog een woord te zeggen van de
merkwaardige bergen, die Java van het Westen naar het
Oosten, en dus in de lengte, doorfnijden. Eenige der
merkwaardigfte zijn door de reeds gemelde verdienftelijke
Geleerden, R E I N W A R D T en B L Ü M E , beklommen.
Aan ecrstgemelden Schrijver zijn wij de kostbare berigten
verfchuldigd, die wij hier aantreffen, van de bergen in
de Preanger
Regentfchappen. Beneden aan den voet en
op de helling ziet men voornamelijk bosfehen van vijgeboomen; hooger op vindt men ftyrax, eene foort van
geurige harsbosfehen, en nog hooger zijn dezelve uit
het geflacht der laurierboomen ; maar overal is de grond
allervruchtbaarst en zeer boomrijk, hetwelk Java van
vele landen, zelfs in den heeten Aardgordel, onderfcheidt.
Op negenduizend
voet hoogte groeit nog
kamperfoelie, valeriaan, ranonkels en gentiaan (Alpenkruiden). Zulks komt door den heeten volkaangrond,
die ook zwavelmeren en andere vuurberg - produkten
doet ontftaan, zoodat men lava - asch tot op de gemelde
hoogte van 9000 voet vindt. D o c h het dierenrijk is op
die hoogte op verre na zoo welig niet als dat der planten, en van de viervoetige heeft men'bijna niet dan den
Rhinoceros op de hooge bergen. D e z e berigten van Prof.
R E I N W A R D T zijn ons te belangrijker, naar mate zijne
zoo lang verbeide Reis meer uitblijft, en dus onze h o o p ,
tot dusverre althans , te leur gefteld werd.
D e laatfte Hoofdftukken van den Ï I c e r o L i v i E R zijn
toegewijd aan reizen naar het weleer z o o magtige en beroemde , thans deerlijk vervallene, on J^'C/J ondc Bantam ,
welks rivier van krokodillen krielt, gelijk de landftreck
van tijgers. In het gebergte woont de volksflam der Badoèes door D r . B L O M E bezocht en befchreven, welke
befchrijving hier ingelascht i s , althans de reis naar de
vermaarde graflieden dier Natie, een overfchot der oude
ilindoefche
bevolking, die het zwaard der
Muzelman*

fche bekeerders ontvlood, en nog het Heidendom aankleeft.
O p de reis naar Bantam volgt die naar Java's Noordoostkust , naar Cheribon,
Samarang.,
Sourabaya,
het
tegenoverliggende eiland Madoura,
en naar Banjoe-wangiè , aan Java's Oosteinde; vervolgens naar Bali, waar
de Hindoefche Godsdienst nog in zwang i s , en zelfs de
weduwen, na den dood der Grooten, als flagtoffers bij
hunne lijkftaatfie moeten dienen, en ook de kastenverdeeling nog plaats heeft. De affchaffing van den üavenhandel heeft in een gedeelte van dit eiland de eenige bron
van beftaan doen uitdroogen; alle andere worden* verflon•den door het monopolie van den Vorsti
Wij gaan van dit welgefchrevene en belangrijke werk
over tot dat van den Heer N A H U Y S . De bedrevenheid
van dien Heer in de zaken van het Oosten is bekend. Hij
deelt ons hier berigten mede nopens de Westkust en de
binnenlanden van Sumatra,
gefchreven vóór de laatfte
fchikkingen nopens Bemoeien,
en te gewigtjger, naar
mate ons deze (treken tot nog toe minder bekend waren ;
alsmede over die twistappels tusfchen ons en
Engeland,
Rhiouw en Sincapoera,
jn de ftraat van Malacca;
eindelijk over het bloeijcnde Engelfche
eiland
Poelo-Pinang.
Het eerfte, dat hier vermeld wordt, is de nieuw e Nederland/ene
, voorheen Br it fche .bezitting Bemoeien , met Fort Marlborough.
Wanneer wij bedenken ,dat
dit Etablisfement (benevens het veel geringere Natal) het
eenige i s , 't welk w i j , voor Malacca , Rhiouw,
en onze bezittingen om de W e s t , van Indië bekomen hebben,
cn dan lezen, dat er weinig cultuur\ weinig bevolking,
weinig handel, cn deze laatfte dan nog in het nadeel der
balans van Bencoclen i s ; dat de eerfte levensbehoeften,
rijst en z o u t , grootcndeels van buiten ingevoerd worden ,
alsmede de lijnwaden tot kleeding; dat de artikelen van
uitvoer zeer gering zijn; dat de fpecerijen (nagelen, foelie en muskaatnoten) die men er met enorme kosten aankweekt , nimmer met de Molukfche kunnen wedijveren,
de uitvoer van peper gering, de koffij nog in geen voorraad; i s ; cn eindelijk, dat Bencoclen , uit hopfdc van des-
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zelfs ligging , in het geheel niet gefchikt i s , om eene
itapelplaats te worden ( N A H U Y S , bl. 2 3 , 2 4 ) : zoo
•mag men wel zeggen, dat de Engelfchen
hier weder,
gelijk in alle hunne ruil- en vredesverdragen en verbonden , verreweg aan den besten koop gebleven zijn, en —
defchapen gefchoren hebben. D o c h , als men daarentegen
nagaat, dat deze fpecerij - cultuur toch reeds (al was dan
ook het product Hechter) in Engeland aan de confumtie
begon te voldoen, cn dat er n u , buiten onze Molukken
en andere bezittingen, toch nog geene plaats beftaat,
waarde fpecerijen/» het groot aangekweekt worden; als men
verder de meerdere gelegenheid tot grensgefchillen nagaat,
die de mededinging en jaloerschheid der Nederlanders
en
Engelfchen
op Sumatra cn in ftraat Malacca zoo ligt
kon doen ontftaan, cn waarin wij toch altijd de onderliggende partij zouden w e z e n , — dan moeten w i j , bij al
het nadeelige der ruiling uit een fiat 1st lek oogpunt bcfchouwd, dezelve uit een flaatkundig
gezigtpunt toch
goedkeuren. Het is niet goed kerfen eten met groote
Heeren, zegt het fpreekwoord , en waarlijk ook voor ons
niet met de Heeren van 80 milliocnen onderdanen in Indies N u zijn wij door de zee (ftraat Malacca) gefcheiden. Het" fchoolondcrwijs op Bemoeien wordt als voorbeeldig geroemd, en aan de zorg van den vermaarden Sir
STAMFORD
RAFFLES,
laatst Gouveurneur van
Bemoeien , toegekend. — Dc reis ging van daar naar onze
oudere beziting Padang,
ten Noorden van
Bemoeien,
in eene gunftige ligging , doch, wat den bouw der huizen
betreft, zeer verwaarloosd; zijnde Padang,
naar het
zeggen van N A H U Y S (bl. 3 8 ) , „ wel het onaanzien„ lijkfte en ongcrcgeldfte plaatsje door Europeanen bc„ w o o n d , dat hij immer in Indië bezocht heeft, zoodat
„ er geene drie goede huizen in geheel Padang zijn." Het
klimaat i s , niettegenftaande de groote warmte, gezond,
en overtreft dus ook hier weder, gelijk in ligging, veilige
reede en fchoone natuurtooneelen in de nabijheid, het ongezonde Bemoeien. — Het gebied van Padang,
en in 't
algemeen het Nederlandfche
gezag langs de westkust,

was niet meer zoo aanzienlijk als in vroegeren tijd, toen
er te Asjerbangies
een Nederlandsen
Refident vertoefde,
éen van welke ( E S C H E L S K R O O N ) eene zeer goede be
fchrijving van den handel op Sumatra vóór 1780 gegeven
heeft, waarin hij die plaats voortreffelijk noemt, en- zeer
gefchikt voorden handel. Door de onzen verlaten zijnde,
hebben de Engel/enen zich gehaast, daarvan bezit te ne
men, en zich reeds vroeger te Baros genesteld, waar
door onze handel en bezitting aanmerkelijk befnoeid zijn
geworden. Daarvoor, echter, hebben wij nu weder het binnenlandfche Rijk van Menang-Kabaww in b e z i t , hetwelk
federt 1 8 2 1 en 1 8 2 2 , deels vrijwillig, deels door de wa
penen, aan Nederland
onderworpen i s ; zijnde een der
drie Rijken, die eertijds Sumatra verdeelden, namelijk
Atfjien
(Achem)
in 't Noorden, Menang-Kabauw
in
' t m i d d e n , en Jndrapoera in 't Zuiden. Laatstgemelde
Rijk heeft zich reeds veel vroeger aan de
Nederlanders
onderworpen; het eerfte is altijd onafhankelijk gebleven;
het tweede is tegenwoordig eene Nederlandfche
bezitting,
doordien de inwoners ons beftuur tegen eene dweep
zieke vereenlging van inlanders, onder den naam van Pa
dres , die voorgaven de Godsdienst te willen hervormen,
en daarbij de grootfte geftrengheid oefenden, te hulp rie
pen. Onze Nederlanders
zijn dus in het tijdelijke mees
ters , doch fleclrts onder den fchijn , (naar het ons voorkomt)
even als de Engelfchen
weleer in Bengale,
van plaatsbekleeders des Keizers, die nog de hoogfte geestelijke
waardigheid daar te lande bezit, en wien de overige R e 
genten van Sumatra nog in 1 7 8 0 , uit dien hoofde, eene
kleine fchatting betaalden. Thans i s , ook in dit opzigt,
het gezag van dien Vorst deerlijk gedaald, en men. ont
ziet hem niet meer, dan een dorphoofd op Java.
Van
Menang-Kabaww
gingen, waarfchjjnlijk , de Maleijers u i t ,
om het fchiereiland Malacca te bezetten, en zich wijd
en zijd door den Indifchen Archipel te verfpreiden. Misfchien was dit door overbevolking: want het land, thans
nog even fchoon cn uitftckend bevolkt en bebouwd,
„ zoodat h e t , " volgens N A H U Y S , „ gedeeltelijk voor
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„ de uitgezochtfle plekken van Java niet behoeft te wij„ k e n , " moet voorheen, in het hoogfte van deszelfs m a g t ,
van bevolking gekrield hebben. De reis van den Kolonel naar
dit zoo weinig door Europeen bezochte land is bij uitöek
merkwaardig, en kostbaar zijn ook zijne berigten omtrent de
Padres of Orang - Puties, (witte menfchen, als gekleed in het
w i t ) tegen welke wij eenen zwaren oorlog hebben moeten
doorftaan, die echter in 1824, na eene nederlaag der onzen,
aan den Mara Palus geëindigd is in eenen vrede met het
magtigfte gedeelte der Padres, waarop het verfchanfte dorp
Pandefiki door overgave, en Katta - Lawè met geweld ingenomen zijnde, (bij welke verrigting de Heer N A H U Y S tegenwoordig w a s , en daarvan een uitvoerig verflag geeft) Ook de.
overige padres zich aan de Nederlandfche Regering onderwierpen , en dus deze oorlog, waarin de Engelfchen hunne
hulpe weigerden, fchoon zij dezelfde vijanden hadden, gelukkig voor ons \ïs ten einde gebragt. Deze gelukkige geheimenis werd echter zeer verbitterd door den dood van den
braven Refident R A A F F , een' man, aan wien Padang, volgens N A H U Y S , zeer veel verfciiuldigd is, e n d i e a a n d e z e
bezitting fpoedig een geheel ander aanzien zou hebben gegeven ; terwijl hij ook de ingeborenen zocht te winnen, door
aan Maleijers uit de bovenlanden zitting in den landraad t&
doen erlangen. De Reiziger meldt ons voorts, dat de fabrikaadje van katoenen lijnwaden op Sumatra , bij de Nederlandfche ingezetenen, tot eigen gebruik, veld w i n t ; maar ongelukkig, aan den anderen kant, is het entrepot te Padang
afgefchaft, waardoor nu alles inkomende regten betalen moet,
maar ook zeer v e e l , vooral opium, die haven voorbij vaart
naar de Engelfche vrijhavens. De Engelfchen zijn zoo wijs,
het mercantiele ftelfel van hooge regten meer en meer te wijzigen en te verzachten , en zij varen er wel bij: mogten wij
hen toch hieromtrent tot voorbeeld nemen 1 — Zoo fchreef
ook een Engelsehman aan den Kolonel N A H U Y S , dat de
blinde ftaatkunde van het Javafche Gouvernement, door van
de Engelfche goederen regten te vorderen , die fchier gelijk
flaan met een verbod, in korten tijd de bijna geruïneerde
handelaars van het Engelfche Sincapoera rijk zal maken. Met
zeer veel reden laat de Kolonel op dezen brief volgen: „ H e t
„ vorenftaande (laaft, wat onze Nederlandfche A D A M S M I T H
„ (de Graaf V A N H O G E N D O R P ) omtrent de hooge regten,
„ welke de (trekking van een verbod hebben, geleerd heeft."
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J. O L I V I E R J Z . , L A N D . EM ZEETOGTE^.

ZONDERLING' ZIJN FOMMIGE GEWOONTEN DER Smatranen, ALTHANS
v a n ' D E WESTKUST.

D E KINDEREN ERVEN ER NIET,

VOLGENS HET

GEBRUIK, MAAR DE NEVEN EN NICHTEN (ZUSTERS KINDEREN), TEN
GEVOLGE, ZEGT M E N , EENER OUDE legende,

D E Maleijers ZIJN

AFKEERIG VAN HET NOEMEN VAN HUNNEN NAAM;

EEN GEBRUIK,

HETWELK REEDS M A R S D E N IN ZIJNE Historie van Sumatra OPTEEKENT.

HET DRAGEN VANFIERADENIN vervalscht

OF Fransch

GOUD FTAAT ALLEEN AAN DE GROOTEN VRIJ; echt GOUD MAG IEDER
DRAGEN.

DIE ZELFDE VOORKEUR VAN VALSCH BOVEN ECHT*GOUD

MERKT MEN IN Java OP. MAAR karakteristiek is BIJ DEN Suvtairafchen Maleijer ZIJN GEBREK AAN EERBIED VOOR HUNNE O P PERHOOFDEN, HETWELK TEGEN DEFLAAFFCHEONDERWERPING VAN DEN
'Javaan LIJNREGT OVERFTEAT.

WANNEER MEN E S C H E L S K R O O N

«N M A R S D E N MAG GELOOVEN., ZIJN DE BEWONERS DER WESTREEL BETER DAN DIE VAN DE OOSTKUST, WELKE VEELAL ZEÉROOVERS
ZIJN; DOCH VALT ER OP HUN KARAKTER IN 'T ALGEMEEN NIET TE
ROEMEN.

GEDURENDE HET VERBLIJF VAN DEN HEER N A I Ï Ü Y S OP

iPadang WAS HET DEN DOOPSGEZINDEN

Engelfchen ZENDELING

E V A N S GELUKT, OM EEN FONDS VOOR INLANDFEHE FENOLEN BIJ ELTANDER TE BRENGEN; EN MEN MAG HOPEN, DAT DE INVLOED DER
Europeanen ZICH VOORTAAN DOOR BEFCHAVING EN OPLEIDING DER
•JEUGD-VOORDEELIGER ZAL KENFEHETFEN, DAN VROEGER DOOR BEVOORTDEELING VAN DEN INLANDER EN HET ERGERLIJKE VOORBEELD ONZER ONDERLINGE BANDELGEFCHILLEN.
D E VIJFDE BRIEF (WANT HET WERK IS IN BRIEVEN VERVAT AAN
DEN L T . GENERAAL D E K Ó C K , WIEN DE SCHRIJVER HARTELIJK LOF
TOEZWAAIT) BEHELST BIJZONDERHEDEN NOPENS DE EILANDEN
VAN

WAAR IN I3I8 DE Burginefche

Rhiouw,

BANDELAARS, AL WEDER DOOR

DE ONVOORZIGTIGHEID VAN EENEN Nederlandfchen

AMBTENAAR,

VERWIJDERD ZIJN, DOCH NU WEL WEDER, NADAT DE Engelfchen DIT
ETABLISFEMENT VAN ONS BEKOMEN HEBBEN, ZULLEN TERUG ZIJN;
NOPENS, HET PAS AANGELEGDE, DOCH REEDS BLOEIJENDE
Sincapoera,
Pinang,

Engelfche

ALSMEDE HET HEERLIJK GELEGENE EN FCHOONE Poèlo-

ALWAAR OP DEN aardbezieheuvel,

DER HEERLIJKFTE GEZJGTEN IS. Poelo - Pinang

ióoo VOET HOOG, EEN
MAG ALS EEN HEIL-

ZAAM OORD TER HERFTELLING VOOR DE (LAGTOFFERS DER VERDIKKENDE
LUCHT VAN DE KUSTEN WORDEN BEFCHOUWD.
ZIEDAAR EEN VERFLAG VAN TWEE, VOOR DE KENNIS ONZER. OOSTÉRFCHÉ BEZITTINGEN, ZOO BELANGRIJKE WERKEN.
FORENGFELS VAN Java,
NIET FPREKEN,

OVER DE VOORT-

ZOO -WEL ALS VAN Sumatra,

ZULLEN WIJ

DAAR DEZELVE UIT ANDERE WERKEN REEDS GENOEG-

ZAAM BEKEND ZIJA; HOEWEL HIER OVER DERZELVER BEDRAG, WIJZE

van aankweeking en bereiding enz. gewigtigp bijzonderheden
voorkomen. Wij hopen, dat deze werken vele lezers zul
len vinden, en daardoor de kennis van ons Rijk in het Oos
ten, die voor velen zoo noodig of nuttig i s , meer algemeen
zal uitgebreid worden.

Proeve eener Gefchiedenis der Kruistogten naar het Oosten,
tot op de herovering van Ptolemais in i a o / . Door N . G .
V A N K A M P E N . ll'de of mat'fi'e Deel. Fan den achtfim
Kruistogt tot aan het eindemerzelven.
Te Haarlem, £jr'.de
Erven F . Bohn. 1826. In gr. 8vo. XH, 426 Bl. ƒ 4 - 5 0 .
\Jfod is groot, en wij begrijpen Hem niet. Dit is ons? g e 
dachte bij het ten einde brengen van d e z e , gelijk zoo meni
ge andere gefchiedenis. Wanneer men eene verhandeling
leest over de voordeden, door de kruistogten aangebragt;
wanneer men vooral onzen R E G E N B O G E N en anderen, die
hem v o l g e n , hoort, dan (laat men ligt opgetogen over de
wijsheid en magt, die in de dwaas- en zwakheid der meivfchen werkt, om de zegenrijkfte einden te bereiken, en het
licht uit de duisternis te doen voortkomen. En foortgelijke
verhandelingen zijn er over opkomst en val van het Komeinfche rijk, over de Franfche omwenteling en heerfchappij in
Europa, gelijk ook over vroegere en meer afgelegene gebeurtenisfen, te fchrijven, of dadelijk gefchreven. Maar wanneer
men zelve het verhaal der voorvallen en omftandigheden,
eenigzins uitvoerig,en vooral onpartijdig, leest, dan valt het
niet altijd gemakkelijk, tot zoo verblijdende gevolgtrekkingen
te komen, of daarin te berusten. Het voorgeilelde doel der
kruistogten, herftelling van het Christendom in zijnen vroeg(len, geheiligden zetel , uitbreiding des gebieds van den Veriosfer onder ongeloovigen, ging althans geheel verloren. Bij
het einde derzelven zien w i j , integendeel, het gebied van
MAHOMED,

ten

koste van

dat van

CHRISTUS,

uitge

breid, en eene woester natie, dan men bedreden had, als eene
dreigende wolk over het fchoonfte gedeelte van Europa blij
vende hangen. Het is waar, dit was flechts der menfchen
d o e l , en wel een verkeerd d o e l , om de godsdienst des vredes door geweld van wapenen uit te breiden; een d o e l , daar
enboven door zondige bijoogmerken, aan welke het vaak
werd achtergeftdd, door dwaasheden en gruwelen van aller-

lei foort bezoedeld, en onwaardig gemaakt, om door God
gezegend te worden. Zijne wegen zijn anders en hooger, en
Zijn raad beflaat, Zijn welbehagen wordt niet te leur gefield.
J a , wij gelooven d i t , en de ondervinding leert ons inderdaad
goede vrachten van den boom opmerken, wiens groei met
bloed gedrenkt, wiens val door verwoesting gekenmerkt,
wiens fchaduw voor menfchengeluk doodelijk fchijnt te moeten genoemd worden; het nadenken doet ons menigen licht"ftraal z i e n , uit deze donkerheid blijkbaar voortgefchoten.
Maar, zoo wij het geloof misfen, e n , op ons eigen menfcheJijk inzigt afgaande, het kwada tegen het goede fielden, het
bekrompene, vaak te leur (lellende, hier d u s , daar zoo uitvallende, van het laatfle in aanmerking namen, en dit niet
•flechts bij de kruïstogten, maar ook bij andere, door ons genoemde en niet genoemde, voorname wereldgebeurtenisfen
deden, zouden wij dan even vast gaan in onze befluiten?
zouden wjj niet meer zuchten, dan juichen? Om van het
onzekere maar iets te zeggen: de kruistogten fchijnen inderdaad die magt der edelen gekaakt te hebben, welke de inval der Barbaren, na het inflorten der Romeinfche mogendheid, had gevestigd; maar hoe verfchillend was de uitkomJt
daarvan, in Frankrijk, waar het despotismus er door gevestigd werd, — in Duitschland, waar de kleine tirannen , voor
een groot deel, bleven heerfchen, — in Nederland, waar het
republikanismus en burgerlijke aristocratie voortbragt, — in
Italië,
waar licht en duisternis, vrijheid en flavernij elk haren tijd o f plaats hadden , e n , na allerlei worfteling, de laatfle
meest de overhand fchijnt te houden ! In Engeland en vooral
Schotland fchijnt zelfs dit middel tot het gezegde einde weinig gewerkt te hebben; fchoon hét later veel bloeds en
flrijds, ja koninklijke hoofden kostte, op fchavot'ten gevallen, om de bedoelde oudé fporen eener BarbaarfChe overheerfching te effenen. N e e n , wij kunnen niet te weinig op onze
menfchelijke kortzigtigheid afgaan, niet te omzigtig zijn , om
befluiten te trekken en berekeningen te maken. Maar dit
ontneemt niets aan het nut der gefchiedeuis, dat zich echter
in allerlei blijken vertoont. Is man the proper jiudy of man ,
's menfchen lot en karakter het- wetenswaardigfle van alle
voorwerpen, dan is ook de historie voor o n s , ' naast het geloof, meest fchepfels der ondervinding, de allerwenfchelijkfte
kennis. Ter zake dus 1
De Heer V A N K A M P E N befluit met dit deel zijne belang-

rijke gefchiedenis. Hetzelve behelst de vier laatfte van der
den boeken, loopende insgelijks tot aan het einde der der
tiende e e u w , met welker midden het begint. Het iode boek
bevat,in twee hoofdftukken, den achtften. kruistogt, ten op.
fchrift hebbende: I. de Heilige L O D I W U K in yoorfpoed,
II. — in tegenfpoed, en gaande van 1247 tot 1254, Het
n d e b o e k , loopende van den achtften tot den negenden
kruistogt,bevat mede twee hoofdftukken: I. val vanhetJCalifaat te Bagdad, van het Latijnfcfre rijk te Konftantinopel, en
van het Keizershuis der Hohenflaufen ; II, gebeurtenisfen in
Palestina; tot 1260. Het 12de boek geeft, in één hoofddeel,
den negenden of laatften kruistogt, en den ondergang van den
Christenftaat in het Oosten; tot 1291. Het 13de boek, of
flot, geeft, in H. I , de lotgevallen der Christen - koningrij
ken buiten Palestina, en der geestelijke ridderorden, door de
kruistogten opgerigt; LI. II. pogingen, om de kruistogren te
vernieuwen, en H. III. gevolgen der kruistogten.
Wij fchreven dezen inhoud te liever af, omdat dezelve de
belangrijke punten in het verhaal zoo juist opgeeft. Het eer
fte is des Heiligen L O D E W I J K S gedrag en karakter. En
waarlijk, onder alle de ontzettende, deels groote gebeurtenis
fen, die in dit 10de boek voorkomen ,is niets zoo merkwaar
dig, zoo waarlijk groot, als hij. Zielverheffend is het, zulk
een' man, in oorlog en in vrede, in voor- en in tegenfpoed,
te leeren kennen, als eene ondoofbare fterfchitterende aan den
donkeren hemel. Alleen zijn min verlichte geest verleidt hem
fomtijds tot daden, die hooge afkeuring verdienen, en zijn
feilbaar oordeel of zijne zwakke toegevendheid voeren hem
op verkeerde paden. Maar zijn oogmerk fchijnt altijd onbe
rispelijk ; zijne zedelijkheid, op zichzelve , onomkoopbaar, o , .
Had hem de woeling der kruistogten nooit buiten zijn rijk
vervoerd! Wij zouden dan , j a , misfchien, het Goden-fchouwfpel misfen van een groot man, met den tegenfpoed wortelende ;
maar zou dat niet min groote en tevens liefelijke van eenen
Koning, met alle magt en verleiding omftuwd, doch enkel
levende voor het geluk zijner onderdanen, ons dit niet rijke
lijk vergoeden ? 0 , Telde de Roomfche kerk vele zulke
heiligen, Frankrijk vele zulke L O D E W I J K S ! J a , wij achten
het eene verdiende in dit werk , dat een gansch boek zulk
een opfchrift draagt, zulk een middelpunt zijner verhaalde
gebeurtenisfen aanwijst. Ongezocht, en behoudens de geftrengheid der gefchiedenis, komt V A N K A M P E N hier dus

Ni O . T A N K A M P E N

eenJgzhfï tot dién vorta, van velkeh Wij betuigden, dat Jii}
de bekende fafereèjeh itto aanlokkelijk la ons oog maakte.
Wij kennén de voortzetting Van dat werk, verder dan de Hollandfcht vertaling, niet; maar mogen niet twijfelen, of er is
een deel aan dezen naam,gelijk ook aanKeizerrREDERiK,
gewijd. Welke mannén,roepen wij hierbij uit,bragt deze heldeneeuw voort, fchoon, helaas, in klein aantal; in het begin
een G O D F R I E D * T A N C R E D O , ligt ook B O U D E W I J N III;
daarna, bij den vijand, een N O U R R E D D I N , S A L A D I N ,
Ét vooral zijn broeder en naneef, allen overfchenen door Frankrijis lénigen Monarch | Zoo fchiftert de uitnemendheid van
den menfchelijken geest,-als- eene rots vastftaande in het midden van woedende golven; zoo vooral zijne zedelijkheid,
door befmetting noch verleiding van het fpoor te brengen l
De ondergang van het Kalifaat te Bagdad, van het Latijnfche Keizerrijk-te Konftantinopel, en der Hohenjlanfem, brengt
ons geene min belangrijke Zaken voor den geest. Met het eerfte toenftaatdie geheele beweging der Mongoolfche volken in
verband, welke, het is waar, geene duurzame verandering
te weeg bragt, aan de vreesfelijke magtverfpilling eenigzins
beantwoordende, maar daarentegen aanleiding gaf tot eene
uitgebreider volkenkennis, dan welke die vroege tijden ons
anders zouden opleveren, en in allen gevalle een nieuw belang aan het anders bijna eentoonig wordende verhaal der
nuttelooze Ijsfelijkheden van den kruisoorlog bijzet. Het tweede is van treuriger aard: het doet ons zien, dat de heldhaftige Frank op zijne beurt onmagtig is,om zich op den Oosterfchen Keizerstroon te handhaven, en geeft ons een voorgevoel van het eindelijk lot dezes twistappels tusfehen even
bedorvene Christenen. Over de Hohenftaufens heeft een geacht fchrijver in Duitschland een afzonderlijk, uitvoerig en
hoogstbeTangrijk werk gefchreven. Hunne gefchiedenis biedt
ons inzonderheid den worflelftrijd tusfehen het geestelijk en
wereldlijk gezag ter befchouwing aan , en blijft tot het einde
toe zoo belangwekkend als veelzins treurig.
Dair volgt welhaast de laatfle kruistogt, en de ondergang
van het Christenrijk in het Oosten ; • waarna nog Hechts
aanhangfels, als de geftichte rijken buiten Pakstina en
de geestelijke ridderorden, ter behandeling overblijven. A l leen een man als L O D E W I J K kon nog kracht en vuur aan
den heiligen oorlog bijzetten. En inderdaad vallen er onder
Zijne aanvoering nog groötfche bedrijven voor, die de be*>

fchouwing en bewondering, in weerwil van don trenrigen afloop , volkomen verdienen. Maar van dien tijd af blijven «iet

dan zwakke pogingen over. Wat wonder? Het karakter dér
heiligheid is lang verloren gegaan. De heersch- en baatzucht
heeft den droom , tot welken het volk en de adel goed en bloed
bijeenbragt, in vreemde kanalen geleid. En eindelijk fchijnt
het niet genoeg, Europa ontvolkt te hebben door ontelbare
bezendingen naar het Oosten; maar wat er aan gevestigde?
ligchamen als anderzins van die heilige woede nog over is,
dat wordt gebezigd, om de inwoners zelve van dit wereldd e e l , — het zij Mahomedaanfche Mooren, het zij Noordfche,
Pruisfifche en andere Heidenen, of Franfche ketters, (de eerften de nijverfte, de laatften de braaffte en verlichtfte burgers) —
gelijk vroeger de Joden, met het zwaard te bekeerea, dat i r
te verjagen of te verwoesten.
Maar bovenal gewigtig is natuurlijk het allerlaatfte hoöfttftuk,de gevolgen der kruistogten. V A N K A M P E N befchöuwt
die, met betrekking tot het ftaatkundige — tot den koophandel — de zeden — de godsdienst, de wetenfchappen ètt
kunften. En zijne befchouwing, wij moeten het bekennen,
is bedaard en gematigd. De flotfom i s : onmiddellijk méér
nadeel, maar in de gevolgen goed — opwekking van een'
beteren geest — ontwikkeling van het plan des Eeuwigen.
Tot het laatfte toe blijft de fehrij-ver getrouw aan het beginfel, dat ons al vroeg in het oog liep , om zijn tafereel
toch zoo leerrijk, nis gefchieden kon, te maken, ten opzigte van Europa z e l v e , niet flechts als de bron, uit welke alles voortkwam , maar ook als de grond , waarop het krachtigst terugwerkte,en waarbij wij inzonderheid hét meeste belang hebben. Vrij uitvoerig is hij daarom o o k , niet flechts
in hetgeen onmiddellijk, maar ook in hetgeen eenigzins bij
gevolg uit de kruistogten voortkwam. Hieronder rekenen wij
den togt van P O L O en andere wetenswaardige zaken. En
wij herhalen, dat het lezend publiek aan den ijverigen mart
nieuwe verpligdng heeft voor dit zoo wél behandelde,zoo
wél uitgevoerde werk.
Wij hebben vroeger g e z e g d , waarom eene fijn fchiftende
kritiek ons bij dit werk min gepast fcheen. Een paar kleinigheden, dc verhaalde zaken geenszins betreffende, veroorlove
de fchrijver ons. Op bl. 382 fchrijft hij : „ . . . .zoodat de gewoonte van twee cn meer masten, en diensvolgcns ook meer
zeilen , (waardoor men laveren kon) door den Herkenfeandelin

de MiddtUandfche zee werd veroorzaakt." Men laveert immers met één' mast even zoo g o e d , en hééft dit zeker aan
de. twee- en driemasten niet afgezien, — O p b l , ' 2 9 4 , van
B U O N A P A R T E ' S gedrag omtrent de Maltezer ridders• fprekende, noemt hij dezen „ eene hem onbeleedigende orde."

tjitgelezene Gedachten van den Graaf D E S É G U R . Uit het
Fransch. Te Rotterdam, bij]. Immerzeel, Jr. In izmo.
148 Bl. f 1 -20.
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n e t , allerliefst boekje vol levenswijsheid, doch zonder voorrede, waarvan wij hier de plaats zullen vervangen.
D e Schrijver is een Fransch Staatsman, door zijnen geest en
zijne talerten vermaard, Schrijver eener voortreffelijke G e fchiedenis van Europa tusfehen 178& en 1 7 9 7 , en van zeer
onderhoudende Gedenkschriften van zijnen eigen' tijd en verrigtingen , vooral van zijn Gezantfchap in Rusland'in 1785—1787,
waaruit men K A T H A R I N A ' U ^

POTEMKIN,

den Prins D E

L I G N E , en andere beroemde mannen van.dien tijd, en den
flaat van Frankrijk even vóór de Omwenteling, beter leert
kennen, dan uit eenige aan ons bekende werken. Zijn Zoon
Is de Schrijver vol talenten, die ons den veldtogt van Rusland bijna met de kracht van eenen T A C I I Ü S heeft afgefchetst. De Vader heeft, behalve zijne historifche, nog meer
andere werken gefchreven, uit welke eene 'bloemlezing is g e maakt van korte fpreuken,in den vorm der bekende Maximes
van R 0 c H E F O U C A U L T , doch niet zoo zeer op het groffte
Egoïsmus gegrond. Verre vandaar! Men hoore Hechts:
„ De grijsheid des eigenbelangzoekers is akelig: hij heeft
noch medgezel, noch opvolger, noch hopp ; hij alleen vervult ongefchiktelijk zijn' eigen' cirkel, even als de flak haar
huisje; het voorledene is voor hem eene ledige ruimte, he^
tegenwoordige eene wildernis, en de toekomst het niet."
Men hocre nog de volgende zedefpreuken:
„ E r beftaan twee foorten van vrolijkheid. De eene is lev e n d i g , ligtvaardig, onbezonnen, onftuimig, driftig; zij is
die der jeugd; zij vermoeit door haar gedruisch, en , even als
een vuurwerk, laat zij in de ziel iets flils en treurigs achter.
De andere is bedaarder, zachter, duurzamer; zij is eene
kunstverlichting, die de fchaduwen des nachts doet verdwijn e n , en die ons verheugt, terwijl zij o j s verlicht. Deze be-

I>E

S B G U R , UITGELÉZENE GEÖACHTEN.

lit.

Itoorlijke vrolijkheid is eigen aan goede , beminnenswaardige ,
kundige, deugdzame, toegevende grijsaards; men verbeeldt
Zich in haar den glimlach van eene vriendelijke ondervinding
en van een gerust geweten te zien."
„ De vrijheid moet, in hare w i e g , gevoed worden door de
Voorzigtigheid. De vrijheid vergaat meer door hare buitenfporigheden, dan door hare vijanden."
„ De hovelingen, voor welken de fortuin maar al te dik»
werf de eenige godheid i s , veranderen van godsdienst even
als van meester."
„ Er is geene drift, die zoo zeer verblindt als het bélangj
het belet de klaarblijkelijkheid te zien."
„ De eenige vrede, die van eenigen duur i s , is een g e matigde vrede, omdat hij geenen wrok achterlaat."
Wij weerhouden ons,doch ongaarne, van meer af te fcbrijj
ven. Dit keurig uitgevoerde boekje zou goed zijn tot prijzeti
op de fcholen, indien de daarin vervatte lesfen niet mee*
voor mannen dan voor kinderen waren.

Gedichten van j . L»
den,

N I E R S T R A S Z , JUNIOR*

bij G . T . N . Suringar. 1827.

gr.

Te Leeüwar^
Svo. XVI eü
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jeugdige Dichters, welke
Rotterdamfchè
fchool van den grooten T O L L E N S gevormd zijn, heeft zich
niemand meer van den trant en toon zijns voorgangers toegeëigend , zonder daarom zijne eigendommelijkhcid en öorfpronkelijkheid op te offeren, dan de Heer N I E R S T R A S Z ^
reeds zoo voordeelig door zijhen Verlosfer, Howard, Naerebout en een aantal andere kleinere ftukjes bekend. Stout eri
verheven, maar foms wel eens tot het al te hoogdravende
óverflaande in het hoogere Lierdicht, (een gebrek, waarvari
ook T O L L E N S niet geheel vrij te pleiten is) leidt de rigting zijns talents hem echter meer tot de zachtere, voorat
huisfelijke poëzij, in welke hij het diép gevoelige,
hartelijke van T O L L E N S verhoogd heeft door den gloed
èener verdraagzame, echt Christelijke godsdienftigheid,
men in die mate misfchien niet wedervindt in de gedichteri
zijns leermeesters. Ook in de befchrijvende poëzij ftrêefï
hij zijnen voorganger waardig op zijde ; en, fchoon er iri
onze dagen nog al hevig over de waarde of onwaarde van"

fijneeri
welke
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die ge»r« getwist z i j , en Ko.caieuc vooral niet tot deszelfs
flaaffche bewonderaars behoore, zal echter niemand ontkennen , dat zijn Naerebout een kunstgewrocht i s , waarin het
talent van befchrijven tot eene zeldzame hoogte is opgevoerd.
Van zulk eenen man, omtrent wiens dichterlijk talent een
Zanger als T O L L E N S , in zijne bijdrage tot een' der DichtAlmanakken van dit jaar, zulk een uitftekend getuigenis
geeft, en die zich daarenboven door zoo vele edele en beminnenswaardige hoedanigheden als mensch en burger onderfcheidt, ontvangt men gaarne eenen nieuwen bundel, die
reeds gedrukte, doch hier en daar verfpreide , gedichten fchakeert met nieuwe kunstgewrochten, welke voor zijne vroegere niet behoeven onder te doen. Gaarne vergeeft men hec
hem, wanneer men in zijne uitgebreide Voorrede, die eene
foort van godsdienftige, ftaatkundige, dichterlijke en taalkundige geloofsbelijdenis behelst, op fommige zinfneden floot,
welke eene zekere raauwheid en hooghartigheid van uitdrukking hebben, die zeker niet in de ziel des befcheidenen en
zachtaardigen Dichters lagen, maar toch aan den nijd en de
partijdigheid eene gewenschtte gelegenheid aanboden, o m ,
met eenigen fchijn van r e g t , op hem los te trekken, e n ,
toen men eens aan den gang was geraakt, het gebrekkige,
dat, gelijk in alle menfehenwerk, ook in zijne gedichten ge-*
vonden werd, tot in het befpottelijke te vergrooten, het goede
te verdraaijen, en het veelvuldige heerlijke en voortreffelijke
te verdonkeren. Ook wij zijn niet blind voor de gebreken
van. hen, die eenigen roem hebben verkregen, cn de tegenwoordige beoordeeling zal dit bewijzen; ook wij gelooven,
dat het voor N I E R S T R A S Z voegzamer geweest w a r e , de
algemeen aangenomene fpelling te blijven v o l g e n , dan een
eigen pad te.willen bewandelen, tot hetwelk zijne voorbe.
reidende ftudiè'n hem niet bekwaamd hadden; doch dit zal
ons niet beletten, openlijk onzen affchuw uit te fpreken van
hen, die, ongeroepen, uit nijd en ialoezij , het masker der
nameloosheid te baat nemen, om hem te verguizen, die met
zijnen wil nimmer hun leed toevoegde en in wiens fchaduw
zij niet verdienen te itaan, en die alzoo (opdat wij ook
TENS ons Griekse!: te luchten hangen) de fpreuk van H E S I O J)u s waar maken :
Kcci ftraxh

(piovést,

xdi ccotSai; ccaiSS.

Dat i s :
De beeclaar draagt den beedlaarhaat, en de een poëet den ander.

T

ï\ a deze kleine inleiding, welke onzer onpartijdigheid als
het ware werd afgeperst door twee even hatelijke als oppervlakkige beoordelingen dezer Gedichten, w e l k e , fchoon in
verfchillende Tijüfchriiicn geplaatst, echter blijkbaar uit dezelfde clique oorfpronkelijk zijn, zetten wij ons tot eene befcheidene, d o c h , zoo wij vertrouwen, regtvaardige kritiek
van dezen bundel, die zich niet Hechts door uitwendige,
maar ook doorgaans door inwendige fchoonheid aanbeveelt.
Dezelve wordt geopend door de Onflerfelijkheid, een Leerdicht, in hetwelk dit heerlijk onderwerp wordt behandeld op
eenen echt dichterlijken toon, die vrij wat verfchilt van de
prozai'fche dorheid, welke ons bij zoo vele andere leerdichten
zacht en zalig doet influimeren. N I E R . S T R . A S Z verontfchuldigt er zich over, dat dit ftuk niet genoeg uitgewerkt i s ,
en een Criticaster maakte van deze welgemeende bekentenis
gebruik, om zich over deze onuitgewerktheid, welke hij anders zeker niet opgemerkt zoude hebben, eens regt vrolijk te
maken; doch wij voor ons bekennen gaarne, niets op te hebben met die fabrijkmatige leerdichten, welke het onderwerp
uit alle mogelijke oogpunten befchouwen, en met deelen en
onderdeden, even geleidelijk als eene predikatie van vóór
vijftig jaren, voorzien zijn. De ware Leerdichter moet zich
aan één hoofddenkbeeld vasthechten, of, zoo hij er meerdere
kiest, dezelve door natuurlijke overgangen ineen weten te
fmelten: door dezelve geleid en bezield, plaatfe hij zijn onderwerp in een poé'tisch licht, en wachte zich voor de prozai'fche fchaduw , die op fommige gedeelten eener al te volledige behandeling vallen moet; — dit i s , onzes inziens, de
ware theorie, en aan dezelve heeft N I E R S T R A S Z zich gehouden. Uit de zucht naar iets hoogers en beters, welke
den mensch inwoont, en uit de gebrekkige verhouding, in
welke deugd en geluk hier op aarde liaan, bewijst hij wijsgeerig het noodzakelijke der onflerfelijkheid, welke hij vervolgens waarlijk voortreffelijk in het licht der Christelijke
Openbaring befchouwt. Men vindt hier heerlijke bladzijden:
hoort Hechts de volgende, waar de wroeging des moordenaars
gefchilderd wordt:
Aanfchouw hein , bleek geknaagd door opgekropte zorgen;
Geheimvol houdt het graf zijn wanbedrijf verborgen;
De zwarte nacht zonk neer; geen dar befcheen den moord;
Geen mcnschhjk v.v-sey heeft d e n ftervensgil gehoord;
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Geen oog den prooi gezien, dien "hij ten grave (leurde,
Noch 't bloed, d a t , opgefpat, hem daal en handen kleurde »
N u fpreidt de zon haar' gloed langs 's hemels wolkenbaan;
Zóó vreeslijk is haar licht nooit voor hem opgegaan!
Ach ! had zij niet voor hem haar' (luier opgeflagen !
Ach! fluurde ze elders voort haar gulden gloriewagen!
Haar glans doordringt zijn ziel en draalt zijn misdaad bloot;
Haar purper is hem 't beeld van 't bloed, dat hij vergoot!
D e wroeging knaagt zijn borst; nu (helt hij voort, onzeker
O f ieder fchepfel hem op zijde treedt als wreker!
Hij ziet in ieders oog een' b l i k , die 't hart doorfnijdt;
Hij hoort in iedre dem een d e m , die hem verwijt;
Hij vreest in eiken vriend, hoe trouw in fmart en zorgen,
E e n ' duwen vijand, die een' wraakdolk houdt verborgen;
Hij fchuwt zijn' medemensch, hoe dier hem eens geweest -—
Doch de eenzaamheid? Misfchien dat zij zijn wond geneest?
M a a r , ach! in de eenzaamheid gaat ook de wroeging mede ;
Z e omwaart hem als een fpook, en hecht zich op zijn trede,
E n kleeft hem vast om 't lijf, en foltert ziel en z i n ;
Naast iedren voetdap drukt ook zij haar' voetdap i n ,
E n , ach! die voetdap daat in 't rustig d o f der dooden,
In 't dof des grafs, dat ook hem w a c h t . . . o fmart! o noodenl
Daar dringt zich de eeuwigheid aan zijn verbeelding op!
Hij flddert! de angst vermeert bij eiken harteklop ! . . .
Hij wanhoopt... vleit zich weer... zou hij den doodflaap vreezen ?
M a a r , ach! 't ontwaken volgt,! er moet een Rechter w e z e n !
Die taal verheft zich thands met onverwinbre kracht.
1

Dit is zeker heerlijke, krachtige en toch eenvoudige p o ë z i j ,
in welke men alleen den gloriewagen der zon, als te, gekundeld voor deze zedefchildering, en de nooden, als te g e 
wrongen om het rijm, weg zoude wenfchen. Op fommige
plaatfen is dit Leerdicht echter niet vrij van zekere duister
heid , vooral ontfpringende uit de zucht om alles regt dich
terlijk uit te drukken, waardoor w e l eens minder natuurlijke
bewoordingen en minder losfe woordvoegingen gekozen zijn ;
een gebrek,dat N I E R S T R A S Z over het algemeen nog al ei
gen fchijnt, en in hetwelk de dichterlijkde Geniën het gemak
kelijkst vervallen. Ten bewijze drekke de achtregelige aan
hef van dit d u k , waar de dichterlijke beeldfpraak en gewrongen'e woordvoeging voor velen misfchien onduidelijk zijn z a l ;
en toch is duidelijkheid en verdaanbaarheid het eerde vercischta en de grootlte roem van den Dichter. Simplex jigilht.it vcri es pulchri.

Een ander uitgebreid ituk in dezen bundel is het Lofdicht
op R U B E N S , te /Inwerpen met goud bekroond, en bij eene
vroegere uitgave door onze zuidelijke broeders met den naam
van Dithyrambe beftempeld. Ook deze benaming i s , tot onze
verwondering, door fommigen euvel opgenomen, daar het
toch bij ons gebruikelijk i s , om Lierzangen, welke niet in
gelijkmatige coupletten , maar in ordeloos afwisfelende regels
van verfchillende lengte gedicht zijn, Dithyramben te noe
men. En dat dit Lofdicht waarlijk een Lierzang .en.wel een
heerlijke Lierzang z i j , zal niemand, die Hechts een aasje
dichterlijk gevoel heeft, betwijfelen; offchoon hij, die takt
'voor het werktuigelijke der kunst b e z i t , misfehien zal oordeelen, dat de fnede en afwisfeling der versregels foms betef
en vloeijender had kunnen zijn. De aanhef, waar ons de
Dichter, als door eenen tooverflag, voor de beide puikduk.
ken van R U B E N S in de Lieve Vrouwe - kerk te Antwerpen
verplaatst, is meesterlijk, e n , zouden wij bijna z e g g e n , zoo
heerlijk, als in eenige Letterkunde iets kan gevonden wor
den. Het geheele ftuk vloeit over van fchoone en verhevene
plaatfen. Slechts jammer is h e t , dat de opgewondene (lem
ming, in welke de Dichter zich bevond, hem een paar malen
van het fpoor geleid heeft, en dat hij wel geen' onzin, maar
toch bombast nederfchreef, in regels als deze:
Hij durft de plonderkolk des tijds met de oogen meten,
Ontwarren met den vingertop,
En d e l v e n , wat verzonk en ordloos ligt verfmeten,
Weer in oorfpronklijke orden o p !
Men kan wel een kluwentje katoen ontwarren,niet met é é n ,
maar met meer vingertoppen; doch hoe men dit eene k o l k ,
en nog wel eene plonderkolk, dat al een raar ding zijn moet,
doen k a n , begrijpen wij niet; even min als wij het vatten,
hoe men hetgene door elkander en het onderst boven in den
afgrond ligt gefmeten, in orde, en nog wel in de oorfpronkelijke orde, kan opdelven. Nog een daaltje:
Hij drijft de rosfen van Saturnus gulden wagen,
Tot waar zijn fpil in vlammen blaakt!
Dit moet beteekenen, dat hij zich den tijd durft voordellen,
in welken de Tijd vernietigd zal worden, namelijk den jongflen dag; doch de metaphors is zoo buitenfporig,dat de mees-
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ten haar niet begrijpen, en dat z i j , die haar begrijpen, er
van duizelen.
De Eeuwzang op het vierde Eeuwgetijde van de uitvinding
der Boekdrukkunst, door de Hollandfche Maatfchappij met
zilver bekroond, heeft geene zoo fchitterende partijen, maar
is echter den meester waardig. Eenige hoogdravende uitdruk
kingen, als:
. . . .

de ftarplaveifels fcheuren.

Het lastrend misdrijf ftak het drakenhoofd ten hemel,
Die rouw droeg, omdat de aard' zich zat aan tranen dronk.
het zweven van K O S T E R op den adem Gods, en de VLINDER*
vlerken, welke het gefchrevene blad mist, zijn vlekjes, rij
kelijk uitgewischt door zulke heerlijke plaatfen, als men b.
v . op bl. 1 7 3 aantreft.
Thans gaan wij tot de kleinere ftukjes o v e r , in welke des
Dichters eigenaardig en meesterlijk talent nog meer uitblinkt
dan in de grootere, en van welke het meerendeel zal g e 
lezen en bewonderd worden, zoo lang eene Nederlandfche
borst gevoel heeft voor Nederlandfche poëzij. Onder dit
meerendeel behooren vooral Bidden en Danken, twee een
voudige en toch echt dichterlijke ftukjes, uit welke ons
de zachte en Christelijke geest van den edelen Zanger in
eiken regel tegenwaait. Waarlijk, die bij het lezen van zulke
poëzij koud en koel blijft, en de hand niet opheft, . om
ze broederlijk den maker toe te reiken, heeft geen aasje
poëzij in het hart!
Deze eenvoudigere dichtfoort, en
het huisfelijke genre, dat zoo naauw met dezelve verzusterd i s , is het eigenlijke vak van N I E R S T R A S Z . Over
vloedige bewijzen hiervoor vindt men overal, b. v. in
de beide heerlijke ftukjes, uitgefproken op de twee eerfte
Algemeene Vergaderingen van het Genootfchap tot verbete
ring der Gevangenen; in de door vorm en inhoud treffende
gedichtjes: de ontflapen Moeder aan haren Echtgenoot, en
het ontflapen Kind aan zijn' Vader, het laatfte hier verge
zeld door de roerende muzijk van den te vroeg geftorven*
S U N D O R F F ; in het Ouderlijk Verdriet, het Vaderlijk Affcheid aan den vijftienjarigen Zoon, en in allen zonder onderfcheid, welke gerigt zijn aan zijne gade, kinderen en vrien
den; offchoon wij een paar Albumversjes' uitfchieten, in
welke de z u c h t , om kort en kernachtig te zijn, aanleiding
gaf tot duisterheid en gezwollenheid. Ook de Gelegenheids-

gedichten, TOE v. :
eigenlijk reeds ecr.ige der genoemde
behooren ,
• ' ; r oe! en dichterlijk fchoon; en wij w e ten het S I E R ? ' - ; - s z dank, dat hij zich verheven heeft
boven hei vooroordeel, dat tegen dezelve h'eerscht. Waarlijk , nooit fpreekt de Natuurdichter (en deze zal toch w e l
de eenige echte zijn) krachtiger, dan wanneer zijn hartdiep
gefchokt is door vreugde of fmart. En wanneer is dat hart
inniger getroffen, dan bij het lijk eens dierbaren bloedver J
wants, dan bij het onverhoopt geluk eens hartelijk geliefden
friends? De gelegenheidsverzen zijn de gevaarlijkfte klippen
voor de dichterlijke middelmatigheid, en daarom leest men er
zoo vele vervelende ; doch de ware Dichter is nooit meer
Dichter, dan wanneer hij zijn hart uitftort voor zijne dierbaarfte betrekkingen, en voor zulke alleen heeft N I E R S T R A S Z
gezongen. Eenigzins verwant aan deze dichtfoort is de Lijkhulde aan F E I T I I , door den jeugdigen Zanger als zijnen
tweeden Vader bemind; doch de toon Hijgt hier natuurlijk
hooger, daar het een onderwerp betreft, dat in eenige opzigten nationaal was. Dn al het fehoone , waarvan dit ftuk
overvloeit, -ftieten wij echter op eenige weinige uitdrukkingen , welke ons minder bevielen, alleen omdat zij minder
natuurlijk waren.
Nog vindt men hier eenige kleine (tukjes in den verbalenden trant, van welke ons vooral J E S A I A X L : 8 uitmuntend beviel. Hetzelve is in de manier van T O L L E N S , maar
zoo als fleehts een oorfpronkelijk Dichter in eens anders trant
kan zingen. Verder: Gsds Voorzienigheid , waarin ons de regel hinderde :
n

b

Nu had ze noch cetcn noch drinken;
want voor de laatftc behoefte zorgt de Natuur in ons Vaderland waarlijk overvloedig genoeg; A B E L'S dood , waar ons
die knods, die K A Ï N als een teentje in hetwilgenboschknakf,
volftrekt niet bevallen w i l ; en Hal-Mehi,
een meesteritukje
in de befchrijvende fuort, waar wij echter, in de fchildering
van het zwemmende meisje, haperden bij:
E n dreigt een golf h«w> >.c overfpringen,
Zii Haat '\-p<-n kringen.
Want ho
vier,, j ; n

g e n , waarfchijnlijk door de krach: der armen, is niet alleen
duister uitgedrukt, maar de zaak zelve hier onbegrijpelijk.
En hiermede eindigen wij deze uitgebreide beoordeeling,
in welke wij niet flechts het gebrekkige aangetoond, maar
ook het voortreffelijke den verdienden lof toegezwaaid heb
ben; ten flotte den Heere N I E R S T R A S Z voortdurenden lust
ter beoefening der fchoone kunst, in welke hij reeds zulk
eene groote hoogte bereikt heeft, tpewenfchende, tevens met
het noodige geduld, om kleingeestige benijders te verdragen,
en genoegzame zielkracht, om met medelijdende verachting
op hen neder te zien.

Het Leven en 4e Gevoelen} der voornaamfte Jezuiten,
in Air
phahetifche orde kortelijk voorgefteld. Door M, C O L L i r *
D E P L A N C Y . Naar den vierden Druk uit het Franseh.
Te Deventer, bij A , J. van den Sigtenhorst. 1827, In \%mo.
113
Bl.f:-jS.
Het
is geen wpqder, dat de woelingen der Jezttiten, die
Jiet altijd op het bederf van de beste menfchen, en van het
dierbaarfte, dat de menschheid b e z i t , toeleggen, de opmerk
zaamheid algemeen gaande maken.
In Frankrijk vooral, waar zich deze fchijnheilige boos
wichten , tegen het gevoelen van het beste gedeelte der N a f i e , opdringen tot opvoeders en bedervers der jeugd, moest
"bovenitaand werkje opgang maken. De geringe prijs, voor
welken het verkrijgbaar w a s , werkte mede, om het in veler
handen te brengen. Het grootfte gedeelte van het v o l k , dat
zich geene grootere werken kan aanfchaffen, moet op zulk
eene wijze geholpen wqrden. Hierdoor, en door de openlijke
aanmatigingen der Franfche Jezuiten, werd natuurlijk de zucht
opgewekt naar inlichting omtrent het l e v e n , de gevoelens
en bedoelingen dezer H, vaders, of liever ondermijners, van
het geloof.
Van wege den inhoud is dit boekje dubbel waardig ver
taald te worden. Schoon verlost van dit boos gedacht, kan
de Nederlandfche Natie niet genoeg onderrigt worden omtrent
het geluk, in hetwelk zij verkeert. De ontmaskering van
grijpende wolven onder fchapenvachten is en blijft nuttig ook
voor hen, die uit de ervaring van anderen leeren, hoe grefig deze huurlingen van de kudde Aagten en eten. Alleen,
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hadden wij verlangd, dat de vorm van het boekje anders
ware geweest. De alphabetifehe orde is wel gemakkelijk
voor hen, die van elders met de (luwheid dezer (langen zijn
bekend geworden. Alvvie de namen der voornaamfte Jezuiten kent, vindt hier verdere opleiding. Men had echter, al
ware het flechts bij de tijdrekenkundige tabel, eene beknopte
gefchiedenis moeten leveren van het Jezuïtisme,
eenigzins
meer in verband met onze vaderlandfche gefchiedenis, met
aanwijzing' der bladzijden, waar van de afzonderlijke Jezuiten in het werkje het een en ander vermeld is. Ook was
dienftig geweest een kort zamenftel van hunne affchuwelijke
leer, uit de afzonderlijke alphabetifehe behandeling opgemaakt. Dan bleef alles meer voor het vervolg bruikbaar, en
dit ftukje was dan geen bloot gefchrift van den dag.
Wij vergen noch het onnoodige noch het nuttelooze.
dien een herdruk mogt vereischt worden, hopen w i j ,
onze aanmerkingen zullen behartigd worden. Dan zal
Franfche werkje voor Nederlanders meer bruikbaar zijn
•hlijven.

Indat
dit
en

De Reis naar het Vaderland, door A . F . H O L S T , Predikant.
Naar het Hoogduitsch. Te Amflerdam, hij ten Brink en de
Vries. 1827. In gr. Zvo. 335 Bl. f 2 - 9 0 .
weten volftrekt niet, wat wij van dit boek zeggen
moeten. Wanneer wij het grootelijks aanprijzen, dan verbeuren wij het vertrouwen van onze lezers; en ontraden wij
de lezing, dan doen wij aan het boek toch ook grootelijks
onregt. Op den titel af, en bij het vlugtig doorbladeren, meenden wij een B U N J A N'S Christ'enreize te zullen vinden , alhoewel in beteren fmaak en zonder verouderde leerbegrippen en dweepzucht, offchoon het titelvignet daar niets van
h a d , en ons integendeel aan een werkelijk reisje hier op de
aarde moest doen denken. Bij de opgave van den Inhoud
meenden wij een' onderhoudenden, leerzamen roman te zullen vinden. Van dit een en ander vonden wij bij de gezette
lezing echter niets.
Van eene Reis heeft het b o e k , behalve den titel, genoegzaam niets. Niets van plaatfen en landen ; niets van het onderhoudende of leerzame, dat men wachten zou. Met vrouw
en zoontje, die de reis mededoen, (preekt de man ook nim.

4. F.
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mer; voor dezen fchijnt hij een vervelend cn in zichzelven
verzonken reisgenoot te zijn. En het Vaderland, daar het op
af moest, blijft geheel onbekend. Wij raakten er zelfs mede
ïn de w a r : w a n t , toen de man over de grenzen trok, meenden w i j , bij de eerfte lezing, dat hij nu uit zijn vaderland
g i n g ; evenwel naderhand merkten w i j , dat het -land, dat hij
toen verliet, en waar hij eindelijk terugkeert, zijn vaderland
niet was. Hij deed nu maar een uitftapje naar zijn vaderland , zoo als 't fchijnt om eën'e ftervende bloedverwante daar
nog eens te bezoeken.
De reis fchijnt hij beflemd te hebben tot het voertuig voor
de leeringen, vermaningen en zedelesfen, die hij zijnen lezeren had toegedacht; maar de reisbefchrijving heeft hij inrasfchen vergeten. Het boek is overigens een allerlei, zonderling genoeg bijeengevoegd, en het handelt over'alles. ' A l
aanftonds bij het op reis gaan wijdt de fchrijver-uit-over'dè
pllgten Van de vrouw; en daar de voerman van dén wagen
fpringt, om de paarden wat te ontlasten, krijgen de ftudenten vermaningen, om niet over de eerfte grondregelen der
kunften en wetenfchappen heen te flappen. Onder het opfchrift::' faapftcde, handelt hij over den kinderzin; ook al
over droomen. Kortom, men kan bijna niets uitdenken, waarover hij geene aanleiding, en dikwijls eene zeer gezochte
aanleiding neemt, min of meer, en doorgaans vrij uitvoerig,
zijne gedachten te zeggen. B . v. toen men hem op de terugreis eene fabel medegaf, handelt hij over het tweegevecht;
en bij het medenemen van eenen v o g e l , over gevangen- e»
tuchthuizen.
Wij ontkennen n i e t , dat deze uitlatingen o f
vertoogjes veel goeds en nuttigs behelzen, hetgeen w i j , op
zichzelve befchonwd, met genoege n kunnen lezen (alhoer
wel zij ook dikwijls verbaasd oppervlakkig zijn, en het ons
voorkomt, dat voet bij ftuk houden des fchrijvers zaak niet
is) ; doch hier zijn zij vervelend, en houden den nieuwsgierigen lezer o p ; offchoon zij hem eigenlijk weer niet ophoud e n , want van de reis zelve komt toch geen berigt.
N o g eens: wij weten niet, wat wij van dit boek moeten
zeggen. Zoo veel zeggen wij echter met overtuiging , dat
deze amphibie, voor het tot nut en vermaak lezend publiek,
mislukt i s . De vertaler R . honde ons deze verklaring ten
goede, welke wij wagen te doen, niettegenftaande den lof,
dien hij aan het werk geeft, en de gunftige beoordeeling van
hetzelve in de voomaamfte Duitfche Tijdfchriften, waarvan hij
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melding doet. B c fehrijver zal voldaan zijn, zoo hij, ondet,
-dezen vorm , flechts geflaagd i s , om één denkbeeld te verbeteren , èine heilzame gedachte te verwekken, één vroom befluit tc bevestigen: dit houden wij inderdaad wel mogelijk,
want wij vonden hier en daar waarlijk veel, dat behartiging
waardig i s ; en wij wenfehen dus opregt, dat deze zijn wensch
vervuld zal w e d e n .

Nederlandfche Muzen - Almanak. 1828. Tiende Jaar.
"sGravenhagc, hij J. Immerzeel, Jun. 236 Bladz. Met Platen
en'Portretten, f 3 - 50.
Belgifche Muzen - Almanak. 1 8 2 8 . Derde Jaar. Te Gent,, bij
A . B . Steven. 248 Bladz. Met Platen en Portret, f 2 - 50,
D e z e beide jaarboekjes gaan tot nog toe in eenen edelen
wedftrijd, weiken wij echter vreezen, dat fpoedig in eenen
kleingeestigen naijver zal ontaarden, (waarvan wij reeds dé
blijken in zekere Advertentie mecnen gezien te hebben},
voort, om e l k , zoo veel mogelijk , het dichtlievend publick
op zijne zijde te lokken. Schoon de oudere broeder het tot
nog toe wint in aantal van meerderen naam hebbende medearbeiders , en zeker meer goeds en minder middelmatigs Ie*
ven, ftreeft de jongere met iederen jaargang, ook in dit opz i g t , hem digter op de hielen , en bezit daarenboven het eigendommelijke van ons op eene verblijdende wijze bekend ta
maken met de pogingen onzer zuidelijke broeders, om den
nationalen zangberg, die zoo lang voor hen als afgefloten w a s ,
te beklimmen. In keurige netheid van druk en plaatwerk doen
zij voor elkander niet onder; de Noord - Nederlander wint
het in aantal van gravures, en in oorspronkelijkheid en verfcheidenheid van teekening; doch de Zuidlauder bezigde eene
graveerftift, die in kracht en in zachtheid die dergenen overtreft, welke de ander te werk ftelde. In het uitwendige
(laan zij dus vrij wel gelijk; laten wij thans eens z i e n , hoe
het met het inwendige, dat toch het voornaamfte i s , g e field zij.
Offchoon wij met verwondering in den Ncderlandfchen A l manak verfcheidencn onzer meer bekende Dichters misten,
vindt men er toch grootere of kleinere bijdragen , —van w i s E L I U S , die evenwel eikel eene navolging van een klein Duitsch
versje leverde; van W A R N S I N C K , wiens Laatfte Oogenblik-
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ken van N A P O L E O N eenen meer verhevenen en echt lyrrfchen toon hebben, dan fommige zijner dichtftukken kenmerkt ; van de Gebroeders K L rj N , en van T O L L E N S , van
welke wij gaarne meer of meer uitgebreids ontvangen hadd e n ; van N I E R S T R A S z , wiens (tukje, Poêzij getiteld, wel
wat mank gaat aan gezwollenheid; van S T A R I N G , d i e ;
als altijd, luimig en oorfpronkelijk tevens i s ; van B O X M A N ,
wiens Lierzang, Homerus, gloed en kracht met klaarheid en
ongewrongenheid vereenigt; van W I T H U Y S , wiens Meineed,
hoe lang ook en op fommige plaatfen wat gerekt, toch een
der puikftukken is van deze verzameling; van I M M E R Z E E L
z e i v e n , d i e , in vier o f vijf (tukjes van verfchillenden trant,
zijnen lang verkregenen roem bewaart en vermeerdert; van
C. DE K O N I N G , wiens Huis te Vogelenzang om door gang
en, gloed beter b e v i e l , dan zijn gedicht op zijne woonftad
Haarlem, waarin de (tof tot prijzen zoo ver gezocht wordt,
dat men bijna gelooven moet, dat hij verlegen was om ze te
vinden, en waarin w i j , onder anderen, dezen regel al vrij
zonderling vonden:
J a , Haarlem» fchoon het leed u drukt,
Schoon vreemden u verteren \
van S I F F L E , die in zijne Gezagsleer b e w i j s t , dat hij den
toon van het hoogere Hekeldicht zeer goed weet te vatten ,
en door ons ten fterkfte wordt aangefpoord, om in deze bij
ons minder beoefende dichtfoort meerder te leveren; van
V A N H A R D E R W I J K , wiens (tukje, God regeert, niet (lechts
zijner denkwijze, maar ook zijn dichterlijk talent hooge eer
aandoet; van Mejufvrouw M O E N S , die hare lier aan Griekenland wijdde, en wier klank ons uitmuntend bevallen heeft,
behalve dat wij de laatite helft van het eerfte couplet niet
begrepen, en bij het kransjes breijen, op bl. 1 0 4 , onwillekeurig aan breikoufen en breinaalden dachten; van j . V A N
W A L R E , wiens zedelijk verdichtfel, de Waarheid,
den
wijsgeerigen denker en geoefenden Dichter doet kennen; van
IJ N T E M A , wiens Heerfchappij van den Mensch over het Die*
renrijk eene nieuwe wending geeft aan eene erkende waarh e i d ; van S C H E N K , wiens Welzijn van het Fader land door
velen gaarne, als een regt hartelijk drinklied, zal gezongen
en beklonken worden; van — Doch waarlijk, de zinfnede is
reeds zoo geweldig l a n g , dat het tijd wordt die te eindigen,
of de Lezer zoude derzelver aanvang niet kunnen wedervinden.

Voegen wij hier dan nog van onze minder bekende of jon
gere Zangers b i j : V A N D E N B R O E K , wiens beide allerlieffte Oosterfche Liederen ons uitnemend bevielen, behalve dat
die Griekfche u R A N I A , welke in een naast elkander flaand
couplet eene dochter van A L A H ( A L L A H ) o p v o l g t , e e n wei
nig erg tegen het costuum zondigt; G R A V E , wiens Stem in
het Dal, gelijk vele zijner ftukjes, een' zekeren Romantifchen geest ademt, welken wij echter, fchoon hij in onze
Letterkunde eenigermate vreemd z i j , geenszins afkeuren \
maar w e l , dat hij, om des lieven rijms w i l l e , aan eene bloem
iets toefchrijft, dat Hechts een veeljarige boom kan bezitten;
Zijn ruwe hand verbrak den TRONK
Der lelie , eens der velden pronk.
V L I E L A N D E R V A N D E N B E R G H , ons hier vcor het eerst
ontmoetende, die, in eenen aan N I E R S T R A s Z ontleenden
vorm, waarlijk een lief gedichtje leverde; B R B S T E R , V A M
DER
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r. C O R D E S , die allen met kleinere ftukjes,
op verfchillenden toon geftemd, dit jaarboekje verfierden;
SCHOUTEN,
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LOOS-

J E S , welke drie, fchoon minder gelukkig, het luimige
beproefd hebben; T E N H A G E N , die een vrij dichterlijk
Welkom aan zijnen haard toezingt; V A N E L D I K T H I E M E ,
wiens Klagt,
fchoon veel te beeldfprakig en gerekt, echter
eenen goeden aanleg verraadt; E N G E L E N , wiens Judas
Iscarioth zeer dichterlijke partijen b e z i t , doch geheel mis
lukt i s , daar hij ons dezen ongelukkigen als een onwillig en
tegenftrevend werktuig, dat zijne wandaad op alle wijzen wil
maar niet kan vermijden, voorftelt, en ons dus ftetnt om
hem te beklagen, en niet om hem te verachten. Voegt men
deze allen bij de vorigen, en telt daar dan nog bij eenige
ftukjes, welke wij om derzelver middelmatigheid liefst niet
bij name aanhalen, dan zal men genoegzaam overtuigd zijn,
dat dit bloemkorfje eene zoo groote verfcheidenheid van geur
en kleur bevat, dat het den liefhebberen der Nederlandfche
poëzij tot een welkom gefchenk wezen moet. De keurig uit
gevoerde en vrij wel gelijkende Portretten der verdienftelijke
Dichters B O X M A N en N I E R S T R A S Z zetten in dezen jaar
gang de galerij van onze Nederlandfche Zangers voort; en wij
vertrouwen,dat I M M E R Z E E L niet, gelijk eene zekere Adver
tentie wil te kennen g e v e n , dezelve zal fluiten. Er zijn nog

te veel verdienftelijke mannen over, die regtmatige aanfpr®ÖS
hebben, om in dezelve te worden opgenomen.
Het verheugt ons, thans tot den Belgifchen Muzen - A l manak overgaande, de betuiging te kunnen herhalen, dat dezelve jaarlijks in innerlijke waarde en rijkdom toeneemt. Van
onze meer bekende Noord - Nederlandfche Dichters (want de
Zuidelijke zullen wij later naast elkander optellen) leverde
R O B i D E V A N D E R A A een fragment, Spanje getiteld, liberaal , ftout en krachtig, verdienftelijker dan wij nog immer
iets van hem zagen; waarom wij hem hier dan ook hooger,
dan in onze beoordeeling van den Noord - Nederlandfchen
Almanak, plaatfen; B O X M A N , een ftukje aan de Muze, in
den trant van H O R A T I U S , dat eer doet aan zijne denkw i j z e ; D E G R E U V E bezingt de Toekomst voor Nederland;
doch de dichttrant fchijnt ons niet helder, niet klaar genoeg.
T E N H O E T gaf twee fentimentele ftukjes; c. D E K O N I N G
een' Lierzang, Sophonitba, met fommige' ftoute coupletten
en prozaïfche regels; doch de aanleg van denzelven is veel
te historisch voor de Ode. L U L O F S leverde eene nieuwe
navolging van s C H I L L E R ' S Romance, de Duiker; Mejufvrouw M O E N S , een lang ftuk: Aardenburg verdedigd, dat
vele verdienften bezit. G I S I U S N A N N I N G bezong den
Noordfchen Krijgsman op het Graf van Misfolunghi; dit ftuk
heeft gang en er is gloed i n , doch het wordt ontfierd door
eenige kleine vlekjes. S I F F L É fchildert ons Formofa's Overrompeling krachtig.en fchoon, en bezigde niet ongelukkig de
achtregelige canzone der Italianen.
V A N S O M E R E N bezingt het Verraad van Philippus van Egmond; en wij hechten ons zegel aan zijne fikfche verzen, mits hij dien Paliituur niet op Brusfels muur nederzette, en P A R M A ' S heir
niet eerst als een paard doe fchieten in galop, en dan als
een tijger den dollen kop laat verpletten op Brusfels ijzeren
w a l ; deze twee ongelijkflachtige beftanddeelen in dezelfde
.vergelijking, bl. 7 8 , zijn tegen alle regels van den goeden
fmaak. T O L L E N S gaf een krachtig Albumblaadje aan B O W R I N G ten beste; j . V A N W A L R B parodieerde eene ftof uit
de Gedaanteverwisfelingen van o v i D i u s ; w A R N s i N C K Z o n g
regt hartelijk aan zijne Zuid• Nederlandfche
Kunstbroeders;
en L O O T S liet een reeds bekend versje op H E I N S I U S ,
wiens keurig portret dit jaarboekje verfiert, nogmaals afdrukken.
D e z e zijn zoo wat de bekendfte namen, en de oudere
broeder heeft dus nog den voorrang, wat het getal van meer
beroemde medearbeiders aangaat. Doch men vindt hier nog
verfcheidene minder bekenden, waaronder velen, die beteren
liefelijker zingen, ten minfte hier, dan hunne oudere voorgangers. Onder dezen willen wij echter geenszins hem gerekend hebben, dien wij. de rij laten openen, j . w. V A N
A L P H E N , d i e , in zijne Doggersbank, den ergften bombast
•leverde, welke ons in lange voorkwam. Hij laat P A K K E R

uitzeilen met
. . . bodems, door zijn' vloek gefpleten?
Maifzinksnd door zijn vaifc'-e trouw.
Het was dus geen wonder, dat z o U I K A R hem fpoedig
zee deed ruimen, daar deze bovendien nog goede hulptroepen had:
Najaden , Tritons, kroost der z e e ë n ,
Streeft gij de koets van Zoutman voor!
Hij wreekt ons talloos tal van weeën,
En blakert lucht en zee er door.
De ïlaatfte regel is volflagen onzin. Z O U T M A N blakert
lucht cn z e e , die waarlijk nooit veel om het blakeren gegeven hebben, door de «.V»eé'n, die hij komt wreken. Optime!
Daarenboven hadden WIJ toen al eene rare foort van fcheepsvolk:
Als EnglenQ.'!/) ftaan de bootsgezellen,
En zien met weemoed Parker aan.
Zij lieden 't brecde zwaard; hm handen
Zijn bergen, waarin Lava's branden ,
£t> verpen in de lucht zich uit.
N u , dat is eerst poé'zij ! dat zijn eerst matrozen!
Minder hoogdravend bezingt V A N D E N B R O E K * & Nederlandfche Vlag; doch bij het waarlijk fchoone, dat hier
gevonden wordt, is het toch jammer, dat de beide laatfte
coupletten iets j . w . V A N A L P H E N - a c h t i g s hebben. Gy
zou, voor zoudt, kan er ook niet door. Reizen, van j . V A W
OOSTERWIJ K BRUYN,

is geestiger dan de

bijdrage in den

Nederlandfchen Muzen - Almanak, en die van D O I J E R en
V A N G O E T H E M , behooren tot de middelmatige. D e navolgingen van G R A V E en G R E B naar het Hoogduitse» zijn
vloeijend, getrouw en dichterlijk (den eerden mogten wij
wel onder de meer en loffelijk bekende Zangers geplaatst
h e b b e n ) ; de versjes van T E N H A G E N en D E K R O E S lief
en bevallig; het Winterlied van D E J O N G heeft bij eenig
goeds vele leemten; gelijk integendeel de Socrates van M A B. O N I E R bij veel goeds eenige zwak!.? P'.aatfcn b e z i t ; V A N
DE

LINDE

en

VAN REYN

ZIJN

r.ar.-r bij het middelma-

tige dan bij het uitftekende; D E N B E E R P O O R T U G A E L
breidt zeer hartelijk het Leve de Koning u i t ; Meester D E
V L E T T E R rijmt eer gebrekkig dan dat hij redelijk dicht. D e
Sappho naar het Hoogduitsch door w A P , fchoon op eenen
vreemden, echt - Duitfchen trant, beviel ons echter zeer
goed; alleen is ons
einde wat al te m o e i , al te romantisch, en het begin
r.l te onbegrijpelijk; want wij zijn
niet gewoon , duister en vuur zoo digt bij elkander te z i e n :
,
; IEGTIG zwijgen waarde,
AU; -.e:.- h'.>•;.n , vol zielverkwikkend vuur ,
->... . . . .*••
'cmpel der Natuur.

Het flotftukje, eene Romance van M . W E I T S , befluit waar*
dig deze verzameling, en teekent eenen voortreffelijken aan
leg voor deze dichtfoort.
Thans nog een Woord over onze zuidelijke kunstbroeders.
Een der beste ftukjes uit deze afdeeling is zeker het versje
van W I L L E M S , dat de Echtverbindtenis van eenen Hollander
met eene Brabandfche Dame zoo vloeijend en geestig,bezingt.
Jammer flechts, dat de tweede regel:
''
Amor is een vvondre knaap,
Moeilijk om befeffen,
door de ongewone uitlating van te, en door het minder juis*
te befefen,
ons zoo ongevallig in de ooren klinkt, en dat
daarenboven één hoogst onkiefche, zelfs vuile regel de toepasfing fchandelijk ontfiert. In een' deftiger trant, maar voor
al niet minder fchoon, is het fragment uit een grooter dichtftuk: de Vrouwen, van p. j . M . V A N D U Y S E . Het is een
treffend uitgewerkt tafereel der kinderliefde, waaruit wij
flechts dezen regel gaarne misten:
De honger ziet het aan, holt voort naar andre ftreken.
Want deze onverwachte perfoonsverbeelding, die te veel bij
de eenvoudige natuurlijkheid van het overige affteekt, doet
hier eene flechte uitwerking. De Heer V A N D U Y S E klimt
met moed fteeds hooger op onzen zangberg; hij heeft kans,
om er eene eervolle plaats in te nemen. Verder vindt men
hier allerlieffte kleinere ftukjes van L A M B I N , D A U W E , S E R «
K . U R E , A . J. V A N D E R A A , L E D E G A N C K

en

KORTHALS.

De Kloosterling van F . D E V O S munt u i t , maar nog meer
de Drenkelinge van F . D E V I S S E R , een allerliefst zangerig
gedichtje, dat den hoogden lof verdient. De bijdragen van
VAN

GENABETH,

VERVIER,

F. R E N S ,

D'HUYGHE-

L - A E R E en p. K O S T E R geven blijken van kennis der taal en
oefening in de kunst; en het liedje aan Victorine van M . V .
te Brusfel zoude ons nog beter bevallen, dan het thans reeds
doet, indien het niet te onzedig, wij mogen wel zeggen te
lubriek, ware.
Ziet daar dan den voornamen inhoud dezer beide mededin
gende jaarboekjes (want met de puntdichtjes enz. konden
wij ons niet bezig houden) getrouwelijk opgegeven, en met
eenige kritifche aanmerkingen doorftrooid. Het publiek kieze
thans zelf; doch het kieze niet zoo eenzijdig, dat een van
beiden j door gebrek aan aanmoediging, ophoude te beftaan.

BOEKBESCHOUWING.
Biographic facrée, par A . L . C . C O Q U E R E L , Pasteur de PÉglifc Wallonne d'Amiterdam. Tome III,
L — Q . 457 pag. Tome IV. R — Z . 297 pag. Amiterdam, a la Librairie des Héritiers H. Qartman, 1826".
8vo. ƒ 8 - 40.
Bjj de aankondiging der beide laatfte deelen van het bovenftaande w e r k , die door toevallige redenen tot hiertoe
is vertraagd geworden , moeten wij naar het verflag verwijzen , dat w i j , kort na dè verfchijning der beide eerfte
deelen, van hetzelve geleverd hebben (*). In dat verflag
hebben wij het plan opgegeven, waarnaar dit werk is ingerigt; wij hebben den aard en de ftrekking van hetzelve
aangewezen, en den geest gekenmerkt, waarin het is geichreven. De Heer C O ^ U E H E L is aan zijn eens gemaakt ontwerp getrouw gebleven, zoodat deze beida
laatfte deelen, naar inhoud , geest en vorm , met de beide
eerfte dén geheel uitmaken; zij behelzen de voortzetting
der galerij van Bijbelfche perfonen', die hier den Lezer
ter befchouwing worden aangeboden.
Wat wij bij de vorige gelegenheid over het min verkieslijke van den vorm en de gehcele inrigting dezes werks gezegd
hebben, moeten wij thans herhalen. De lezing dezer beide laatfte deelen heeft ons op nieuw doen gevoelen, dat
de fnel op elkander volgende voorftelling van meestal zeer
ongelijke perfonen, de overdenking van geheel verfchillende onderwerpen, waartoe dezelve aanleiding geven, en
de geheel onderfcheidene tijden en plaatfen, waarin men
onder het lezen met zijne verbeelding wordt overgebragt,
de aandacht ito ren en vermoeijen, zoodat het indedaad
bezwaarlijk w o r d t , deze Biographic als een livre d&pieti
te gebruiken. De levensbefchrijving- der meest belangrijke
(*) Vadcrl. Letteroef. voor 1 8 2 6 , N o . V i l .
EOEKBF.SCII.

JS28.

NO

4.
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perfonen is te uitvoerig, -em althans door den gewonen
en ongeletterden L e z e r , die zijne Schriftuurkennis ver
meerderen, en zich in het geloof aangaande de Goddelijke
waarde van Bijbel en Christendom bevestigen w i l , in
éénen adem uitgelezen te worden; terwijl de kortere ar
tikels, als' loopende over min gewigtige perfonen, dik
wijls niet zoo rijk van inhoud zijn, dat zij hetgewenschte voedfel verfchaffen. U i t dien hoofde zal het boek meer
tot naflaan, dan tot gezette lectuur verfirekken; een ge
bruik , dat, naar ons inzien, voor den belangrijken ar
beid van den Eerw. Schrijver veel te bekrompen is.
D o c h , al meende de Heer C O Q U E R E L voor zich vol
doende redenen te hebben, om aan den alphabetifchen
vorm boven den chronologifchen gang de voorkeur te ge
ven , hij zou het nuttig gebruik van zijn werk niet wei
nig hebben bevorderd, zoo hij bij het zeer naauwkeurig
naamregister een dergelijk zaakregister gevoegd had. Im
mers het boek geeft meer, dan de titel belooft. Het eer
fte gedeelte van ieder artikel levert de eigenlijke biographie van den perfoon, waarover het handelt; het geeft
de omftandigheden o p , waarin dezelve voorkomt; het
teekent de karaktertrekken , welke hij daarin vertoont, cn
ftelt ons alzoo in (laat, zijne verftandelijke en zedelijke
waarde te leeren fchatten. Doch de Schrijver bepaalt zich
hierbij niet: hij licht in het tweede deel van ieder artikel
het opgegevene t o e ; hij vermeldt de zwarigheden, beden
kingen en tegenwerpingen , die gewoonlijk daartegen wor
den ingebragt, en zoekt deze hier op te losfen en te we
derleggen, om het Goddelijk gezag van den Bijbel te hand
haven ; hij geeft verflag van de verfchillende gevoelens
der Geleerden over de meest betwiste punten, beoor
deelt dezelve, en wijst het meest aannemelijke daarvan
aan ; hij deelt zijne eigene, veelal fcherpzinnige en fijne
aanmerkingen aangaande bijzonderheden mede, die wel
niet regtftreeks tot de perfonen behooren, waarover ge
handeld wordt, maar die als van zelf uit de voorafgegane
befchouwing voortvloeijen, en verrijkt aldus zijn werk
met belangrijlte ophelderingen van. tijdrekenkundige, gefchiedkuudige, menschkimdige, godgeleerde en zedekun-
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digc vraagftukken. Deze aanmerkingen verhoogen in ons
oog niet weinig de waarde van dit boek, ja zij maken
het gewigtigfte gedeelte daarvan uit. Doch zij zijn door
het ganfche werk verfpreid; zij Haan op plaatfen, waar men
ze niet terftond kan opzoeken; terwijl zelfs het getrouwst
geheugen niet in ftaat i s , na eene opmerkzame l e z i n g ,
te onthouden, wat cr al belangrijks van dien aard in het
boek is vervat, en waar het moet worden gezocht.
Een volledig zaakregister zou dit in ons oog wezenlijk
gebrek grootelijks verhelpen , cn het nuttig gebruik van
dezen arbeid niet weinig bevorderen.
Het is voorzeker moeijelijk, de Bijbelfche perfonen,
ten aanzien van de belangrijkheid, met elkander te ver
gelijken en juist te fchatten; maar in 't algemeen zouden
wij toch zeggen, dat de beide eerfte deelen van dit werk
doorgaans rijker van inhoud zijn, dan de beide laatfte ,
waarin meer namen voorkomen, die eene min gewigtige
plaats beflaan op het groot tooneel der Bijbelfche gefchie
denis. Doch al is h e t , dat men het gegronde van
deze aanmerking omtrent den doorgaanden inhoud moet
erkennen, eenige perfonen van het hoogfte belang fpreken ook weder ten voordeele van deze deelen, en de na
men van S A M u ë L ,
L A Z A R U S ,

SAIOMO

en N E H E M I A ,

MARIA, P E T R U S ,

P I L A T U S ,

van
maar

inzonderheid van de twee grootfte mannen der oude en
nieuwe bedeeling, van M O Z E S

cn P A U L U S ,

wekken

en boeijen de aandacht hier in een' hoogen graad.
In de behandeling van alle de perfonen, hier voorko
mende , fpreidt de Heer C O Q U E R E L , even als in de
eerfte deelen, veel kennis , veel fchranderheid, fcherpzinnigheid en vernuft ten toon, en weet hij zijn gevoelen
zoo goed in te kleeden en aan te bevelen, dat de Lezer
zich doorgaans tot de omhelzing van hetzelve zal gedron
gen voelen. Het is deze fchranderheid in het opperen
van bedenkingen , in het maken van gisfingen en vooronderftellingen, ter verklaring van het duistere en ter be
vestiging van het min zekere, deze fcherpzinnigheid in
het ontwarren van het ingewikkelde enfehijnbaarftrijdige,
K 2

deze bekwaamheid, om verwijderde en vreemdfoortige deelen tot één geheel te verbinden , om uit geringe bijzonderheden belangrijke gevolgen af te leiden, deze gave, om
een karakter goed te vatten en juist voor te (tellen, die
ons ook doorgaans meer getroffen en behaagd heeft,
dan de blijken van kennis , welke het boek bevat. Wij
nemen wel niets terug van onze bovenftaande loffpraak
op de kunde van den Eerw. Schrijver; doch wanneer
men bedenkt, wat er niet al toe behoort, om zoo vele
en zoo verfchillende onderwerpen, als hier voorkomen,
overeenkomftig den tegenwoordigen ftand der Godgeleerde
wetenfchappen, grondig te behandelen, zal men gevoelen , dat een man, voor wien, zoo wij wèl onderrigt
z i j n , de theologifche Letterkunde van ons Vaderland en
van Duitschland
gefloten i s , zijne tafereelen en verklaringen hier en daar onvolledig laten moest. Zoo z o u , om
maar iets te noemen, de verdediging van den doortogt der
Israëlieten door de Roodc z e e , de voorftelling van den geest
der Mozaïfche wetgeving, de ontwikkeling van het karakter
der Evangelisten en van derzelver fchriften, de behandel i n g van de vraagftukken naar de echtheid der afzonderlijke Bijbelboeken, naar de Demonifche bezetenen, naar
de broeders des Heeren, naar de harmonie der- verhalen
Van de opflanding, en meer dergelijke, onzes inziens,
liog al anders uitgevallen zijn, wanneer de Heer c o Q u E R E L de bedenkingen van den fchranderften aller tegenfthrijvers , van den WolfenbuttelfchenFragmentist
( R E IM A R TJ s ) , de! verhandelingen van V A N A L P H E N , enz.
ïn het 9de deel van T E Y L E R ' S Godgeleerd
Genootschap , dc werken van H U G , L Ü C K E , G I E S E L E R ,

en vele kleinere gcfchrïften uit de theologifche Letterkunde van oris Vaderland, had kunnen raadplegen. Intusfchen dient men pok hier niet te vergeten, dat de Heer
COQUEREL,

bij het fch'rijven van dit W e r k ,

in de

eerfte en voornaamite plaats op Frankrijk
het o o g had,
en dat hij naar dit bepaald oogmerk genoeg geleverd heeft.
De inhoud van het werk is voor geen verflag of uittrekfel vatbaar, weshalve wij ons met deze algemeens
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aanprijzende aankondiging vergenoegen. Wij kunnen ech
ter niet nalaten, nog ten flotte op te merken, datdeuitvoerigite artikels ons doorgaans met de meeste zorgvul
digheid bewerkt fchijnen. Zoo onderfcheidt z i c h , in ons
o o g , het artikel over den Apostel p A U L U S , dat niet
minder dan 68 bladzijden beflaat, zeer voordeelig. Het
i s , alsof de grootheid van het onderwerp den Schrijver
heeft bezield en niet geestdrift vervuld, zoodat hij ook
alle de kracht en bevalligheid van zijnen ilijl daarbij heer
lijk ten toon fpreidt.
Wij wenfehen den bekwamen Schrijver geluk met zij
nen , in meer dan één o p z i g t , uitnemend volbragten ar
beid , en bidden hem Gods zegen toe in zijnen belang
rijken werkkring.

Vertaling

en Uitlegging

Apostel

Petrus.

L.

Phil.

Al.

van den eerflen Brief

Door

Doet.

van den

A S S U E R U S D O IJ E R ,

en Leeraar

Gemeente te Zwolle.
Te Zwolle,
Doijer. 1 8 2 7 . In gr. 8vo. 43

bij de

A.

Doopsgezinde

bij H . A s . Zoon
45.

D i t gefchrift is klein van omvang, maar van veel gew i g t , vooral van wege het d o e l , met hetwelk het in 't
licht verfchijnt.
De regt eerwaardige Schrijver is van oordeel, dat eene
verbeterde Nederduitfche vertaling van de ganfche H .
Schrift, maar inzonderheid van de boeken des N . V . ,
voor de Christenen in ons land eene dringende behoefte
is. Hoedanig zulk eene vertaling behoort ingerigt te zijn,
geeft hij uitdrukkelijk o p , en levert tot dezelve eene ge
wigtige bijdrage, met het ftukje, dat voor ons ligt.
Ook wij gclooven, dat de voortreffelijke arbeid van
Prof. V A N D E R P A L M de behoefte eencr nieuwe ver
taling van den Bijbel voor het algemeen niet geheel heeft
vervuld. Het uitvoerig bewijs hiervoor houden wij achter,
omdat wij thans diens werk niet bcoordcelen. Doch wij
geloovcn ook, dat het thans de tijd nog niet i s , dat zulk

eene vertaling des Bijbels met vrucht kan ondernomen
worden. De Bijbel door V A N D E R P A L M , die ten
opzigte van het, oordeelkundige gedeelte zich te weinig
ftellig heeft verklaard, kon de gisping van onrustftokers
niet ontgaan. Wat zou het zijn, indien de Dordfche Bij
bel ruimen moest voor eenen Haagfchen? Hoe zou de
Bijbel nu ontvangen worden , indien eene vereeniging uit
allerlei Protestanten (ach , waarom niet uit alle Christe
nen ? ) dit gewigtig werk aanvaard en voltooid had ? Z o o
lang men niet hopen kan, dat zulk een gemeenfchappelijk werk flagen z a l , is het de tijd, dat men bouwftoffen
verzamele, en dat mannen uit elk Protestantsch Genootfchap het een o f ander gedeelte des Bijbels vertalen en
ophelderen. Op deze wijze kan er eens eene vereeniging
tot (land komen, om den Bijbel getrouw te vertalen, en
alleen uitlegkundig op te helderen, zonder inmengingvan godgeleerde haarkloverijen, die nergens, maar het
minst bij de vertaling en opheldering des Bijbels, te pas
komen.
Als zulk eene bijdrage van gewigt befchouwen wij het
ftukje van D O I J E R . Het (preekt van zelve, dat wij dit
gefchrift niet anders, dan als zulk eene bijdrage, zullen
beoördeelen, zonder uitvoerig aan te wijzen, waar w i j ,
in de vertaling of verklaring van eenige plaatfen, van
D o IJ E R mogten verfchillen.
T o t de vereischten eener gewenschte vertaling van den
Bijbel behoort te regt, in de eerfte plaats , het zoeken naar
den zuiveren en onvervalschten tekst, zoo als dezelve
oorfpronkelijk uit de pen van P E T R U S is voortge
vloeid. De veranderingen, welke, op goede gronden, ver
beteringen van den tekst zijn, moeten niet in aanmerkin
gen onder, maar onmiddellijk i n , de vertaling voorko
men. Het bijgeloovig eerbiedigen van den Elzevierfchen
tekst behoort plaats te maken voor prijsftelling op de
echte woorden der H . Schrijvers. Ook hierin handelt
D O I J E R regtmatig; H . II: 2 , III: 8. 2 0 , IV: 1 4 . Zijn
voornemen was ook ten opzigte van H . III: 7 goed,
verg. de Aanm. bl. 36. In de vertaling is hij hier ech-

ter V A N D E R P A L M tegen zijnen wil gevolgd, die
zonder noodzake de Staten-overzetting
heeft verlaten.
De vijanden van Bijbelfche kritiek vinden hier bewijs,
dat ook onze oude Overzetters in deze hunne vijandfchap
niet deelen. D O I J E R had H . I V : 1 3 in V A N D E R .
P A L M een* goeden voorganger, dien hij evenwel niet
heeft verkozen te volgen. De Lezer vergelijke hier beider
vertaling:
V A N D E R P A L M.
DO IJ E R .
Maar verblijdt u , naarMaar , gelijk gij gemeenmategij deelgenootfchap hebt [chap hebt aan het lijden
aan het lijden van Christus , van Christus,
alzoo veropdat, enz.
blijdt u, enz.
Ter bevordering van de duidelijkheid der vertaling is
voorts nuttig, dat de aanhalingen van den Apostel uit
de boeken des O . V . met eene andere letter gedrukt wor
den. Dit is nuttig, niet alleen waar die aanhalingen als
zoodanig voorkomen, maar ook waar de Schrijver, met
de woorden uit het O . V . , zijne eigene gedachten voor
draagt. Op deze wijze heeft de opgaaf van gelijkluidende
plaatfen doel en beteekenis. Ook hierin gaat D o IJ E R
naauwkeurig te werk. Dit alleen zouden wij verlan
gen , dat, zelfs niet op het voetfpoor der Staten - over
zetting , iets worde ingevuld; b . v. H . II: 7 : „ Maar
den ongehoorzamen W O R D T GEZEGD : de fteen," enz.
Zonder invulling luiden des Apostels woorden beter dus :
„ Maar den ongehoorzamen is deze fteen, dien de bouw
lieden verworpen hebben, geworden tot een hoofd des
hoeks, en eerf fteen des aanjloots en eene rots der er
gernis.
De aard onzer taal vordert eene andere woord
voeging , dan die van het oorfpronkclijkc; maar men be
hoort toch te laten blijken , dat de Apostel zijne eigene
meening met woorden uit het O . V . voordraagt.
Wat D 0 IJ E R verder over de zinteekens en de geheele
indeeling des Bijbels in hoofdftukken en verzen aanmerkt,
gaan wij hier voorbij, als behelzende ook onze meening;
zonder dat wij evenwel daarmede de opgegevene veran
deringen voor onszelvcn overnemen.

De meeste aanmerkingen zijn, onzes bedunkens', te
maken op hetgeen D O I J E R bl. 9 , aangaande de Statenoverzetting , heeft aangemerkt. Ook het N . V . heet op
defl titel getrouwelijk
te zijn overgezet. Dit verdient die
Overzetting
zeker derde te heeten; namelijk met betrek-»
king tot dezelfde orde der woorden jn het Nederlandsen,
ALS plaats grijpt in het Grieksch. Dat daardoor de getrouwheid in het letterlijk vertalen, en in het uitdrukken
van den zin en de meening der H . Schrijvers, nu en dan
IS verloren gegaan, zal niemand, der zake kundig, betwijfelen. Voor de ongeloovigen op dit punt zullen wij
uit dezen Brief van P E T R U S een enkel voorbeeld bijbrengen. Hef is om die reden, dat wij verklaren , dat
D O IJ E R te weinig heeft gedaan, met geene de minfte
Verandering
te maken in de gewone Overzetting
dezes
Briefs,
waar het hem toefcheen, dat de zin en meening
des Apostels duidelijk is
uitgedrukt.
m

In eene vertaling
behoort men letterlijk,
zoo veel dit
•mogelijk i s , de woorden der H . Schrift uit te drukken.
D e bepaling van den zin en de meening derzelve behoort
reeds tot het,gebied der uitlegging.
Slechts enkele voorbeelden zullen onze gedachten duidelijk maken. H . I: 1 ,
heufxofoii, der verftrooijing,
is vertaald: verftrooid; v s .
2 . èv Svyuuttïp mevfixros: in heiligmaking
des geestes, in
de heiligmaking des geestes; H . II: 4. üw Mpunrw.van
menfchen, van de menfchen. Dit levert toch verfchil op
van meening. De Griekfche tekst heeft hooger g e z a g ,
dan elke vertaling. Integendeel gaat D o IJ E R , met V A N
D E R P A L M , van die Overzetting a f , waar zij naauwkeurig heeft vertolkt; b. v . H . I: 2 2 . h xd»^
xxp$iz$:
itit een rein hart, door beiden vertaald : met een rein hart.
Wij hebben opzettelijk gezegd, dat w i j , zoo veel dat
mogelijk is, letterlijk moeten vertalen. Om duidelijk te
zijn, voeren wij tot voorbeeld aan, H . III: 3. Het verfchil van kleederdragt bij de vrouwen van verfchillende
tijden maakt hier tot pligt, meer de meening getrouw te
vertolken, dan de woorden.
Het omhangen van goud
drukt zelfs het denkbeeld niet wit van den Apostel, die

het woord xitüêtrwi bezigt, waarfchijnlijk .aangaande het.
omdoen van gouden armringen.
Daarenboven drukt het
woord verfierfel geenszins volledig uit het denkbeeld,
dat het Griekfche xó<r/w« aan de hand geeft. Ook het
woord fieraad bij V A N D E R P A L M is niet eigenaardig gekozen. Het geeft hier duidelijk te kennen den ger
heelen vrouwclijken tooi, zoo als wij met ons woord
opfchik dit denkbeeld juist uitdrukken. De vertaling van
dit v e r s , zal zij voor vrouwen, naar onze gewoonten
gekleed, verftaanbaar zijn, drukt de meening des Apostels getrouw en volkomen u i t , als zij dus wordt gegev e n : Welker opfchik niet zijn moet de uiterlijke,
met
de vlechting van het haar, met de dragt van goud, en
met het aantrekken van kleederen.
De Staten-overzetting
i s , ja , meer dan twee eeuwen
oud. Doch daarom is zij in dien zin geen Heiligfchrift
geworden, dat men dezelve niet meer zou- mogen veranderen , dan D o IJ E R zich heeft durven veroorloven. Die
Overzetting moge liggen in het geheugen van vele menfchen ; maar dat bewijst nog niet, dat al die menfchen
alles verftaan , wat hun getrouw geheugen heeft bewaard.
Zelfs fpreuken en fpreekwoorden, uit het dagelijksch leven ontleend, worden meer getrouw in het geheugen bewaard , dan wel tijdig en gepast gebezigd. En hoe het
met het opzeggen van Bijbelplaatfen gefield i s , kunnen
zij het best beoordeelen, die bij bevooroordeelde menfchen den meesten tegenftand vinden in het aanvoeren van
voor het gemeen meestal onverflaanbare Bijbelplaatfen.
Volftrekt zien wij ook geene reden, waarom men vreemde woorden in eene Nederlandfche vertaling zou moeten
behouden. Overal zorgt men voor de zuiverheid onzer
taal. Waarom zou men den Bijbel alleen uitfluiten ? Het
woord Exempel
moge verftaanbaar zijn bij befchaafden,
die hun Latijn of Fransen te baat hebben; maar onbefchaafden, en voor die is eene zuivere vertaling nog de
meeste behoefte, verftaan zelfs dit woord niet algemeen.
Eveneens oordcelen wij over het woord Confidentie.
Beteekent dit woord wel ooit in den Bijbel, hetgeen het be-

teekent in het dagelijksch leven ? Waartoe kan dan ooit
deszelfs gebruik dienen ? Doch hoe ligt men van de mee
ning des Bijbels kan afgaan, door niet beftendig te letten
op verouderde woorden of fpreekwijzen, kan zelfs het
voorbeeld van V A N D E R P A L M , ook door D o r j E R
hierin gevolgd, duidelijk en nadrukkelijk bewijzen. De
fpreekwijze: aan den anderen, weet D o IJ E R zoo wel
als V A N D E R P A L M , dat oulings veder keerig was.
E n toch hebben beiden tU «WTOÖ? , H . I V : 10 , vertaald,
alsof er ftond: «J« 'dxxovq; terwijl de Staten - overzetting
het beter heeft vertolkt: Een iegelijk
diene den
anderen. Hoe zal het gaan met de min befchaafden, in
dien reeds zulke mannen dwalen, op het oogenblik dat
zij meenen den tekst der Staten -overzetting te verbe
teren ?
Tot eene naauwkeurige vertaling behoort, naar onze
gedachte, de" opmerking, dat de
Staten-overzetting,
om de orde der woorden te behouden, zich fomtijds eene
vrijheid veroorlooft in het vertalen, welke aan niemand
toekomt. Ons voorbeeld zij de laatst aangehaalde plaats,
waar ook V A N D E R P A L M en D O I J E R eveneens ver
talen. Zij nemen allen sh I«VT«C« Sixxovovvtsi; in het er.kelvoud, en handelen zoo tegen hunne vertaling v s . 7 ,
8 , 9 . Onze taal vordert eene andere orde der woorden;
namelijk: Dient elkander, een iegelijk enz. — als trou
we uitdeelers der verfchillende genade Gods.
Die zelfde z u c h t , om de orde der Griekfche woorden
zoo veel mogelijk in hunne vertaling uit te drukken , deed
deze Overzetters nu en dan voorbijzien eené meer juiste
vertolking, doch bij welke in onze taal de woorden ge
heel moesten verplaatst worden. Wij kiezen tot voorbeeld
H . I: 7 . Dit geheele vers wijst op het keuren van het
geloof der Christenen, als juist daarom van meer waar
dij , dan het goud, dat vergankelijk i s , omdat het gekeurde
geloof tot op de komst van C H R I S T U S blijft voortdu
ren. Men leze de drie meermalen genoemde vertalingen,
cn vergelijke met dezelve hetgeen wij hier als getrouwe
vertaling van 's Apostels meening opgeven : Opdat, in

de openbaring van Jezus Christus,
de keuring van uw
geloof, tot lof en eer en heerlijkheid',
bevonden worde
van meerdere waarde te zijn, dan van goud, dat te
niete gaat, fchoon het in vuur de proef
houdt.
Ons zijn nog andere regelen voor den geest,.die wij
thans in de pen houden, en die wij misfchien zullen mededeelen , wanneer ook wij het een of ander gedeelte des
Bijbels, tot proef eener verbeterde Bijbelvertaling, vertolkt
in het licht geven. Wij zijn zoo uitvoerig geweest, om
dat wij hopen, dat D O IJ E R zijn loffelijk begonnen werk
zal voortzetten, en zijn van gedachte, dat hij ook op
onze aanmerkingen letten z a l , fchoon wij hem voor het
grootfte gedeelte onze Staten - overzetting
als gids heb
ben ontraden.
De Bijbel is waardig aller infpanning en arbeid. W a t
één niet kan , kunnen welligt met den tijd velen. W e l 
aan, Protestanten! volgt allen D O I J E R . En de twisten
der Theologie zullen eindigen, bij het eenmaal helder ontftoken licht des Bijbels. — Faxit Deus !

Het menfchelijk
Oog en Oor, volgens de
Afbeeldingen
van den Hoogleeraar
S O E M M E R I N G H (S o E MM E R R I N G ) , in profil doorfnede nog meer
vergroot
voorgemeld en met eene korte Befchrijving
voorzien,
door j . F . s c H R ö T E R . Op nieuw bewerkt en ver
klaard
door G. B A K K E R , Profesfor aan de Akademie te Groningen.
Aldaar,
bij W. van Boekeren.
1827.
In folio. 1 7 Bl. f 4 - 2 0 .
- D i t werk bevat t w e e , naar de meesterlijke afbeeldingen
van s 0 E M M E R R 1 N G vervaardigde en zeer vergroote
gekleurde platen (dit laatfle was bij het oor minder noo
dig) van onze twee belangrijkfte zintuigen. Zij z i j n ,
volgens het voorberigt van den Hoogleeraar B A K K E R ^
bepaald tot gebruik op fcholen beftemd, en kunnen in
de handen van bekwame onderwijzers zeker hare nuttig-
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heid hebben. Wanneer iemand m e e n t d a t dit dingen
zijn, die men op de fenolen niet behoeft te leeren, zijn
wij het alleen in zoo verre metjrcm eens, dat wij daar
door het eigenlijk fchoolonderwijs niet wenfehen verdron
gen te-zien. Natuurkunde, natuurlijke gefchiedenis, ge
fchiedenis zelve kunnen toch op de lagere fcholen niet
dan oppervlakkig worden onderwezen, en behooren daar
om het meer noodzakelijke lezen, fchrijven, rekenen, de
aardbefchrijving iioch taalkennis te vervangen. Maar z o o
men meent, dat wetenfehap eigenlijk tot weinigen be
perkt b|ijyen, en men haar als ongefchikt voor den groo
ten hoop moet befchouwen, verklaren wij ons met derj
Hoogleeraar B A K K E R , in zijn voorberigt,geheel en al
tegen dit wanbegrip. Elk kan geen geleerde worden; dit
verbieden de onderfcheidene ftanden der maatfchappij,
zonder wier beperking de maatfchappij. zelve onbeftaanbaar i s ; maar jopge menfchen, van welkep ftand o o k ,
buiten ftaat te {tellen, zoo veel te leeren , als hunne vat
baarheid toelaat, is ongeoorloofd, en druischt tegen de
verhevene beftemming van den mensch, als verftandig
w e z e n , in. Gelijkheid der menfchen moge, in andere opzigten, in de tegenwoordige huishouding, eenijdele klank
zijn; .gelijke .regten Qp verfl-andsbefchaving, gelijke vat
baarheid voor zedelijke opvoeding brengt elk kind met
z i c h , en wordt die flechts erkend,'de overige ongelijk
heid, die toch flechts tot deze vergankelijke aarde be
hoort , kan den vrijen geest weinig deren. Men vergeve
den Recenfent deze uitweiding. Hij wenschte hartelijk,
dat dit woord zoo overtollig w a r e , als de Lezer moge
lijk denkt. — Keeren- wij echter tot het w e r k , dat voor
ons l i g t , terug.
De afbeeldingen zijn natuurlijk minder fchoon dan die,
waarvan zij ontleend zijn, maar ook veel goedkooper.
Wij voor ons wenschten w e l , dat ze minder monfterachtig groot waren. Dit zal echter in de fcholen, om ze
op een' afftand te kunnen z i e n , zijne nuttigheid heb
ben. — Bij de afbeelding van het gehoor heeft de Hoog
leeraar B A K K E R eene vrij uitvoerige verklaring gevoegd.
Wij geven hem in bedenking, of de fchoolonderwij-
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z e r , in ontleedkunde onbedreven, wel veel van de be
fchrijving der zenuwen van de trommelholte (op bl. 12 ,
13 voorkomende) zal kunnen begrijpen. Ook zouden wij
betwijfelen, of w e l , gelijk op bl. 9 in eene aanteekening
gezegd wordt, de vroege ftaat van volwasfenheid van het
inwendig gehoorwerktuig bij het kind betrekking heeft
tot de opvoeding, dan alleen in zoo verre het verfchijnfel aan andere dieren gemeen i s ; terwijl in allen de zintui
gen na de geboorte veel minder groeijen en ontwikkeld
worden, dan de overige ligchaamsdeelen, — Dit een en
ander ontneemt echter niets aan de nuttigheid van het ge
heel. Wij danken den Hoogleeraar voor zijnen hierin op
nieuw hefteden arbeid, voor zijne aan een nuttig doel te
koste gelegde moeite, en wenfehen hartelijk, dat dit werk
dienftig moge z i j n , om de kennis aangaande twee meesterit ukken cn wonderen der Goddelijke Almagt, die de
mensch met zich omdraagt, algemeener, en dus de dank
bare vcrecring dier Almagt overvloediger te maken.

Over de Drankzucht
en derzelver geneeskundige behan
deling , door c. v . H R U H L - C R A M E R , Doctor in
dc Genees- en Heelkunde enz. te Moskow.
Met eene
aanprijzende
Voorrede vanDr.c.
w. H U F E L A N D .
Uit het Hoogduitsch.
Te Enfchedc', bij G . Pafthcn ,
G . Zoon. 1826. In gr. Svo. XII cn 99 bl. f 1- 20.
c

iet zonder reden is de naam van drankzucht door Dr»
c R A M E R , den Schrijver der boven aangekondigde Ver
handeling , gekozen, daar hij dezelve niet als een harts*
t o g t , maar als eene ziekte befchouwd wil hebben. De
bewijzen, die voor dit gevoelen worden bijgebragt, zijn.:
i". de onoverwinnelijke neiging en behoefte tot drank bij
de drankzuchtigen; 2 . het periodieke,
dat daarbij me
nigmaal wordt opgemerkt; 3 . de voorboden en voortee
kens, die de aanvallen voorafgaan; 4 . de bepaalde duur
dcrzelven ; 5°. de aan crifis gelijkvormige afloop van iederen aanval; 6°. de overgang in krankzinnigheid en dood,
0
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welke men foms heeft opg:mcrkt, zoo men den lijder
volltrekt allen llcrken drank .onthield en weigerde; 70. de
mogelijkheid van genezing dezer kwaal door phyfieke middelen.
Niet alle bewijzen zijn even klemmend en overtuigend.
Welligt gaat ook de Schrijver, zoo als gewoonlijk, te
v e r : quod nimittm^ probat, nihil probat. Oorfpronkelijk
is de flerke neigirig tot den drank meer een hartstogt,
dan wel eene ziekte; ten zij men verkiezen mogt met de
woorden te fpelen, en dan zou men met hetzelfde regt
van eene fpelzucht, geelzucht, moordzucht enz. kunnen
fpreken. Dat zij tot eene behoefte worden kan, die zich niet
altijd even fterk gevoelen laat, dat zij verfchillende ziekten kan te weeg brengen , dat zij den dood kan veroorzaken , daaraan valt niet te twijfelen. Maar dit alles kan
men aannemen, zonder daarom, onder den naam van
drankzucht, dipfomanie, of eenigen anderen titel, dezen hartstogt als eene werkelijke ziekte voor te Hellen.
De zaak is minder onverfchillig, dan zij in den eerHen opflag fchijnt te wezen. Immers , zoo de dronkenfchap, of liever de hartstogtelijke neiging naar fterken
drank, eene ziekte i s , dan houdt zij daardoor van zelve
op misdadig te zijn. Want wie zou iemand veroordeelen
of befchuldigen, omdat hij ziek is? Dit is dus eene uiterst gevaarlijke leer voor hem, die aan deze leelijke
kwaal laboreert! — Zoodanig eene manier van zien heeft
in de laatfte dagen maar al te zeer veld gewonnen. Men
heeft de lijken van dieven en moordenaars en allerlei euveldaders geopend, om in hunne ingewanden de oorzaak te
zoeken hunner misdrijven, en den mensch tot eene bloote machine zijner gebrekkige bewerktuiging verlaagd.
Hierbij vervalt natuurlijk alle morele imputatie en alle
zedelijke vrijheid der menfchelijke daden.
't Is dus alleen op de duchtigfte bewijsgronden, dat
men een dergelijk gevoelen , als de Schrijver voorflaat,
kan aannemen; en zulke gronden hebben w i j , wij moeten
bet erkennen, hier te vergeefs gezocht. Immers, wat
de phyfteke middelen betreft, waardoor de Schrijver voor-

OVER DE DRANKZUCHT.
geeft, dat dc zieke van de kwaal bevrijd kan worden,
hoe onvoldoende dezelve zijn, zoo lang de dronkaard zij
ne drift naar den geliefden drank niet weet te beteugelen,
heeft Recenfent, helaas! maar al te dikwijls ondervon
den. Gaarne erkent hij echter, dat, wat de behandeling
aangaat, welke door den Schrijver gevolgd i s , en welke
hier wordt voorgedragen , tot verbetering van de gevolgen
dier rampzalige drift op het ganfche geitel, dezelve, in
dat opzigt, alle aanprijzing verdient; inzonderheid het
gebruik der zuren, dat men in de meeste gevallen heil
zaam bevinden zal. O f die zelfde behandeling evenwel
in ftaat zal zijn alleen eene radicale genezing te weeg te
brengen, hieraan vermeent Recenfent vooralsnog te moe
ten twijfelen.

Biographisch
Anthologisch cn Critisch Woordenboek der
Nederduitfche
Dichters,
bijeen verzameld cn uitgegeven
door P . G . W I T S E N G E Y S B E E K . lldc tot Vide
Deel. Te Amflerdam,
bi/C. L . Schleijer. i S a a — 1 8 2 7 .
In gr, Syo. Te zamen ruim 2500 bl. f 2 5 - 3 5 .
H e t eerfte deel van dit Woordenboek is door ons reeds
in Julij 1822 beoordeeld. W I T S E N G E Y S B E E K heeft
daartegen eene Antikritiek
in den Recenfent
ook der
Recenfent cn geplaatst, rijkelijk gekruid met fcheldwoorden en gemcene uitdrukkingen tegen den Recenfent, dien
hij telkens een jongsken gelieft te noemen. Wij vergeven
veel aan de gekrenkte eigenliefde eens Schrijvers; het ge
nus irritabile
vat urn is ons niet onbekend, en W I T 
SEN
G E Y S B E E K
i s , blijkens uitgegevene Puntdich
ten , z o o wat half en half eene foort van een' vates.
Daar nogtans de fcheld- repliek wat heel grof w a s , ver
kozen wij liever de Recenfie van het overige des werks
uit te ftellen tot het geheel voltooid zou zijn, ten einde
geene vrij natuurlijke gevoeligheid eenigen invloed op on
ze beoordeeiing mogt hebben. Thans i s , na zoo veel
tijdsverloop, die oude twist vergeten; en de Schrijver
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kan verzekerd zijn, dat niet de mintte herinnering aan zijrr
gefchrijf tegen ons deze Recenfie buiten de palen der
ftriktfte onzijdigheid zal doen treden.
Het werk ziet nu in zes deelen (behalve nog een aan
gekondigd fupplement - deel) het licht. Den aanleg en de
ftrekking des werks reeds vroeger aangekondigd hebben
de, kunnen w i j thans daarover zeer kort zijn. In het
tweede deel vinden W i j , onder onze Dichters van den eerffen rang, C A M P H U Y S E N (waarvan hier bij uitftek
gelukkige proeven worden gegeven) , C A T S , D E D E C 
K E R , met verichuldigden en onbekrompen' lof vermeld;
terwijl, onder die van den tweeden rang, de voortreffe
lijke ijsbreker onzer taal in poëzij en p r o z a , C O O R N H E R T , naar verdienfte een uitgebreid Artikel ontvangt.
Wij vinden voorts S A M U C L C O S ' T E R , den Vader van
het Hollandfche Treurfpel; den min bekenden V A N D E R
D O E S , Lofdichter van

den Plage;

DOORNIK;

den

kiefchen, en bevalligen H E Y M A N D U L L A E R T (naar
evenredigheid van anderen, wat kort) ; B A R E N D E L I K I N K ; den arbeidsman en bekroonden Dichter J A C O B
V A N D IJ K ; den beminnelijken en allezins nuttigen J A N
V A N E Y K , Predikant te Loosduinen;
den bekenden F E iT A M A , dien de Schrijver, in weerwil van de door hem aan
getoonde verkeerde ftrekking zijner al te zeer gelikte voortbrengfelen, toch als mensch zeer achtingwaardig keurt;
den zeer welluidenden F R A N C I U S ; den ook als Dich
ter merkwaardigen A . F O K K E , s z . ; den min bekenden
FRUYTIER,HUGOen

PIETER

DE GROOT,

en

den eigenlijk niet zoo zeer als Dichter, dan wel als beftrijder der walgelijke DatheenfcheVfa\mber\lvamg
bekenden
G U É P I N . ( D A T H Ë N U S zelf wórdt daarin en als kreu
pel Rijmer en,als woelziek Predikervoörgefteld.) In B A 
R E N D F R E M E R Y zien w i j , nog'op het laatst der acht
tiende E e u w , de werktuigelijke rijmelarij heerfchen; ja
zelfs nog zekeren G L E U V V I N K ([eerst in 1 8 1 1 overle
den) eenen berijmden Catalogus van voorwerpen uit het
dieren-, planten- en delfftoffelijk R i j k , alsmede van de
ftarrénbeelden, onder den naam van Befpiegelingen
oyer

tic-Schepping in zes Zangen,
uitgeven ! Over 't algemeen
zijn de beoordeelingen in dit deel vrij gematigd en billijk.
Dat er zoo vele Pruldichters, of liever Rijmelaars, in voorkomen , die het aanhalen niet waard zijn, blijven wij
nog voor een gebrek houden, en is zelfs itrijdig met den
titel, daar G E Y S B E E K toch zelf wel aan drie vierden
der hier opgenoemde perfonen den eernaam van Dichter
niet zal toekennen.
Doch 's mans bitfe geest moet tusfchenbeiden iets hebben, waarop hij dien fcherpen kan.
Wenfchelijk ware het, dat hij deze behoefte alleen op
de zoodanigen bevredigd had.
In het derde deel floegen wij terftond het Artikel V A K
H A R E N op , in de hoop van o N N O Z W I E R , den grooteu ijsbreker onzer herleefde poè'zij, naar waarde gekenfchetst te zien. Wij vonden nogtans meest aanhalingen uit andere Schrijvers , eng eene enkele proeve ; en dat van den man
die gewis tot onzegrootfte oorfpronkelijkeDichters behoort,
en de meest Nationale
van allen is ! Hij geeft daarvoor
tot reden, dat de Heer D E V R I E S daarvan, in zijne
Gefchiedenis der Nederduitfche
Dichtkunst,
nog al talrijke proeven gegeven had, en onze bloemlezer de geuriglTe dus reeds vóór hem geplukt vond; en misfehien,
komt daarbij, dat inderdaad fommige oorfpronkelijke verzen van de Geuzen wat ruw en hard zijn. Doch wanneer wij hem nu uit den Frifo van W I L L E M V A N
H A R E N eene menigte proeven zien aanhalen, waarvan men toch ook bij D E V R I E S een aantal voorbeelden vindt, zoo kunnen wij dit immers niet aan het denkbeeld der meerdere voortreffelijkheid van den Frifo boven dc Geuzen toefchrijven ? Doch j a ! G E Y S B E E K
zegt (lilde D . bl. 8 3 ) : „ Als wij de drie voortreffelijk„ fte Heldendichten moesten opnoemen, zouden wij zon„ der aarzeling zeggen: De Ilias,
de JEneïs en d«
„ Frifo.'''' Dus de Frifo met zijne harde en ftootende verzen en zwakke vinding beter dan T A S s o ' s e i i M i i . T o N ' S meesterftukken ! Zoo dit geene vooringenomenheid (om niet wanfmaak te zeggen) of onkunde is , wat
f
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is het dan (*) ? Bij G E Y S B E E K is dit te minder te
begrijpen , daar hem geene eenzijdige vaderlandsliefde be
zielt, gelijk ons later zal blijken. Onder de andere Dich
ters- van den eerflen rang, in dit deel, bekleedt H E L M E R S , jn de fchatting des Schrijvers, gelijk in de o n z e ,
den hoogden rang; maar het is gewis eenzijdig, wan
neer men in dien voortreffelijken Dichter niet ééne feil wil
z i e n , en die in anderen, gelijk in v o N D E L , metarendsoogen opzoekt. Van D . H E I N S I U S worden vele proeven
medegedeeld; doch nopens j . V A N H E E M S K E R K
worden wij op s c H E l T E M A gewezen. P . c z . H O O F T
bekomt 7 0 , en A R N O L D H O O G V L I E T zelfs bijna
100 bladzijden. H O O F T ' S Treurfpelen worden zeer
geftreng beoordeeld; de Minnedichten komen er beter
af. H O O G V L I E T ' S Abraham wordt uitvoerig, en over
't algemeen niet zeer gunffig, beoordeeld ; daarentegen is
H U Y G E N S , hoezeer onze veelfoortigfte Dichter na v o N DEt,
in ruim 40 bladzijden afgehandeld. De Zedeprinten behagen onzen Kunstregtér niet, omdat men in dien
trant de gekite dingen vervaardigen kan. (Maar kan men
dit niet in alle dichtfoorten, vooral in meer of min boer
tige?) Het valsch vernuft, in vele fneldichten en elders
bij dezen Dichter voorkomende, wordt te regt gegispt. In de
drie Dichters D E H A E s , grootvader, zoon en kleinzoon,
befpeurt W I T S E N G E Y S B E E K een opklimmend
dicht( * ) Zelfs fchijnt G E Y S B E E K den 8vo druk boven den»
zoo grootelijks verbeterden 410 te nellen, en plaatst onder
zijn verflag van den Frifo de volgende noot, bij wier lezing
wij naauwelijks onze oogen konden gelooven: „ F R I S O re„ geerde a c h t - e n - z e s t i g jaren, en ftierf in 245 voor de g e „ boorte van C H R I S T U S , te Stavoren, welke ftad hij g e „ fticht had. Bij zijne gemalin H Y L L A had hij zeven z o „ nen en eene dochter. Q . C U R T . L . I X . C . 2. M . H A M C O J, N U FriJ?a,p. 7, P . W I N S E M I U S , Chronijk van Friesland,
„ bl. 10." ' - G E Y S B E E K , die zoo menigmaal met Bijbelfche
perfonen en verhalen den draak fteekt, gelooft dus nog in
de negentiende Eeuw (waarfchijnlijk alléén) aan het beftaan
van den fabelachtigen F R I S O , die er even zoo min geweest
is nis de Amadh ran Cauleti en andere dolende Ridders?

vermogen , en heeft vooral veel op met het verheerlijkt en
Vernederd Portugal
van F . D E H A E S , J Z . (den klein
z o o n ) . V o o r t s vinden wij hier nog goede berigten omtrent
de min bekende Dichters A B R A H A M D E H A E N , een'
onzer weinige goede Herdersdichtere, en H Ö F E H A M »
een' Buitjeher
en zeer goeden kenner onzer poëzij.
E R N S T W I L L E M H I G T en de edele Staatsraad H 1 N L Ó P E N worden met l o f vermeld'. Gaarne hadden w i j
\ an laatstgemelden althans eene enkele proeve gezien, In
het Artikel H A E C H T ( W . v A N ) lezen wij de bijzon
derheid, dat de Aartshertog M A T T H I A S en de Her
t o g V A N P A R M A de Pfalmbcrijming van dezen Ant*
werpfchen
Rederijker cn Lutherfchen
Predikant met Pri
vilegie zouden hebben voorzien. H e t eerite is te begrij
pen ; de magt van M A T T H I A S was zeer bepaald; maar
van den tweeden z o u het zeer merkwaardig zijn. D o c h
wij zien daarbij, dat deze tweede druk in 1 5 8 3 u i t k w a m ,
en daardoor vervalt de geheele z a a k ; w a n t P A R M A
w o n Antwerpen
niet v ó ó r 1 5 8 5 . Eene drukfout is het
ook n i e t , blijkens de herhaling van het jaargetal. — E e n e
noot van G E Y S B E E K op eene aanhaling uil D E H A E N
kunnen w i j niet nalaten af te fchrijven ; dezelve k o m t ons
zeer juist en tevens aardig v o o r : „ Het w o o r d Request
„ is door het nieuwmodifche Rekwest nog onverftaan„ baardcr, en , federt men er rekest van gemaakt h e e f t , g e „ heel onkennelijk g e w o r d e n ; daar men qualiteit
ook in
„ kwaliteit
veranderd heeft , zal men denkelijk insgelijks
„ eindigen met kaliteit te fchrijven."
r

Het vierde deel begint met het A r t i k e l J A C O B S ( G Y S *
B E R T ) . D e Schrijver geeft te kennen, dat hij de door
hem hooggefchatte Vricfche landtaal opzettelijk heeft aange
leerd , waardoor hij dan zekerlijk regt heeft tot de beoor
deeling van Vrieslana's Hoofddichter, van wien men echter
natuurlijk , om de onbekendheid zijner taal, weinig proeven
kan mededeclen: wij wenschten z e l f s , dat- elke dier proe
ven met eene vertaling in het Ncderduitsch
verzeld w a 
re , welke' tevens zijne beweerde grondige kennis dier tale
eenigzins nader konden f h v e n . — A a n K A N I E U A R ,

PIETER

L E O N A R D V A N D E K A S T E E L E , elide

voortreffelijke E L I Z A B E T H K O O L A A R T , geboren
H O O F M A N , wordt de verdiende iof toegezwaaid , en
proeyen uit hunne gedichten medegedeeld. Het oordeel
pver den bekenden Blijfpcldichter L A N G E N D IJK luidt
aldus :• „ L A N G E N D IJ K had inderdaad al den aanleg
„ tot een bevallig en natuurlijk Dichter, een' vluggen
„ g e e s t , vindingrijk vernuft, gezond oordeel en genoegi, zame belezenheid; gelukkig was zijne Stoïfchc onver„ fchilligheid en vrolijke geaardheid een tegenwigt van
„ de verdrietelijkheden, die hem twee lastige vrouwelijke
„ fchepfels zoo vele jaren lang veroorzaakten. Wij ge»
„ looven, dat het hem niet zoo zeer aanj>efening, als
„ wel aan befchaafdheid en goeden fmaak ontbroken heb„ b e . " — Het Artikel L O O S J E S ( A . ) is con amore ge-

fchreven, en dien edelen, kundigen , vernuftigen en werkzamen echten Nederlander
waardig, uit een van wiens
vroegfte en minst bekende gedichten, D E R U I T E R ,
men eenige fraaije plaatfen mededeelt. Zoo wordt ook
de voortreffelijke L U B L I N K naar waarde geprezen; hoewel dit Artikel, uit hoofde der onderftelde meerdere bekendheid met 's mans werken, minder antkologisch is.
L u I K E N ' S dichtwerken na zijne verandering van denkwijs , hoezeer verre beneden de Duitfche Lier,
worden
echter hier veel te hard beoordeeld. Onze groote M A R N I X
V A N S T . A L D E G O N D E wordt, wegens zijne Pfalmberijming, en zijnen Bijenkorf der II. Roomfche
Kerke,
het eerfte Prozawerk van belang in onze taal, met alle
regt geprezen. Minder hoog, dan onze Schrijver, zouden w i j , naar evenredigheid der tijden, loopen met de
Batavia van D E M A R R E , hetwelk, bij eenige waarlijk
dichterlijke plaatfen, toch over 't algemeen den eentoonigenprozaïfehen
gang met zoo vele gedichten der achttiende Eeuwe gemeen heeft. In het Artikel M E E R M A N
vinden wij ,een' hatelijken , boosaardigen trek tegen den
goeden Koning L O D E W I J K N A P O L E O N , (over wiens
Regering G E Y S B E E K zich perfoneel meent te moeten
beklagen) die den fcheldnaam van Corficaanfchen S A R -

D A N A P A L U S bekomt. W i j gelooven n i e t , dat er twee
perfonen in de Gefchiedenis meer verfchillen, dan de verwijfde , zelfzoekende Asfyriër,
die in zijnen Harem zat
te fpinnen, en zich eindelijk, toen redding onmogelijk
f c h e c n , met zijn paleis verbrandde, en de goedaardige,
meewarige Franschman,
die r u s t , gemak en zelfs het
leven te Ley den, te Gorinchem en op den Lekdijk v o o r
zijne onderdanen veil h a d , die altijd van zijne v r o u w
verwijderd l e e f d e , en eindelijk, liever dan zijn V o l k door
nuttelotfze verdediging in 't verderf te iTorten, zich buitenslands b e g a f , om aldaar in ambtelooze gerustheid te
leven. Zijn gedrag omtrent M E E R M A N is zekerlijk door
dezen niet z o o ongunftig befchouwd als hier, waar hij, die
even te voren S A R D A N A P A L U S h e e t t e , nu een Satraap genoemd wordt. M a a r , over 't algemeen, wed
de genen , op welke G E Y S B E E K het geladen heeft! Hij
laat hun niet het minite goede behouden. W i j zullen
zulks weldra nog duidelijker befpeuren.
{liet
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In
1825 verfpreidde zich door de dagbladen naauwelijks
het berigt van de voorgenomene afbraak van het Huis te
Muiden,
o f de aanzienlijkfte letterkundige Genootfchappen z o o w e l , als bijzondere letterlievende burgers , verhieven luid hunne f l e m , om dit kostbaarfte gcdenkftuk
onder dc zeer enkele, die nog aan de barbaarfche handen
der Hoopers ontfnapt z i j n , aan den klaauw der vernieling te ontrukken. O o k de taal der dichtkunst deed zich
vrijmoedig hooren ( * ) . Zij herinnerde aan K L O R I S
(*) Gedfchïcn van Mr. j . V A N L E N N E P , bl. 98—103,

P E N V en H p o F T , en bezwoer den Vader des Va
derlands , zulk een gedenkftuk te onttrekken aan de han
den der af brekers, enkel tuk op gewin, en die, zoo zij
mogten , het Amfterdamfche
paleis om het lood zouden
Hechten ! — D e Hem van zoo vele Edelen werd door den
fconing als de ftem der publieke opinie geëerbiedigd; e n ,
na eene onriüddellijke fchorfing van den verkoop, is het
thans beflist, dat'flechts het kleinfle en minst belangrijke
gedeelte van het Slot zak/worden afgebroken, terwijl al
les , wat de groote herinneringen uit de dertiende en ze
ventiende Eeuwen nog o p w e k t , in ftand zal worden gelipüderu Het was dus geen ongelukkig denkbeeld, en
welks uitvoering misfchien tot het boven gemelde belluit kan
hebben bijgedragen, van denverdienftelijken j . K O N I N G ,
om in een kort beftek alles bijeen te voegen, wat dit
Slot in de oogen van eiken Nederlander
zoo zeer doet
achten en eerbiedigen.
Reeds kort na de lticliting paart zich de herinnering
aan het Mulder/lot
met die van den ftichter, den uit
muntenden, doch-rampfpoedigen F L O R I S V , dat flagtoffer van kleine adellijke tirannen en ftruikroovers; van
V E L z E N , een' verraderlijken C I J S E R K C H T V A N
A M s T E L , en een' barbaarfchen W O E R D E N .
In dat
Slot zou F L O R I S die aandoenlijke klagten uitgeboezemd hebben, welke hem de Drosfaard van Muiden in
den mond legt; hem,
1

Wien d ochtend-anebad, en de avond trad met voeten.
Van hier werd hij weggevoerd, en in de nabijheid van
het Slot door de verraders vermoord. — Sedert werd
het Muiderjlot
het tooneel der oorlogen tusfehen de*
Hollanders
en Stichtenaars.
In 1 2 7 7 viel het den
Bisfchop van Utrecht in handen; „ het g e v o l g , " zegt
de Schrijver, „ was de onderwerping van die van Mui„ den als onderdanen des Bisfchops en der Kerke van
„ Utrecht,
en het oogmerk des Kerkvoogds was in zoo
„ verre bereikt." Doch dit ftrookt weinig met het vol
gende, dat, federt, het Slot in rust bleef tQt in 1 3 5 6 ,
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toen liet op nieuw door den Bisfchop belegerd en inge
nomen w e r d . D i t kon toch niet geleideden zonder eene
voorafgaande herovering door, of afftand bij den vrede
ten behoeve der Hollanders,
waarvan wij hier niets ge
boekt vinden. H e t Slot ontging echter in alle dezekrijgstooneelen de toen z o o algemeene verwoesting, ook in
dc latere oorlogen met de Geldcrfchen,
in de 15de en 16de
E e u w . S 0 N o Y trachtte , in den vrijheidsoorlog , ver>
geefs, het Slot van Muiden
voor de Vaderlanders te
winnen; hij werd met verlies teruggedreven. In 1 6 2 9
bedreigden de Spanjaarden
cn Oostenrijkers
van verre,
in 1 6 7 2 de Franfchen zeer van nabij het S l o t , hetwelk,
benevens de S t a d , alleen door de komst van den dappe
ren j 0 A N M A U R i T S gered werd. Men kan wel zeg
gen , dat deze daad van den grijzen Held het Vaderland
behouden h e e f t ; want met het bezit van Muiden wa
ren de Franfchen
tevens in het bezit der fluizen, Amfierdams verdediging, en der Zuiderzee geweest. — Dc
latere lotgevallen zijn onbeduidend.
D o c h geene lotgevallen, hoe aanmerkelijk o o k , kunnen
een gelticht z ó ó verheerlijken, als het verblijf van een
groot man in hetzelve. E n dit zeldzame geluk is het
Muiderflot
w e l ten deel gevallen, door het verblijf van
p IET E R C O R N E L I S Z . H O O F T .
Na al hetgeen
hierover in vroeger en later tijd , door H O Q T T ^ z e l v ' ,
BRANDT, SIEGENBEEK
enSCHELTEMA,gCfchrevcn is , viel het den Heere K O N I N G zeker moeijelijk, iets nieuws te z e g g e n ; doch hij heeft o o k min
der nieuwe zaken te berde g e b r a g t , dan w e l dezelve op
eene nieuwe en behagclijke wijze voorgeftcld. Zelfs fchijnbare kleinigheden, die echter tot kenfehetfing des doorluchtigen Drosfaards het hare bijdragen, heeft hij ons niet
o n t h o u d e n , en ons vooral het altijd nieuwe vermaak verf c h a f t , van n 0 0 F T z e l v ' met zijne vrienden te h o o ren kouten , door eene oordeelkundige o p z a m e l i n g , uit de
Brieven,
van alwat bijdragen k a n , om ons H O O F T ' S / C ven op het Mulderfi'01 als 't ware voor oogen te {lellen.
E e r s t vermeldt de Heer R O N I N G , wat H O O F T „om-

trent het Slot zelve gedaan heeft; daarop zijn huisfelijk
leven, zijne leefwijze, gefchriften aldaar vervaardigd,
gezelligen omgang m e t v o s s i u s , B A R L E U S , H U Y G E N S , V O N D E L , M O S T E R T , R E A E L , de Z u s ters V I S S C H E R , en F R A N C I S C A
DUARTE.
Hier vooral bedient zich de Schrijver veel van de eigene
woorden van H O O F T in zijne Brieyen, Inzonderheid vertoeft hij bij de aankweeking der toon- en zangkunst in de
gezellige kringen op hel Huis te Muiden met de reeds
genoemde befchaafde en kunstlievende Vrouwen, H O O F T ' S
eerfte G a d e , C H R I S T I N A V A N E R P , en den destijds beroemden Qrganist Z W E L I N G . Ook de tooneelkunst werd niet vergeten; en den Schrijver is gebleken,
dat het treurfpel Ifabella van s A M u ë L C O S T E R voor
Prins M A U i t i T S gefpeeld is. H O O F T hoopte F R E B E R I K H E N D R I K ook op het Huis te z i e n ; doch dit
miste hem, door 'sPrinfen fpoedigen doortogt.
In de aanteekeningen achter de Gefchiedenis wordt onder anderen betoogd, dat bet zoogenaamde
torentje,
waarin H O O F T zoo vele onlterfelijke werken vervaardigde,, niet een der torens van het S l o t , maar een zeshoekig optrekje in den boomgaard geweest is. De kamer in den toren, voor dat ftudeervertrek gehouden, zou
de woonkamer geweest zijn.
De belangrijke en aangename ftof zoo w e l , als derzelver behandeling, maken dit kleine gefchrift allezins lezenswaardig.

Hulde aan G Y S B E R T J A P I K S , ^ < W J . H I D D E S H A L B E R T S M A . llde Stuk. Te Leeuwarden, bij H. C . Schetsberg.
1827. In gr. %vo. XLIV en 408 bl. ƒ 3-60.
J_Na een verloop van tusfehen de drie en vier jaren verfchijnt dit tweede link der Hulde aan G Y S B E R T J A P I K S in het licht; en het is nog raadfelachtig, wanneer de
Heer H A L B E R T S M A eindigen z a l , met zijne aanmerkingen
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over den Dichter en de Vriefche taal, onder gezegden t i t e l ,
mede te deelen. Reeds zien wij het eerfte door een t w e e d e ,
of wel vrij uitgebreid boekdeel, gevolgd; en bedriegen wij
ons niet, dan bevat dit grootendeels eene verzameling van
bouwïloffen voor het op te rigten gebouw van taalgeleerdheid. Ja, fchoon wij geen eigenlijk gezegd berigt of ontwikkeling tot dusverre ontvangen mogten van des Schrijvers ontw e r p , in eene en andere Opdragt evenwel wordt ons een
wenk gegeven, „ dat er voor de letterkunde en de beminnaars
van Vrieslands taal iets van het koogfte aanbelang eenmaal
ftaat voor den dag te komen." Zulks wist de Comraisfie van
Weldadigheid, bij de uitgave der Feestrede, ons vóór drie
jaren reeds aan te kondigen. N u , de ftukken waren voorzeker toen niet gereed, als die bij het Eeuwfeest te Haarlem; e n , weggefleept, of bedwelmd, door den toon.des g£juichs, ging men af op goed geloove, waarin wij nog hopen,
dat men zich niet moge verijdeld z i e n , maar veeleer j gelijlt
wij vertrouwen, zich bevestigd zal vinden door den inhoud
van dezen bundel.
I. Maar openen wij het boek, aan welks begin de Opdragt
voorkomt aan den Hoogwelgeboren Heere, Jr. i. /EB I N G A
V A N H U M A L D A , aanvangende met deze woorden en toezegging: „ Hiernevens ontvangt U. H. W . de fimnerlinge
„ forhdnlinge fen libbjen in fen flearren met zodanige ver„ anderingen in fpelling en zintekens, waarvan ik nader re„ kenfchap hoop te geven. Tevens heb ik het genoegen
„ er bij te kunnen voegen het oorfpronkelijke discours de la
„ vie et de la mort, naar hetwelk mijne voorgangers te ver„ geefs gezocht hadden."
Hoe iemand denken moge over het bijkomend taalkundig
doel van den Uitgever, (want ongaarne zouden wij met ons
oordeel vooruitloopen) voor het oud Franfche en nagenoeg
verloren opftei, in weinige uren , op aanzoek van zijne jeugdige Bruid , door P I I U I Ï P E D E M o R N A Y ( o f D U P L E SS I S M O R N A Y ) in 1575 vervaardigd, verdient H A L B E R T S M A van eiken Protestantfchen Nederlander, met name van
die in druk verkeeren, den hartelijkften dank. In zulken treurigen toefland, na het verlies van twee zijner kinderen aan
eene pestziekte, kreeg G Y S B E R T J A P I K S lust, om het
keurige (tukje in zijne moedertaal over te brengen, en volbragt dien arbeid in weinige dagen. M O R N A Y fchrecf op
den titel dit tweetal dichtregelen ;

Paur taouri'r bienheureux a vivre faut
Pour vivre bienheureux & mourir faut

apprendre:
entendre.

Bij G Y s B E R T leest men:
Om wol to ftearren lit uwz rjuecht wol libbjen leere:
Sdlibbje in ftearre wy, o winscke in wade! ynn'e Heere.
D e fombere trekken, waarin bet menfchelijk leven, bij tegestftelling van het verlangen naar de.zalige rust in de veilige
haven des doods, door den vermaarden Schrijver, en wel op
ultnoodiging van Mevrouw C H A R L O T T E A R B A L I S T E D E
B O R D E , Wed. D E P A S , ten dage hunner ondertrouw, gefehetst wordt, gaven H A L B E R T S M A goede reden aan de
hand, om deze zoo merkwaardige als meesterlijk gefchrevene
Verhandeling met eene breede Inleiding t£ -doen vergezeld
gaan. Het verfchijnfel lost zich op in den .fleep van onheil e n , vooral in den St. Bartelsmoord, en bij hunne moeijelijke
öntkoming, bejegend aart dit onverfchrokken en op God vertrouwend tweetal Adellijke Huguenoten. Men leest hier dus,
met aandoening en verbazing, beider bijzondere lotgevallen,
en hunnen voorbeeldigen moed en vroomheid. Ook levert ons
deze Inleiding tevens eene zeer aangelegene bijdrage wegens
dien gruwelvollen tijd, hoedanigen de Hemel geve dat nooit
op aarde wederkeere, of Frankrijk op nieuw berokkend worde
door een 'herfteld gebroedfel, dat zich eens naar j E z u s noemen durfde, en n u , met veranderden naam en titel, andermaal, onder Hooge Befcherming, dat eigende Koningrijk, en
vooral het naburige Spanje, den Paus en het Bijgeloof ter
gunfte, verontrust en teistert. Intusfchen, wat H A L B E R T S - .
WA ons hier mededeelt ter toelichting van het gefchrift van
» u P L E S S I S , rust op gefchiedkundige waarheid , en is (dank
zij hem voor dezen arbeid) ontleend uit de echte Gedenkfchriften,
vóór weinige jaren in het licht gegeven te Parijs ( * ) .
Van geheel verfchillenden aard, dan toch met eenerlei taalkundig oogmerk, als waarmede genoemde Verhandeling over
(*) Het boek heeft ten titel: Mémoires de C H A R L O T T E
A R B A n s TE fur la vie de D U P L E S S I S M O R N A Y , fon mari;
écrits par elle - menie pour finflruction
de fon fik, et publiés
pour la première fois fur le manuscrit autographe. 4
Paris,
chcz T R E U T T E L et W U R T Z ,

1824.
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leven cn ft erven in dc Hulde van G Y S B E R T J A J H K S , werd
opgeiiomen, zijn de naastvolgende, reeds voormaajs üjjge»
gevene en op nieuw geplaatfte Vriefche ftukken, waaromtrent wij dus met dit enkele woord volflaan kunnen.. Overigens prijzen zich de Hollandfche verzen van den Dichter, in
onze dagen van beteren toon en fmaak, geenszins ter lezinge aan, of brengen, op zichzelve befchouwd, iets t o e ,
om het oordeel te begunftigen, waarmede kenners zijn.
werk in de landtale naast dat van onzen V O N D E L gefield
hebben en blijven hoogfehatten. Duidelijker had misfchien
de Uitgever zulks voor den Nederlander mogen opmerken j
en wij veroorloven ons niet, naar de reden te gisfen, waarom
hij te dezen naauwelijks meer dan een' wenk geeft. Die
wenk teekent de bedoeling, dat men G Y S B E R T ' S verzen
met de bijgevoegde uittrekfels van den Hertfpiegel vergelijke.
Want alzoo ontwaart men den grond der latere verbastering
van G Y S B E R T , die zoo het pittige, maar ook gekunftelde
woordkoppelen van den Ilollandfchen S P 1 E G H E L n a w i l d e ,
maar van het eenvoudige , ware fchoon te dwaasfelijk afweek. Uit de Redevoering, alsmede uit hetgene in het laatfle
gedeelte van dit tweede ftuk, tot aandrang zijner meening,
door H A L B E R T S M A is opgemerkt, moge men zich van dit
ons zeggen vollediger overtuigen; en zal men tevens leeren,
dat een dier grootere verzen van C Ï S B E R T , door hem met
aanhalingen uit de Ouden verrijkt, voldoend bewijs draagt
van deszelfs Griekfche en Romeinfche taalkunde.
II. Niet onaangenaam was het ons, bij dit rustpunt of afdeeling van het w e r k , door eenen Brief, of foort van O p dragt, aan R E I N P O S T H U M U S (*) van het vorige afgefcheiden, een' geheel anderen voorraad aan te treffen; eeif/
voorraad e v e n w e l , die buiten Vriesland, en zelfs aldaar bij
(*) Wil men dus in Vriesland, c f elders, aan zijnen Vriend
gemeenzaam fchrijven , allen titel van onderfcheiding weglatende, zulks is misfchien naar oud gebruik zeer goed, ja.in
den ftijl der Romeinen. Maar eenen Edelman Hoogwelgeboren, en eenen Predikant alleen bij zijnen'naam te noemen,
in een en hetzelfde boek, teekent toch eene ongelijkheid,
eene afwijking van den ouden ftijl, een mengfel van hoffelijkheid en boerschheid, ja ftrijdt met delesvan H O R A T I U S :
Redden

pcrfvna feit convementia cuique.
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het gros der lezeren, geringen opgang maken z a l , maar voor
beminnaars en beoefenaars der oude Vriefche landtale én der
zelver verfchillende tongvallen van aangelegenheid is. Waren
er door den Hoogleeraar W A S S E N B E R G H

(*'),

in het be

gin dezer Ëeuvve, proeven medegedeeld van ftukken, in het
Hindelopensch gefchreven; andere, en ook uitvoeriger, ont
moeten wij hier. Zelfs heeft zich de Heer P O S T H U M U S ,
en H A L B E R T S M A na hem, aan den tongval op het kleine
Visfcherseiland Schiermonnikoog laten gelegen zijn, en van bei
der hand ontvangt men nu bewijs van hunne navorfchingen.
Daarenboven is de Tesckloaw, bevorens door S C H E L T E M A in
deszelfs Mengelwerk ( f ) opgenomen, op nieuw, en naar een
ander affchrift, herdrukt in deze verzameling. Eindelijk be
helst dezelve een Kreupeldicht in het Vriesch, zoo als dat in
het Schleeswijkfche, in o f nabij het ambt Breedftddt, nog heden
gefproken wordt; en fluit zij met eene zeer aangelegene bij
drage van den eerflen, tweeden en de vijf eerfte verzen uit
den derden Pfalm, in het oudfte bekende Nederlandsen.
Blijkbaar is dit het magazijn, waarin de bouwftoffen Zijn
opgetast, reeds vroeger in dit verflag door ons bedoeld. Wij
zien alzoo een tweetal zijner Landgenooten, die nevens den
grijzen en reeds overleden Hoogleeraar W A S S E N B E R G K
1iet GY8BERT8»Feest mogten vieren, met vernieuwden lust
en onbezweken fjver,op het door hem ingeftagen (poorvoort
gaan, en aan den taalbouw arbeiden. Het verband evenwel
van dezen rijkdom met den titel van dit werk is en blijft óns
duister; ja mogelijk is er, die vreeze koestert, of de Heer
B A L B E R T S M A , zijnen Vriend in den Opdragtsbrief aanprij
zende , om „ dagelijks de boeken der oude Vriezen, der An^
gelfakfen en Gothen te behandelen," van grootfpraak wel ge
heel vrij te pleiten z i j , wanneer hij zich ten vervolge dus
uitdrukt: „ Maar voor uwe eigene voldoening kan ik er u
„ dan tevens bij verzekeren, dat gij dus doende fpoedig op
„ een (landpunt zult ftaan, van waar gij met een innig me„ dedogen op L A M B B R T T E N K A T E en zijne bewonderaars
„ zult nederzien." Wij willen de toekomst niet vooruitloop e n ; maar onthouden ons niet van te wenfehen, dat het
taalwerk van beide onze Landgenooten voor het minst z o o
zeer aan de ons ingeboezemde verwachtingen voldoen m o g e ,
1

(*) In de Taalk. Bijdragen, St. I. bl. 1 3 5 enz.
( t ) J. S C H E L T E M A , Meng. D . III. St. 2. bl. 49 enz.
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als dat V I R G I L I U S onder handen had, wanneer P R O P E R T I U S het waagde van hem te fchrijven:
Cedite Romani fcriptores, cedite Graji;
Nescio quid majus nascitur Wade.
Nu , bij de Ouden ging dat zoo aan, om zichzelven en zijne degelijke Vrienden hoog te zetten of uit te bazuinen; in
onze befchaafdere tijden en Christenmaatfchappij nogtans acht
men het voegzamer, na blijk van verdiende door onzijdigen
eerst en het liefst geprezen te willen worden. Wie anders
doet, heeft (te vroeg) zijn loon weg; opdat ook wij een enkel woord van onzen grooten Meester hier aanvoeren, niet
minder gepast misfchien,dan dat, aan het (lot dezer Opdragt,
wegens de muggenzifters in taal en fpelling flaat aangehaald.
{Het vervolg en /lot hierna.)

Henriëtte Stolp. Eene onderhoudende Gefchiedenis, ter bevordering van godsdienftige kennis en zedelijkheid. Door J. H .
K R O M . Te Amflerdam , bij G . J. A . Beijerinck. .1827.
In gr. %vo. XVI en 275 Bl. ƒ 2 - 90.
W i j
nemen de treurige taak op o n s , van dit allernuttigst
werk des waardigen Schrijvers verflag te geven. Hoewel de
naam van K R O M reeds het gunftigfte vooroordeel met zich
brengt voor hetgeen hij aanbiedt, hebben w i j , bij eene
herhaalde lezing dezer verdichte Gefchiedenis, toch ondervonden , dat de hoogde vooringenomenheid met den Schrijver nergens wordt teleurgedeld. Doch juist de voortreffelijkheid van dit gefchrift herinnert ons het treffende verlies, dat
niet alleen nabedaanden en vrienden bij den dood van K R O M
hebben geleden, maar ook alle vrienden van waarheid en
godsvrucht, wien hij met mond en pen zoo gaarne ten diende dond.
Het verbod van den Schrijver, om te fpreken van zijne
verdienden, fluit ook ons den mond, en weerhoudt thans onze pen , maar fraoort geenszins in ons hart eerbied voor den
man , die , door ongemaakte nederigheid , elks achting verhoogt voor zijne uitmuntende hoedanigheden van verdand en
hart beide.
Een Gefprck tusfehen Lucie en den Schrijver dient ter ver-

goeding van een Voorberigt, en wordt medegedeeld in den
bekenden luimigen trant van K R O M . Wij zïjrï riu niet in die
flemming, dat wij van dit Gefprek iets verder kunnen zeggen , dan noodzakelijk i s , om de eerfte aanleiding tot dezen
Roman aan den dag te brengen.
'Eene lastige • kwaal, welke hem in den winter, "vooral bij
fioordelijke winden, de ademhaling in het gaan belemmerde,
hield hem, gedurende de laatfte jaren, dikwijls in huis en in
Bet hoekje van den haard. Het Programma der Maatfchappij Tot
Nut van V Algemeen wekte zijne aandacht, en de gevraagde
Gefchiedenis, in den trant van Gumal en Lina van L o s s iü s , was- alzoo de aanleiding tot de Gefchiedenis van Henniette Stolp. Hoewel K R O M ' S ingediende ftuk afgekeurd werd,
gefchiedde die afkeuring op zulk eene wijze, dat hij geene
dringende uirnoodiging behoefde, om dit zijn werk onder eigene vlag in zee te doen gaan. Dit deelen wij mede, niet
om de Beoordeelaars der Iqftelijke Maatfchappij ten toon te
ftellen; ook K R O M noemt hunne uitfpraak billijk; maar omdat natuurlijk n u , door die Prijsvraag, deze Gefchiedenis
eenigzins anders is geworden, dan wel zou hebben plaatsgehad , wanneer K R O M meer onafhankelijk zijn eigen plan had
uitgevoerd. O f nu juist daardoor Henriëtte Stolp belangrijker
is geworden, dan niet, is en blijft een onopgelost vraagftuk.
Naar onze gedachten is de Gefchiedenis nu voor het Algemeen
belangrijker geworden, omdat, hoewel Henriëtte Stolp meer
onder befchaafden wordt voorgefteld, toch het geheele ftnk
nu meer is bewerkt geworden voor de behoeften van minder
befchaafden. Wij keuren het daarom goed , dat K R O M zijne
Henriëtte Stolp in geen ander kleed geftoken heeft, dan hij
haar aan de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen heeft aangeboden. De ondervinding heeft ons reeds geleerd, dat v e lerlei foort van menfchen deze Gefchiedenis met genoegen en
nut zal blijven lezen.
Men zal van ons niet vergen , dat wij eene dorre fchets
leveren van deze , zoo als zij op het titelblad te regt genoemd ' wordt, onderhoudende Gefchiedenis. Van gewone R o mans begeert men dit niet, omdat men het aangename der
verrasfiug zelf fmaken' wil. Maar van dezen Roman is het
onmogelijk, in kort beftek het beloop der gefchiedenis op te
geven. Alles hangt hier op het naauwst aaneen. De gefprekken en onderwijzingen laten zich zoo min van de gefchiedenis affcheiden, als deze van gene. Hoofdzakelijk geeft K R o M

zelf o p , wat de Lezer hier moet zoeken en alleen kan vind e n : „ Dit is (bl. 274) de gefchiedenis van Hemïëlte Stolp,
„ eene bevallige en tevens zeer waardige vrouw. Zij heeft
„ b a r e ouders hier nimmer gekend, maar zoo veel t e meer
„ haren Vader in den Hemel. Deze heeft haar voor het be„ tere leven opgevoed. Hare gefchiedenis is bewijs van zijn
„ aanzijn , zijne magt, zijne wijsheid en zijne zorgende lief„ de. Die zorgende liefde leidde zoo haar l o t , dat zij Hem
„ leerde kennen en zijne heilige bevelen. Ja,, zij leerde Hem
„ kennen en kinderlijk vreeeen. Zij heeft met God gewan„ deld. Zij was opmerkzaam op hare zwakheden en gebreken^
„ zij z a g , dat zij vergevende genade en hulp van Goibehoef„ d e ; zij maakte daar flaat o p , naar de leer van het gezond
„ verftand en het Evangelie van J E z u s . Zij heeft op de w c „. reld, maar niet voer de wereld geleefd. Haar leven was
, rijk gezegend, en haar iterven zacht. Zij deed blijmoedig
„ en vrolijk eene zalige verwisfeling." — De geest van g e heel de Gefchiedenis is ten eenemale doortrokken met het
vertroostende denkbeeld: wat God doet, dat is wil gedaan-.
Dit denkbeeld komt overal voortreffelijk u i t , als men alles
leest. Bij verfnippeiïng valt bet weg. Juist dit maakt deze
Gefchiedenis onderhoudend, omdat men niets kan of wil mis.
fen.
Waar men iets bekorten kan , daar toont men omwegen
en bijpaden bewandeld te hebben. Hiervan hield K R O M nooit.
Deze Gefchiedenis van Henriêtte Stolp bevestigt dit op nieuw.
Alwie hier verkorten w i l , doet vooral te kort aan het eenige
doel der Gefchiedenis, voorllelling van Gods vaderlijke leiding te haren opzigte. — Het belangrijke dezer Gefchiedenis
wordt nog daardoor verhoogd, „ dat men den draad, der ge„ fchiedenis" — onmogelijk, zeggen w i j ; K R O M zegt — „ moei„ jelijk volgen kan , zonder dat men de godsdienflige gefprek„ ken cn lesfen mede opneemt." — Doch wij Haken verdere
aanprijzing.
Wij wenfehen dit boek in veler, in aller handen, opdat er
op deze aarde hoe langer hoe minder alleen voor deze aarde
geleefd worde. Minder om de nagedachtenis van den waardigen K R O M , die buitendien niet ligt vergeten zal worden,
dan wel om Nederlands godsdienuig Publiek, wenfehen wij
hartelijk aan Ilcnriëtte Stolp een' fnoedigen herdruk t o e , dien
zij in elk opzigt waardig is.
r

WILLEM
-Fransch
flerdam ,
88 bl.

VAN N A S S A U , Treurfpel, gevolgd naar het
M » A R N A U L T . J ) W A . L , B A R B A Z . Te Ambij J . C . van Resteren. 1825. In kl. ivo. XVI en
f'1-70.

In de geheele Vaderlandfche Gefchiedenis zal men bezwaarlijk een meer gefchikt onderwerp vinden voor hét Treurfpel,
dan dén dood van den Vader des Vaderlands, met hetgeen
dien dood kort is voorafgegaan en opgevolgd. Zulk eene menigte van verfchillende en voor het Tragifche zoo fterk fprekende karakters ontdekt men in de nabijheid van onzen W I L L E M den Eerflen, dat derzelver getrouwe teekening alleen
voldoende i s , om ook bij Neêrlands late nagedacht eene
geestdrift gaande te maken, voor welke men het niet z o o
tonderachtig of Fransch geitel van den meer koelen en b e zonnen Nederlander niet ligt zou oordeelen Vatbaar te zijn.
Zulk. een geheel Nederlandsck onderwerp begeert voor Né*
derlanders eene Nederlandfche behandeling. De voortreffelijkfte behandeling door eenen Franschman blijft altijd Fransch,
en roert den echten Nederlander bij zulke onderwerpen nooit.
Dit is ons geloof, en wij fchamen ons over hetzelve niet.
Dit Treurfpel' heeft óns in dat geloof nog meer bevestigd.
De Heer B A R B A Z , met zijnen"Schrijver ingenomen, verklaart , bl. I X : „ De beroemde Franfche Dichter — A R „ N A Ü L T *— heeft zich,-door het tegenwoordige ftuk, eene
^ n i e u w e eerekroon verworven; e n , inderdaad, hetzelve is
„ met z ó veel beleid famengefteld, en met zó veel kracht
„ en pit Van ftijl gefchreven, dat het wel de overzetting
„ waardig w a s , bijzonder ook om deszelfs betrekking op on„ ze vaderlandfche gefchiedenis. — D e karakters van W I L „

L E M den Eerflen,

„

NEVELD,

van Prins M A U R I T S

als ook van

en

OLDENBAR-

F I L I P P U S den Tweeden, zijn er

„ meesterlijk in aangekondigd ( ? ) en bewaard." (Wat hiervan z i j , zullen wij bij eene enkele proeve nader aanwijzen.)
„ Ondertusfchen heeft de Opfteller" (bl. X ) „ zich eenige
„ afwijkingen van de gefchiedenis en dichterlijke vrijheden
„ moeten veroorloven , zonder welken (het is reeds honderd„ malen g e z e g d ) " — juist uitgedrukt: gezegd, niet bewezen —
„ niet eene historiëele daad tot een tooneelftuk kan worden
„ ingericht." Dat moge nu waarheid zijn voor Franfchen,
die niet enkel in het Treurfpel zich met zulke vrijheden zoe-

ken te helpen; bij Nederlanders is het gelukkig zoo ver nog
niet gekomen, dat men

een' B A L T H A Z A R G E H A R D S

als

een beklagenswaardig flagtoffer van priesterlist zou kunnen
e n , om te behagen, zou moeten voordellen. Vereischt het
de kunst,

dat de G E R A R D S van A R N A U L T

alleen op het

tooneel mag verfchijnen • de Nederlander verfoeit die kunst,
welke gebiedt den booswicht op te tooijen, en jegens zulk
eenen fnoodaard medelijden op te w e k k e n : de G E R A R D S der
Gefchiedenis blijve dan van het tooneel. Zoo als A R N A U L T
hem fchildert, ftelt G E R A R D S het karakter van W I L L E M
den Eerften eenigzins in de fchaduw. Zoo liefderijk was onze
held, dat hij hem naderende huichelaars weldeed en onderfteunde ; maar hij was ook te zeer Zwijger, om den eerften
landlooper den besten tot Geheimfchrijver aan te (tellen. Zoo
onnoozel was W I L L E M nooit, of hij peilde allen.diep, die
zich in zijne nabijheid eenigen tijd ophielden. Men leze hec
geheele karakter vau G E R A R D S in dit Treurfpel, en men
zal zich gemakkelijk overtuigen, dat de wijsheid van W I L L E M afneemt, hoe fraaijer de boosheid van O E R A R D S in
een Fransch kleed gedoken wordt. Een Franschman, die uit
vele dingen een fpel maakt, moge hier medelijden koesteren;
een Nederlander, die zich maar iets uit de vaderlandfche g e fchiedenis herinnert, blijft altijd G E R A R D S en de Jezuiten
verfoeijen, en zal niet nalaten, G E R A R D S , ook in dat
Franfche kleedje op het tooneel — uit te fluiten. Dit is hier
nog niet, zoo als in Madrid, verboden.
•
Dit vreemde voortbrengfel ,dat ook bij deze vertaling vreemd,
voortbrengfel blijft, zullen wij niet van het begin tot het
einde beoordeelen. Wij bepalen ons flechts tot de twee laatfte tooneelen, om te zien, of dit ftuk den lof verdient, dien
de Heer B A R D A Z aan hetzelve zoo uitbundig toezwaait.
Het (lot verdient althans dien lof niet.
Het doodelijk fchot was gevallen. G E R A R D S komt binnen. In verwarde woorden belijdt hij den gepleegden moord.
Niemand gelooft deze belijdenis. Hieropverfchijnt M A U R I T S .
Tiende Tooneel.
OLDENBARNEVELD,

Uw Vader?
MA U R I T S .

Hij genaakt, door ccdie zucht gedrèveu,
Om bij dcez' heldeurei
enrei zij
zijn' laatften fuik te geven,
BOEKBESCII. l82o. NO.
NO. 4,
4.
M
!

ARNAULT'S

170

( I s dit de natuurlijke taal van den jeugdigen, opvliegenden
M A U R I T S , oogenblikkelijk na den gepleegde^ moord aan
zijnen voortreffelijken Vader ? Het gevoel van den Lezer b e flisfe ! )
Tegen G E R A R D S , met een wenk om hem weg te voeren.
H o e ! moorder! zoud gij weer verfchijnen voor zijn oog?,
1

GERARDS.

'k Ben moorder op deze aarde, en martlaar daar omhoog.
Men leid hem weg.
( B A R B A Z vertaalt hier mat en krachteloos; de werking der
oogen zou nadrukkelijker z i j n , bij fikfche uitvoering van het
volgende: Ik ben een moorder hier, — een martlaar daar
omhoog.)
Laatfle
WILLEM

verfchijnt,

Tooneel.

leunende op S I N T - A L D E G O N D E , en

door zijn" Schildknaap onderfleund.
( D i t geheele tooneel beleedigt het menfchelijk gevoel. Het
is valfche fmaak, iemand op het tooneel te laten komen, om
te flerven. Vooral is het wanfmaak, wanneer een W I L L E M
de.Eerfte met een Fransch bon mot den adem uitblaast. Zijne
eigenlijke woorden: o God, wees inijne ziel en dit arme volk
genadig! behelzen voor het Nederlandsch gevoel oneindig
meer van het echte tragifche, dan al deze winderige en waterige verzen van A R N A U L ' T . )
W I L L E M , gezeten.
'
o Bloem van Neérlands raad, van Neêrlands oorlogsfclïaren!
Mijn vrinden! Welk een vreugd ( ? ) mag mij uw weerzien baren!
Ik derf geen bed van e e r , nu ik den doodfnik geef,
Met vaandlen overdekt ( * ) , en in uwe armen fneef.
Mijn bloed zal voor altijd een moordziek hof b e v l e k k e n . . . .
Ik hoopte nóch mijn land tot eenig nut te trekken . . . .
Rampzalig v o l k ! in mij wil u de dwang verdaan;
Doch gij vermoogt gewis een' nieuwe boei te o n t g a a n . . . .
(*) W I L L E M

V A N N A S S A U was te weinig met vaandels

en trofeën ingenomen, o m , onder dezelve flervende, aan
zulke veroverde nietigheden zoo groot eene waarde te hechten, als A R N A U L T zich verbeeldt, die den Napoleontifchen
Maarfchalk D Ü R O C misfchien voor oogen had. De vrome
en nederige W I L L E M had ook te veel vertrouwen op G o d ,
om eenige vrees voor de eeuwigheid onder een bon mot te
bedekken.

Zweert mij zijn dierbaar h e i l : dus word mij wraak gezworen.
Zo u altoos mijn naam tot eendragt aan mag fpooren;
Als Barneveid nóch (preekt als waardig hoofd des raads;
Als weer een Nasfau 't heir gebién zal in mijn plaats;
Vreest dan de vorften niet, braveert Madrid en R o m e n . . . .
Zij derven de e e r . . . . u word niets dan één man ontnomen.
Na eene korte tusfchenpoos.
Mijn kracht v e r g a a t . . . . de dood perkt mijne loopbaan a f . . . .
Wat troost gevoelt mijn hart! ik vind in Delft mijn g r a f . . . .
'k Vergeef ondankbren.... Nooit was mijn ontwerp misdadig..,,
God I wees dit arme volk en mijne ziel genadig.'
Hij bezwijkt. De ontroering is algemeen.
(De vier laatfte regels zijn van den Vertaler. Wij onthouden ons van elke oordeelvelling over de weinige kracht dezer
woorden. Ook daarop zou veel zijn aan te merken. D o c h ,
al waren zij zoo kernachtig en vol p i t , als zij dit nu niet
zijn, welk eene uitwerking kunnen zij dan hebben op deaanfchouwers en hoorders, die natuurlijk van die lange rede des
ftervenden bijna niets moeten verftaan, indien de rol van
W I L L E M zoo goed uitgevoerd wordt, als zulk tooneelmatig
fterven dit toeftaat? Wij gelooven, dat de hoorders aan al
dien Franfchen wind niets zullen hebben. D o c h ' laat 'ons
voortgaan.)
MAURITS.

o Onherftelbre (lag!
(Is dit dan de natuurlijke taal van dien Prins ? )
SINT-ALDEGONDE.

o R a m p , die 't zwaarfte drukt!
Ja, de eerfte, die mijn oog een' tranenvloed ontrukt!
Algemeene jlilte.
(Op het tooneel. Maar ook onder de aanfchouwers?)
O L D E N D A R N E V E L D , met verheffing.
Hij moog'gewroken z i j n ! . . . o Nasfau, ons onttogen!
Offchoon uw moed ons hier niet langer zweeft voor de oogen ,
Dat uw gehcugend beeld, ten gids der oorlogsliên,
In 't midden van den ftrijd zich voor hunn' geest doe z i e n !
Zijn gordel, rood van bloed, fiere onze legervanen.
De fjcrp van Prins W I L L E M word door hem aan eene deibanieren vastgehecht.
( E e n Franfche inval, ftrijdig met het echt Nederlandfche kavakter van O L D E N B A R N E V E L D , in zulke omftandigheden,
M 2
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De tonderachtige Franfchen vliegen misfchien inbrand, door
dergelijke aardigheden. D e Nederlander blijft dan te veel
mensch, om zoo aardig te zijn, of door zulke aardigheden
in vlam te kunnen gezet worden.)
Dit teeken onzer woede , en fchrik der Kastiljanen,
Getuige eens gruwelftuks, dat wraak van ons v e r w a c h t ,
Drijve ons ter flagting heen naar 's vijands oorlogsmagt t
„ Voor vrijheid en Oranje!" o V o l k ! laat dit na dezen
U w leus tot ftrijd en eer en overwinning wezen.
Geheel anders zou de uitwerking zijn, indien W I L L E M
geftorven was voorgefteld, niet op het tooneel gezeten, maar
met gloeijende woorden, zoo als men dat van eenen M A u RITS

verwachten

kon.

Het

gebed van W I L L E M kon dan

aanleiding hebben gegeven aan den jeugdigen held, om zich
plegtig, in dit ftatig oogenblik, te wijden aan het vaderland.
Diep geroerd door zijn groot verlies, zou hij juist n u , z o o
als in andere omftandigheden I I A N N I B A L , zeer gepast haat
aan de dwingelandij hebben gezworen , ook uit liefde voor
zijnen Vacier, dien men verraderlijk had vermoord. Dit z o u
leven hebben gegeven aan dit geheele ( l o t , en O L D E N B A f i 
re E v E L D , in naam des volks fprekende, had nadrukkelijk
hiermede kunnen inftemmen. Men had dan de taal van Vorst
en volk bijeen. Dit z o u , bij de voorftelling, nog werken
op Nederlanders, wien de liefde voor Vorst en vaderland in
het hart z i t , en niet, zoo als bij de meeste Franfchen, al
leen op de tong. M A U R I T S is hier bij A R N A U L T blootelijk figurant. In den ftrijd voor het vaderland is nooit eenig
V o n t van Nasfau figurant g e w e e s t ; zekerlijk nooit M A u RITS.
Andere volken, ook de Franfchen, kunnen het ons
niet nazeggen, dat de vrijheid van het vaderland door het
bloed zijner Vorften meer dan eens verzegeld werd.
ARNAULT

zoo .wel als B A R B A Z

had wel aan het L a 

tijnfche plaudite een plaatsje mogen ingeruimd hebben. Doch
wij zetten het hier niet.

Konftantinopel, zoo als het is, en de Turken , zoo als zij zijn.
Een Tafereel naar het leven. Te Leeuwarden, bij Steen
bergen van Goor. 1827. In gr. 8vo, Fill en 301 Bl, f 2 - 80»

K0NÈTANTIN0P2L ZOO ALS MET I S , E N Z .

Morea en deszelfs Bewoners; benevens eenige Aanmerkingen
over Konflantinopel.
Uit H***iieuwjle bronnen bijeenverzameld. Naar het Hoogduitsch van F . M . L I S C H K E. Te
Groningen , bij J . Römelingh. 1827. In gr. Bvo. Fill en
125
Bl.fi-'.
In de gefpannene verwachting, aangaande de zaken van hec
Oosten, is elk gefchrift, dat tot opheldering o f
dienen kan, ook ons lezend Publiek welkom. Daarom meenen wij fpoed te moeten maken met de aankondiging van b o venftaande gefchriften.
De Schrijver van het eerstgenoemde is de Heer w . v o N
L U E D E M A N N , d i e , als warm voorftander van de heilige
zaak der Grieken , door verfcheidene gefchriften, in Duitschland met roem bekend is. Alwie met Konflantinopel nader
wenscht bekend te worden, raden w i j , dit welgefchreven en
onderhoudend werk zich aan te fchaffen. De lezing van hetzebve zal vooral nu iederen onpartijdigen aangenaam en nuttig bezig houden. Het is wel mogelijk , dat het meer gunftige denkbeeld aangaande Turkfche zeden, gewoonten en karaktertrekken , welke in dit werk voorkomen , bij fommige L e zers onaangename gewaarwordingen te weeg zal brengen.
Maar het is ook een Turk , die als verhaler hier optreedt; en
wie zal van hem vergen , dat hij zijn eigen volk verachte,
in tegenwoordigheid van ongeloovigen V — Wij ergeren ons
daaraan niet; maar zijn ook van oordeel, dat er zulke K A D I R s niet velen zijn onder de Turken. Als uitzondering op
den gewonen regel, moge K A D I R de teekening voltooijeti
van het karakter der Turken, zoo als zij zijn. Een tolk, zoo
als deze Turk wordt voorgefteld geweest te zijn , moge het
eigendommelijke zijner natie behouden ; de ruwe en fcherpe
kanten flijten ook bij hem a f , door geftadige wrijving in den
omgang met eene andere Natie. K A D I R moge zijn EEN Turk;
hij is daarom niet DE Turk. Dit merken wij daarom vooral
op , omdat het in het voordeel pleit van de onpartijdigheid
des Schrijvers in andere opzigten. Dat L U E D E M A N N geenszins een Turksch Christen i s , kan uit vele plaatfen van dit
zijn gefchrift blijken.
Hoe fommige Turken over de Christenftaten van Europa
denken, kan het volgende toonen, uit den mond van eenen
Khatih , Prefideut van het Bureau van den Reis-effendi: „ W e e t ,

inlichting

N

M u S T A P n A - E F K K N D i , dat

gij

als een ongeleerde, als

„ een kind (preekt. Deze Franken maken vele horden, geens„ z m s eene "groote natie, als wij , uit. Zie daar zijn b . v .
„ de Moskovieten, een onrein ras, hetwelk nooit den abdest
„ v e r r i g t ; varkensvleesch e e t , door vrouwen geregeerd wordt,
„ en met voorgefpannene honden rijdt. Tusfehen deze en
„ ons wonen de Nemfe - Giaurs, of Duitfche ongeloovigen ,
„ d i e niet weten, wie hun Sultan i s , en wien zij gehoorza„ men. Dan volgen de Kaaskoopers (alias,
Nederlanders),
„ van welke wij volftrekt niets w e t e n , dan dat zij dukaten
„ (laan. Achter deze fchijnt het land der Franken in vele
„ eilanden uit te loopen, op welke het zonderlingfte ras van
„ a l l e , de Inglits (Engelfchen), wonen. Deze onreine hon„ den worden door eenen Divan geregeerd, die. ieder jaar
„ zes maanden lang twist en fcheldt, om gedurende de an„ dere zes maanden alles te laten loopen, zoo als het w i l . " —
D i t , en hetgeen verder voorkomt, levert het bewijs o p , dat
alles naar het leven geteekend is.
„ Het b o e k , " met deze woorden van het Voorberigt, bl.
I I I , (luiten wij de aankondiging van dit goed gefchreven en
goed vertaalde werk, „ d a t u hier aangeboden wordt, kon z e „ ker niet beter van pas verfchijnen. Wie toch wenscht
j , thans niet met Konftantinopel en de Turken, waarop aller
„ oogen gevestigd z i j n , wat nader bekend te worden? Aan
„ dezen wensch kan men , door deze tafereelen te l e z e n , v o l „ doen. Onbevredigd zal men het b o e k , vertrouw i k , niet
j , uit de hand leggen. Meer niet tot aanbeveling."
Minder gunftig' moet ons oordeel zijn over het werk van
LISCHKE.
Het maakt, j a , aanfpraak op zeer geringe verdienfle. Doch wij moeten, hoe ongaarne o o k , fchier alle ver
diende aan hetzelve ontzeggen. Indien de verwachting aan
gaande Morea en deszelfs Bewoners maar eenigzins bevredigd
was geworden, zouden wij over dit werkje, als een boek van
den dag, minder ftreng zijn. Doch nu alles oppervlakkig is
behandeld, nu de titel fpreekt van de nieuwfte bronnen, uit
welke de berigten in dit werkje zijn g e p u t , en de Voorrede
uitdrukkelijk z e g t : De nieuwfte bronnen dienden den Schrijver
bij het opftellcn tot leidraad, nu moeten wij rondborftig ver
klaren , dat L I S C H K E de nieuwfte bronnen of niet heeft ge
kend , of niet heeft weten te gebruiken. Hoe onoordeelkun
dig deze Schrijver zijne bronnen heefc geraadpleegd, zal wel
blijken uit het volgende (taaltje, voorkomende bl. 1 1 2 : „ In„ dien hij (de Sultan) de vermaning (door den Mufti) ver-
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„ acht, dan wordt hij afgezet, gevangen genomen en• zelfs
„ ter dood gebragt; gelijk de voorbeelden van M U S T A P H A I ,
„

IBRAHIM

en

M o H A M E D IV in

de

vorige , van

OSMAN

„ II in deze eeuw bewijzen." Zoo maakt L I s c H K E oude bronnen tot nieuwe.
Het beste gedeelte van dit werkje i s , hetwelk handelt over
de dappere Maïnoten. Doch alles is ook daar van dien aard,
dat het nieuwe volitrekt niet voorkomt. Het dappere genacht van M A u R * M i c . . A o% , aan welks hoofd, met roem
flaat de heldhaftige P I E T R O - . . E Y , vindt daar zelfs geene
vermelding. De branders, het rieuwfte van a l l e s , wat
L I S C H K E heeft opgekomen,'kent men voorlang beter uit
de Nieuwspapieren; e n , offchoon de Turken reeds eenigen tijd
van den eerden fchrik tegen Griekfche branders bekomen zijn,
wordt, alsof het nu nog werkelijk zoo plaats had, bl, 78 gezegd : „ Door deze braude; s brengen de Grieken aan de Turk.
„ fcke vloten ontzaggelijk veel fchade t o e , en de Griekfche
„ zeemagt wordt zelfs van hunne vijanden geacht." — Wie
verlangt niet iets te weten van Misfolonghi en deszelfs dappere verdedigers, de Sulioten ? Geen woord rept hiervan onze Schrijver. Van Pfara's of jtpfard's fchepen wordt gewaagd,
en niets van deszelfs verwoesting, en liet manhaftig befluit
der overgeblevene Ipfarioten, om zich elders te vestigen. G e heel dit gefchrift is van dien aard, dat wij op de nieuwfte
bronnen, van welke de titel en het voorberigt fpreken, niets
zouden aan te merken hebben, indien er tevens bijgevoegd
ware , die L I S C H K E heeft geraadpleegd. Voor het Publiek
is alles van te oude dagteekening, om de verzekering van
1.1 s c 11 (t E , in alle eenvoudigheid, zonder eenig bijvoegfel
aan te nemen.
Doch L I S C H K E wordt zelfs door den Vertaler van onachtzaamheden in ftijl en plan befchuldigd; wij zullen dus
dien Luiitfchen Heer verder ongemoeid laten, om ons nog kortelijk bver de vertaling van dit ftukje te verklaren. Om ruimte te winnen, zullen wij de menigvuldige fpel- en drukfouten maar overflaan , e n , zonder verdere aanmerkingen, den
onzin gedeeltelijk opgeven, dien de Vertaler, door eigene
fchuld, aan dit boek bezorgd heeft. B . v . bl. 4. de wilde
vloeden ruifchen naar hunne ontwatering; bl. 7 . het kirren der
grashuppers; b l . 9 . thoon en thoonaarde; bl. 3 7 . onzuivere z e e ;
bl. 4 1 . pleging loflied; bl. 42. wanneer dit alles befiuurd i s ,
voor befchikt, geregeld; bl. 4 4 . ittmlieden, bl. 4 7 . volks#e-

den, voor liederen; bl. 58. -men murmelt eenige zegenfpreuken; bl. 6"8. het hoofdzakelijkfte g e w i n ; bl. 69. ondernemers
van dit gewigtig opzet; — handel dreef naar, voor op; bl.
104. eene groote hal; bl. 1 2 1 . om zich een vlugtig beeld te
onderwerpen, enz. e n z .
Indien L I S C H E E een werk heeft gefchreven, dat dienen
kan tot voorbeeld voor Duitfche gefchriften, die niet moeten
vertaald worden, dan heeft zijn. Vertaler ook een proefje
gegeven , hoe men nooit vertalen moet.

Brief aan een' Vriend, over het veel geruchts gemaakt hebbend Adres aan alle mijne Hervormde Geloofsgenooten, door
eerf Foorfiander van Waarheid en Christendom. In 's Gra*
venhage, bij S.
Visfer. 1827./» gr. ivo. 53 Bl. ƒ:-50.

de

Het Adres aan alle mijne Hervormde Geloofsgenooten, tegen
een Lasteraar verdedigt. Met een woord ter aanmoediging
aan alle mijne Hervormde Geloofsgenooten. In 's Hage, bij
M.
Ven. In gr. ivo. '28 Bl.
30.

van der

Onzes
wijte

ƒ: -

moeten

de

maal)

ondanks
wij (wij hopen voor
laatftê
nog eens terugkomen op dat jammerlijk Adres. De Schrijver
dit niet o n s , maar zichzelven.
Wij kondigen hier dan twee gefchriften aan,
handelende
over hetzelfde libel, maar in doel en waarde een hemelsbreed
verfchil opleverende. Het bijeenvoegen dezer beide ftukken
zal ons overtuigen , dat de Adresfchrijver geene reden heeft,
om zich over zijnen aanhang te verheugen.
i ° . De Schrijver van den Brief, tot het noemen van wiens
naam wij geene vrijheid nemen, heeft zich ook door dit ftukje betoond een vriend van waarheid en Christendom te zijn.
Overal wijst hij M O L E N A A R zijne volflagene onkunde aan
in de Kerkelijke Gefchiedenis, zelfs met betrekking tot het
Hervormd Kerkgenootfchap. Onverfchoonlijk is deze onkunde
Predikant in 's Gravenhage; onverfchoonlijk vooral
in hem, die evenwel de pen o p v a t , om Hoogleeraren en Predikanten van ontrouw en ligtzinnigheid te befchuldigen.

in eenen

De noodige aanwijzing vindt M O L E N A A R , en wie ook
met hem denzelfden dwaalweg betreden moge , aangaande de
leer der Hervormden, het eigenlijk bedrijf der Dordfche Kerk-

vergadering, en de nadeelige gevolgen van dezelve, verwaarloozing van eene geleerde beoefening der H. Schrift, en ,
door leerfïellige en wederleggende manier van prediken, bevordering van menfchelijke regtzinnigkeid,
ten nadeele var»
godsvrucht en zedelijkheid. Verder wordt aangetoond, dac
de twisten over den Sabbat, in die bij uitftek regtzinnige dagen, zulk een verval in de openbare Godsdienst te weeg
bragten, dat zelfs befluiten van hooger hand dit roekeloos
gedrag der regtzinnigen niet geheel konden verbeteren.
Alles verdient verder bij den Schrijver nagelezen te worden,
over de kleeding der Predikanten, over de handelingen der
tegenwoordige Synode, en over den Christelijken geest, ook
in andere Protestantfche Kerkgenootfchappen. Dezen Brief
prijzen \vi] ruimfchoots ter lezing en overweging aan; offchoon het Befluit van Z. M . van 22 Sept. 1827 grootendeels
heeft bewerkt, dat het Adres thans minder gerucht maakt,
dan het gemaakt heeft. Wij verheugen o n s , dat deze Brief
twee dagen vroeger is afgezonden, dan het Koninklijk befluit genomen werd. W a n t , offchoon de belangftelling in M 0L E N A A R ' S gefchrijf merkelijk is verminderd, zat toch deze
Brief waarde behouden voor hen, die het dure werk van
Y P E Y en D E R M O U T niet bezitten, en liever op de Gefchiedenis , dan op de magtfpreuken van eenen onkundige, verkiezen af te gaan.
20. De Schrijver of Schrijffter van het tweede (tukje wil
bewijzen, dat M O L E N A A R gelijk heeft, en dat V E R W E Y
een lasteraar is. Het oude vrouwtje, dat hier de pen voert f * ) ,
verdedigt M O L E N A A R met dit voortreffelijk Dilemma: „ M O L E N A A R was zoo /legt ( f ) te voren al geweest. Dit is o n .
mogelijk, want de Hagenaren zijn niet dwaas: of hij heeft
zulks in den haag opgedaan. Doch de Hagenaren zijn z o o
flegt niet, om iemand te bederven. Derhalve raast die man'*
( V E R W E Y ) ! — Wij zouden befluiten, dat dit vrouwtje
raast ; en waarom , weten wij niet. — De Hervormde kerk,
had :,i O L E N A A R g e z e g d , is onze Hervormde kerk niet meer
(bl. 11).Hierin heeft hij gelijk. „ O p fommige plaatfen is dit
(*) Dc kunne van dit vrouwtje moge mannelijk of vrouwelijk zijn; dit doet hier niets ter zake.
( f ) Wij behouden de fpelling van dit vrouwtje, omdat wij
bang zijn voor de vraag aan V E R W E Y , bl. 1 : waar bemoeid
de man zich dein meden

volledig waar, daar hebben hem de roomsgezinde in bezit, ge
nomen." — „Zelf de bijbelvertaling door V A N D E R P A L M ,
diesroemrf den fchrijver hoog en noerorf dezelve opheldering;
maar ik vraag ? is den bijbel niet door de Heilige mannen
G ó d s , door den Heiligen Geest gedreven zijnde gefchreven ?
zoo ja, wat is er dan op te helderen, of is er.iets aan te
veranderen of te verbeteren, wat God door zijne geest niet
b'edagt' h e e f t ' " -— Dat grootje maakt het den Schoolopzieuer
te benaauwd. En geen wonder; want zij zegt zelfs, ( b l . n )
dat zij, „ v o o r zich zeer wel met den ouden of onvertaaiden?
bijbel kan te regt komen." Met zulk een Hebreeuwsch en
Grieksch grootje, dat V A N D E R P A L M ' S werk niet behoeft,
moet; gij een weinig voorzigtig zijn, Heer Schoolopziener!,
Want hoe zult gij u w e zaak klaren tegen hare gegronde aan
merkingen op
de ronde hoeden, jasfen met kragen, lange
pantalons," ( N B . met de korte pantalons fchijnt zij vrede te
hebben) „ de duitfche pijpen, en de ftokken, met welke de
Predikanten (de waardige niet te na gc/proke') zich als vreem
delingen en uitlanders, op piraat voordoen"? — Heer School
opziener , Recenfent kan u eenigzins van dienst z i j n , indien
gij anders geen raad weet. In die oude dagen der zoo hoog
geroemde regtzinnigheid maakte men het wel erger. In r o o d e ,
groene of gele huisjaponnen, die als geestelijk kostuum ook
al zijn afgefchaft, verfcheen men op predikftoelen, zelfs bij
het waarnemen der vakaturen. Eene geldboete van drie en
vijf gulden was noodig, om toen fommige Predikanten w e l voegelijk op den kanfel te brengen. Dit misbruik kent men
nu alleen uit oude Aktenboeken van die anders gouden eeuw
der kerkelijke, maar daarom nog niet Christelijke, regtzin
nigheid.
Alwie dit laatfte ftukje nog niet b e z i t , en daarvoor der
tig cents veil heeft, haaste z i c h , en geve zijn geld aan —
de armen!
9
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Gedichten
VAN

van

c.

V A N B A E R L E , J. V A N D E R B U R G H ,

HEEMSKERK ,

h.

REAEL,

ANNA

etl

J.

MARIA

T E S S E L S C H A D E V I S S C H E R , en anderen. Ijle Deel. Te
Amflerdam ,hijG. H. Arens. 1827. In kl. Svo. 292 Bl. fi - 40.
at ook de liefhebbers van kostbare en zeldzame dicht
werken ons mogen tegenvoeren, wij houden het voor een
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bijzonder voorregt, dat men min en meer bekende oude Dichters en Dichteresfen voor weinig gelds beter en gemakkelijker
bekend doet worden. Is dit in het algemeen goed en prgsfe*
lijk, het is zulks bijzonder en noodzakelijk omtrent de w e r ken van zoodanigen der oudfle bewoners van onzen Z a n g berg, die niet, als lateren, alleen en op zichzelven, dikke en
volle quartijnen als naar beneden wierpen, maar inzonderheid van h e n , die z i c h , als in een afgezonderd hoekje vanden Zangberg, ftil vereenigden, om gezamenlijk eenig l a n g werpig duodecimótje of ander klein formaatje, fchroomvallig
en dikwerf dan nog zonder naam, naar beneden in de wereld
voorzigtig te laten afglijden. Immers de werken der.eerstgemelden zijn genoeg en thans goedkoop genoeg te krijgen; dia
der laatften zijn allengskens zeer duijr en zeldzaam geworden;
omdat Hechts enkele gezèleerde liefhebbers hier te lande,
en meestal vreemden , vooral Engelfchen, deze oude werkjes opkochten wegens keur van druk- en prentwerk, wegens
fchaarschheid van exemplaren, en wegens de verwantfehap
dezer dichtwerken met taal en fpelling van dien vroegeren endus ouderen tijd.
De verzamelaar of uitgever van dit boek 'heeft dus zeer w è l
gedaan , en verdient lof boven anderen, daar veel meer kosten
en moeite hier, dan aan de uitgave van andere en latere Dichters, verbonden was. Hij toont te zijn, niet alleen een man
van liefde v o o r , maar ook van kunde in onze oude Letterkunde. Deze uitgave is niet dör. Wat opheldering noodig had,
is niet duister gelaten, maar een en ander behoorlijk toegelicht door zoo gezegde losfe en korte, maar inderdaad folide en zeer juiste aanteekeningen, blijken dragende van kunde en oefening, en door een kort registertje, om de namen
der Dichters aan te wijzen. Duidelijker ware het g e w e e s t ,
de op het register gefielde namen onder de dichtftukjes zelve te plaatfen. Ook de aanteekening bij het woord Register
komt ons voor, niet op de regte plaats te ftaan. Doch dit
zijn kleinigheden. Wij meenen den kundigen en werkzamen
verzamelaar wel te kennen, en verwonderen o n s , hoe h i j ,
bij zoo veel dienstbetoon en werkzaamheid ten behoeve van
Geleerden, Geletterden en Kunftenaars, nog den tijd vindt
tot dit werk., waarin hij zediglijk (door zelfs zijnen naam te
verzwijgen) toont, dat hij zelf eenigen roem en naam verdient onder de nuttige liefhebbers en bevorderaars onzer
Letterkunde.
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Om kort te zijn, wij rekenen dit werkje eene aanwinst
van belang, en aanbevelingwaardig, niet zoo zeer om veel
fchoons en verhevens te leeren kennen, (fchoon er veel goeds
in voorkomt) maar om den belangrijken geest en tijd te lee.
ren kennen, waarin de Dochters van V I S S C H E R , L . R E -

AEL, C. V A N BAERLEjJ.

SIX,

J. H E E M S K E R K ,

J.BROS-

en andere Dichters
aan onze poêzij losfen zwier en geest gaven, om haar daarna door grootere Geniën, als V O N D E L en anderen, die
Vastheid en fpierkracht te doen erlangen, welke niet kan
verzwakt worden door mislukte kinderpijlen van eenen tegenwoordigen berisper, die aan den voet des Zangbergs rondzwerft , en even vergeefs naar boven op v o N D E L , die den
top voorlang heeft bereikt, mikt en fchiet, als hij dien berg
zelf poogt op te klauteren.
TERHUYZEN,

J. V A N D E R B U R G H

Aanleiding tot de Wiskundige Aardrijksbefckrijving,
voorzien
van een aantal Figuren ter opheldering, door J. K W A N T E S , met eene Foorrede van j . V A N W I J K , R O E L A N D S Z O O N . Te Amflerdam,bij C . Schaares (thans bij S. de
Grebber.) In kl. ivo. XVI, 145 Bl. f 2 - 20.
\_Jm de Geographie in haren geheelen omvang te kennen,
behoort men dezelve niet alleen uit een Natuurkundig en P o litiek oogpunt te befchouwen, maar ook de Wiskunde op
haar toe te pasfen. Gelijk nu de Natuurkundige en Politieke gedeelten ook in onze taal, met betrekking tot het onderw i j s , genoegzaam opgehelderd zijn, zoo is het geheel anders
gelegen met het Wiskundige gedeelte. Wat wij hierover hebben , is te oppervlakkig o f te diepzinnig. De Heer K W A N T E S heeft in dat gebrek op eene voortreffelijke manier voorzien. Hij heeft de Wiskundige Aardrijksbefchrijving kort voorgedragen, en door Figuren allerduidelijkst opgehelderd, z o o
z e l f s , dat vlugge jongelieden een nuttig gebruik van dit boekj e , ook zonder mondeling onderwijs, kunnen maken. Zon•oer derhalve te kort te willen doen aan het voortreffelijk Natuurkundig Schoolboek van B U Y S , prijzen wij het werkje van
K W A N T E S in ruime mate aan, en voegen ons oordeel gaarne bij dat van den Heer V A N W I J K ; geloovende, dat dit
werk niet alleen kan ftrekken, om een volledig denkbeeld van de Spheer te geven , maar o o k , om jongelieden ,
die zich verder willen oefenen en zich tevens op de Wiskunde toeleggen, in ftaat te ftellen , om naderhand de grootere werken van in- en uitlandfche Wis- en Sterrekundigen
met vrucht te beoefenen.

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis
A.

YPEY

der Nederlandfche

Hervormde

en i . j . D E R M O U T .

Kerk,

IVdten

door
laatfte

Deel.
Tc Breda,
bij F . B . Hollingerus Pijpers.
1 8 2 7 . In gr. 8vo. VIII en 681 bl.
Aanteekeningen
en Register , 1 7 0 . Buiten Inteek. f 8 - 1 5 .
i^-ecenfent verblijdt zich hartelijk over de voltooijing
van dezen gewigtigen arbeid, en wenscht daarmede de
Hoog- en Welecrwaardige Schrijvers, het letterminnend
Publiek en zichzelven geluk. Aangenaam kan toch aan
de Heeren Schrijveren , over het geheel, niet geweest
zijn de moeite van zoo talloos vele bijzonderheden, als
wij hier weder ontmoeten, op te zamelen en in orde te
fchikken; doch evenredig daaraan moet hun genoegen ge
weest zijn over het ten einde brengen van zulk een omflagtig werk, en over het gunftig berigt wegens den toeftand
van hun Kerkgenootfchap , waarmede zij het hebben mogen
befluiten , nadat zij zoo veel onaangenaams, wegens des
zelfs onvoordceligc en kommervolle omftandigheden , heb
ben moeten boeken: en het Nederlandsen Publiek moet
zich met Recenfent verheugen, dat het thans een door
loopend , volledig, naauwkeurig en onzijdig verhaal be
zit van de lotgevallen der vaderlandfchc Hervormde Kerk ,
van derzelver oorfprong af tot op den tegenwoordigen
tijd, waaraan het tot hiertoe ontbrak, — dat het zoo
veel, hetwelk zoo lang eenzijdig en verkeerd werd voor
gedragen , naar waarheid ziet in 't licht gefield, — zoo
veel, hetgeen men, over het geheel, niet w i s t , ziet me
degedeeld,— zoo veel, wat het geheugen genoegzaam ontfJipt w a s , ziet herinnerd en voor eene gchecle vergetel
heid bewaard, — e n , met één woord, dat het een ge
heel ontvangen heeft, aan welks verkrijging men, voor
al wat de vroegere gefchiedenis betreft, fchier fcheen te
BOERTJE SC I.T. THr.S. N O .
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E N I . J. D E R M O U T

moeten wanhopen. Algemeene dank zij dan den Heeren Y P E Y
en D E R M O U . T voor dit verdienftelijk w e r k , dat niet
voor éénen leeftijd gefchreven i s , gewijd, en mogen zij er de
overvloedigfte en aangenaamfte vruchten van inoogften !
Wat w i j , bij onze aankondigingen van.de vorige Deelen , loffelijks van hetzelve gezegd hebben, houde men
hier, in den voHten z i n , • voor herhaald, en wat wij
tjians-, op bijzonderheden, zouden mcenen te kunnen
aanmerken, achten wij van te klein belang, om het te
berde te brengen. Alles is weder onder algemeene Afdedingen
gebragt, welke elk een afzonderlijk tijdvak bevatten : als i . federt den Akenfchen Vrede (in 1748) tot
a$n de ' groote Staatsomwenteling in 1795 ; a. federt gezegde omwenteling tot in het jaar 1 8 0 5 ; 3. de jaren 1805
en 1 8 0 6 , onder het beftuur van den Raadpenfionaris
s c H 1 M M E L P E N N 1 N c K ; 4 . onder de Koninklijke
regering van L O D E W I J K N A P O L E O N ; 5 . onder de
Franfche overheerfching; 6. na het afwerpen van het
ÏYanfclië juk. Onder elke dezer Afdeelingen heeft men
een keurig en zeer bijzonder verflag van alles, w a t , in
elk der opgegevene tijdperken, te melden v i e l , zoódat
men niets, wat daarin merkwaardig w a s , te vergeefs zal
zoeken. Het verhaal is zeer verre af van droog of dor
te zijn, maar doorgaans pragmatisch,
en niét Hechts
kerkelijk,
maar ook politiek of ftaat kundig, en betreft
niet alleen de eigenlijk gezegde Ncderlandfche Hervormde
K e r k , (die van Oost- cn West-Indiê
daaronder begrepen)
maar deelt ook het algemeene, wegens de andere Nederlandfche Protestantjche
Genootfchappen , mede, en bevat
tevens een letterkundig
narigt wegens de fchriften, in
het vak der Godgeleerdheid, en der Bijbelfche Uitlegkunde , in elk tijdvak, uitgegeven, zoo wel als van de kanfelrcdenen enz. Veel meer, dan de titel beloofde, is hier
derhalve geleverd; en de bijzonderheden zijn zoo menigvuldig , dat wij zeer verre de palen, welke aan de Boekbefchoumng,
in dit Maandwerk, kunnen worden ingeruimd , zouden moeten overfchrijden , zoo wij ons in eenige opgave derzelven wilden inlaten.
En waartoe ook

zou dit dienen? Het werk, deszelfs rijkdom, geest en
ftrekking , en de wijs, waarop het gefchreven i s , zijn,
ook door onze breede berigten van de vroegere Deelen,
zoodanig bekend, dat elk kundige genoegzaam w e e t , wat
hij hier te wachten heeft, en geene bijzondere aanwij
zing , welke, gelijk wij zeiden , ons beftek niet gedoogt
te geven , deswege van ons zal vorderen. —Bijzonder aan
genaam was het o n s , hier niet alleen helder in het licht
gefield tc zien, hoe groote vcrpligtingen de ganfche Ne
derlandfche Protestantfchc
Kerk aan onzen gadcloozen
Koning hebbe, (want dit mogt hier niet ontbreken) maar
ook regt te zien wedervaren aan den edelen S C H I M M E L P E N N I N C I C , den weiwillenden, maar onvermogenden

LODEWIJK

NAPOLEON,

den

Franfchen

Rijksbaron en Intendant van binnenlandfshe zaken D ' A L P H o N s E , en aan onze Commisfarisfen - Generaal tot de
kerkelijke zaken, en inzonderheid aan derzelver Secreta
ris en Advifeur J A N S S E N , w i e n s verdienften boven al
len lof zijn, de fchuldige erkentenis te zien toebrengen.
Dit Deel gaat, even als de vorige, verzeld van een ,
hoewel thans minder lijvig, boekdeeltje met
Aanteekenin
gen , tot bevestiging, opheldering of uitbreiding van het
in den tekst gemelde.
Sommige zijn belangrijk, andere
zou men gaarne wat meer uitgebreid en gebijzonderd ge
zien , en daarvoor eenige, die ons minder gewigtig toefchijnen, gemist hebben: die, welke ons het meest trof,
is wel de uitvoerigfte en eene der laatfte, en betreft het
zoogenoemd Patronaat of Kollatie-regt,
inzonderheid in
Vriesland en Groningen, in welk laatst gewest daarom
trent fchandelijke misbruiken, die niet geduld behoorden
te worden, zijn ingeflopen.
Eindelijk i s , achter de Aanteekeningen,
een breed Re
gister over het geheele werk geplaatst, hetwelk deszelfs
bezitters te aangenamer zijn moet, naar mate het noodiger was.

van eenige

Opheldering
Bijbelplaatfen, door
A N T . , Predikant te Dokkum.
Tc Groningen, bij
R . J. Schierbeek. 18,26. In gr. 8vo. XVI en 375 Bl.

Eenige"

A. AD R

beteekent, op den titel, „vele."
Inde
M
Bijdragen tot de Godgel. Wetenfch. is veel, dat men hier
vindt, geplaatst in 1823 en 1 8 2 4 . Het een en ander is
óp nieuw bearbeid, ontwikkeld, of tegen naderhand gemaakte bedenkingen hier verdedigd. Dit wijst het Voorberigt aan. Een in de gemelde Bijdragen voorkomend
ilük , t. w . over Openb. I: 17 , is hier , omdat Ds. A D R Ï ft-jii
eene hem gemaakte zwarigheid niet, naar zijn' z i n ,
konde wegnemen, achterwege gelaten. Gelukkig, dat men
het uit de Bijdragen niet kan uitligten. Een fchat van
nieuwe Bijbelplaatfen , die opheldering ontvangen, is daarentegen toegevoerd; „ een fchat," zeggen w i j , bedoelende niet alleen het vele, maar ginds en elders belangrijke:
daar onder verraste ons ongemeen het ftuk over het onderwijzen van J E Z U S met aardfche dingen.
T o t deze vernieuwde of nieuwe opheldering van Bijbelplaatfen befteedde D s . A D R I A N I , bij veel ander
w e r k , dat hij nog zelf waarneemt, zijn 7ifte jaar. Scharrie zich zoo menig luije dienstknecht hier! Beklagelijk ,
j a , maar toch onbetamend zagen wij meer dan dén, droefgeestig over zijne achterftclling, op het oorkusfen des
Duivels zich nedervlijen. T e fchandelijker, wanneer men,
van de aanvaarding des heiligden ambts af, geen plan
heeft, om zich met hetzelve veel te bemoeijen , maar, op
zijn gemak en voordeel, op andere wijze te leven. Allerverachtelijkst z i j , die, te voren tot ezels- Trommius-arbcii
gereed, door bevordering tot hooger ftand opgeblazen, aan
allen arbeid, zoo veel mogelijk, zich onttrekken, e n ,
terwijl anderen zich fomtijds overijveren, deftig naar de
eet- en drinkpartij, wandelen, die zij met hunne Weleerw.
tegenwoordigheid zullen verceren. Tantum !
Eene zonderlinge reden wordt voor de uitgave van dit

gefchrift opgegeven. H e t g e n o e g e n , waarmede het in de
Bijdragen
e n z . , geplaatfte ontvangen w a s , wekte D s .
A D R I A N I

op ,

om

racer te doen.

E n dit had dan i n

die meergemelde Bijdragen weder kunnen geplaatst w o r den. Neen , L e z e r ! „ Ik wilde , " zegt D s . A D R I A N I ,
„ eene gedachtenis
nalaten voor mijne waarde Echt gee , Kinderen, Kindskinderen
, Bloedverwanten,
Vrienden , Begunjligers
cn Gemeenten,"
e z v . D a t een zoon
van D s . A D R I A N I te Rotterdam
Predikant i s , is alles,
wat Recenfent bekend is van 's mans geheele familie;
maar dat zijne v r o u w , kinderen , kindskinderen allen z o o
geleerd , taalkundig geleerd zijn , als er bij het genot hebben v a n dit boek vercischt w o r d t , gelooft R e e . niet.
N e e n , eene andere gedachtenis zoude hun meer gediend
hebben.
Onwillekeurig dacht hij hier aan zekere v r o u w
in eene jaagfehuit. Zij vertelde eene liefhebfter van lezen
te z i j n , cn ook altijd in de fchuit een boek bij zich te
hebben. D i t had z e thans vergeten mede te n e m e n , doch
g e l u k k i g , op w e g , in h a a s t , n o g een gekocht. Z i j g e bruikte voorts breinaald en tong. Eindelijk, toen deze en
gene w a t dommelde, kreeg zij haar boek. W a t had z c ,
in plaats van verzen van F E I T H o f iets dergelijks, g e k o c h t ? Losfe ftukjes van G R E V E , over den Ilebreetiwfchen Sikkel ezv. ezv. P ! — Z o o gefchikt als nu dit
boek tot uitfpanning w a s , z o o gepast noemen w e A D E I A N I ' S Opheldering
van Bijbelplaatfen
eene gedachtenis
voor de zijnen.

noot

D a n , laat ons tot den inhoud des werks k o m e n ! A l lerwegen toont zich D s . A D R I A N I een m a n , van wien
veel te leeren is , m a a r , dunkt o n s , die al te zeer uit de
hoogte f p r c e k t , op eenen t o o n , dien wij liever wat zachter en befcheidener hooren. D o c h , wij kunnen dit mis
hebben. W a a r o v e r onderhoudt ons de Schrijver?
Hij brengt ons eerst naar Endor,
waar hij S A M U C I ,
z e l f meent verfchencn te z i j n , z o o als reeds D A T I I E
en H E S S meenden, cn V A N D E R P A L M beeft v o o r gemeld (Bijbel vov de Jeugd, X ) . ïr> een Nafchrift, b l .
349 1 komt hij hierop n o g eens terug , daartoe aanleiding

gekregen hebbende door het Christelijk Maandfchrift van
de Amfterdamfche Ringsvergadering, Vde D . N o . 3 , waar
alles als bedrog voorkomt. E r kan voor het gevoelen ,
door D s . A D R I A N ! omhelsd, zeker niet meer tot Ha
ving gezegd worden.
Hierop v o l g t , over den doop van j E z u s door j 0A N N E s. Dit ftuk is eene preek geweest, waarvan men
hier niets meer zien kan. De redenen, die de Schrijver
opgeeft, waarom J E z u s gedoopt moest worden, kun
nen wij niet allen laten gelden, vooral niet de laatfte:
, Hij wilde door dit teeken der inlijving in de kerk des
N. V. , als het gezegend Hoofd zijner gemeente, zich
met alle zijne onderdanen op het haauwfte vereenigen,
door met hen allen met dcnzelfden doop gedoopt te wor
den." — Wij zouden te ver uitweiden, wilden wij hier
alles doen opmerken, wat onnaauwkeurigs gezegd is. Was
J E Z U S toen al Heer zijner gemeente ? Is de doop, waar
door wij aan dien Heer gewijd worden , niet eerst, toen
J E Z U S ten hemel V3ren zoude, ingefteld ? ezv.
Het
verwondert ons z e e r , dat er niet de minfte opmerking
genomen is op den doop van J E Z U S , als proeve van
zelfverloochening en liefde tot de menfchen. De Heilige
behoefde toch dien doop niet ? en evenwel, Hij laat zich
doopen ! Zie W O L T E R B E E K , op E W A L D 's Over
denkingen over het Lijden, ezv. bl. 45. Wij lezen hier,
d a t , hetgeen er bij dezen doop gebeurde, het eerfte be
wijs geweest i s , federt J E z u s ' geboorte , van zijne ver
hevene afkomst en beftemming. Was dan, Vragen w i j ,
wat op zijn 12de jaar voorviel in den tempel, van geene
beduidenis ? Nog iets. Matth. III: 1 6 , „ d e hemelen
werden hem geopend," moet op J O A N N E S zien. Dat
is vast mis,,2eggen
w i j , om Mark. I: 1 0 alleen. En
wat heeft het ook te beduiden, daar Ds. A D R I A N I
J E Z U S niet uitfluit?
t

„ Te onregt toornig," Matth. V : 2 2 , moet, naar
Ds. A D R I A N I , zijn, „ zonder uitwerking toornig."
„ Die op zijn' broeder toornig i s , zonder dat die toorn
blijke, eenige uitwerking of gevolgen "hebbe, zich open-

bare, — maar geheel in het hart befioten blijve';" zoo of
zoo zal dan J E Z U S hebben willen zeggen. Of dan de
toom altijd zonde is ? hetgeen hier vooronderfteld w o r d t ;
op deze bedenking wordt geantwoord: Toen Prof. M B B *
T 1N G H E A D R I A N I ' s
verklaring naauwelijks gelezen
had, zeide h i j : „ het is vast zoo ; " en B O R G E R leerdejdus
aan zijne ftudentcn. Dit verhaalt ons Ds. A D R I A N I ,
en — wij trekken er ons bon ook op. In hetgeen D s .
A D R I A N I
levert over de wijsheid van J E z u s in de
uitzending der Apostelen cn Discipelen bij paren i s , ja?,
veel opmerkingwaardigs gezegd , maar niet minder gezocht;
en is dit geen beuzelen , bl. 39? „ L E B B E U S moet
van
het hart afgeleid worden, en doet ons denken
aan iemand , die een hart in het lijf heeft, ezv. T H A D 
D E U S
beteekent belijder, prijzer van G o d . " Had D s .
A D R I A N I hier gedacht aan j u D A S , hij had dat naamfpel wel weggelaten. De opheldering van Matth. XXIII:
35 ezv. i s , naar ons oordeel, voldingend : j E z u s pro
feteert het vermoorden van Z A C H A R I A S , B A R U C H ' S
Z o o n , door J O S E P H U S verhaald. Men leze des Schrij
vers ontwikkeling in het boek zelve na. Het ftuk is uit
gedijd , vooral door de plaatfing van 1-1 u e ' s gelijke roeening, van eene verklaring van Prof. p A U L U S over de
zen tekst, cn des Schrijvers verklaring, bij deze gelegen
heid , van 1 Thcsf. II: 1 4 — 1 6 . D o c h , men zal zich over die
uitvoerigheid niet beklagen. — Het volgende ftukje , over
het verwijt van J E Z U S aan hen , die Hem kwamen ge
vangen nemen, heeft wc£r niet veel- om 't lijf.
Van ander allooi is het ftuk: J E Z U S gelasterd aan
het kruis.
D s . A D R I A N I zegt er van : „ Zie ik i e t s ,
dan komt hier J E Z U S ' grootheid ongezocht uit." Daar
om, i ° . geeft hij dit ftuk uit; 2 . doet hij d a t , omdat hij
over dezen lijdenstekst — dat vatten wij niet — gedurende
vele jaren niet heeft kunnen preken , en nu aan hen , die
in dat geval zijn, een plan kan geven, dat hen ligt zal
helpen. Wie zich aan dat belpotten fchuldig maakten;
hoe , met gebaar en woord ; en waarover.
Let eens o p ,
L e z e r ! i ° . J E Z U S ' magt en waarheid; 2 . geboorte uit
0

0

0

G o d ; 3°. wonderen, tot heil van anderen; 4 . Koninklijke heerfchappij; 5 . vertrouwen op G o d ; 6°. Mesfiasfchap , en 7 . Gods liefde jegens Hem. — Niets verwondert ons meer, dan dat er van den aard des lijdens, door
Zulke zonde, zoo weinig gezegd wordt. Geen goddelooze, dunkt ons;, kan zwaarder geftraft worden, dan thans
J E Z U S
leed. 't ïs opmerkelijk, dat Hem dat befpott e n , bij herhaling, van de zondaren wedervoer.
Mark. XIV: 59 i s , volgens A D R I A N I , „ eenparig"
over te zetten „ g e l d i g . " Voor de philologifche aanmerkingen , op de ééne bladzijde, tot opheldering dezer plaats
befteed, mag men hem bedanken.
: D s . A D R I A N I w i l , Luk. X: 2 1 , 2 3 / 2 4 , door wijzen en verftandigen verftaan hebben de Profeten en K o ningen des O. V . Dit ftuk is op nieuw bewerkt, en ziet
er raar uit. V s . 2 3 , 24 is van vs. 21 de commentarius,
volgens A D R I A N I , en dan is zijne verklaring zeker zeer
waarfchijnlijk te maken. Ter oplosfing der bedenking,
dat J E Z U S evenmin danken konde, dat zijne openbaring in het vleesch aan de Profeten en Koningen des O .
V . was verborgen gebleven, als aan de Schriftgeleerden ezv.
zijns tijds, vinden wij hier, N B . eene behandeling van
vier ftukken: i ° . Waren J E Z U S ' discipelen inderdaad
z a l i g , omdat zij zagen en hoorden, wat Profeten en Koningen niet gebeurde? (Wat men daarover heeft, van bl.
1 1 0 — 1 1 7 , is een betoog van wijlen Prof. M U N T I N G H E , ons hoogst welkom.) 2 . Blonk niet indezen Gods
wijsheid zigtbaar door? 3 . Hadden de Profeten in deze
bedeeling wel ftof tot klagen ? 4 . Komt ze niet juist
overeen met Gods handel, in hieraan in zeker derde gelijke dingen ? Door het lezen hiervan zien wij niet, dat
'smans bijzondere opvatting zoo geftaafd kan worden.
Behoudens al het hier voorgedragene, kan toch de oude
verklaring de ware zijn. Wij twijfelen ook nog zeer, of
die van A D R I A N I eene naauwkeurige toetfing zal kunnen doorftaan. Wij vinden in dit ftuk nog al poëzij,
zeker tot afwisfeling, maar —
0
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0

„ Doónwekker, duivlenzweep, wijnfchenker, ziektverdfijver ,
Ooroopner, oogenlicht, tongflaker, kreuplenfchoor,
Brooddeeler, visfchrenluk, zeetreder, windbekijver 1
Waar vliegt gij, zielenheil, elks nut, al 't aardrijk door!"
Zulke fraaije regels had Ds. A D R I A N I niet behoeven
aan te halen.
Wij komen aan een belangrijk ftuk: J E Z U S , onderwijzende met acirdfche dingen. Behalve de grootere para
bels , zijn er vele kleinere gezegden van J E Z U S ont
leend van zinnelijke dingen: de voornaam/ie dezer worden
hier verklaard. In onderfcheidene rubrieken zijn die op
genomen. Wij kunnen ze niet opnoemen. Zij vallen zeer
ongelijk uit. É é n , b. v . , bevat maar twee voorbeelden.
B R O E S
had onlangs gezegd, hoe hij de vier Evange-'
liën l a s , met in rubrieken verdeelde aanteekeningsbladen
aan de zijde: A D R I A N I zegt, dat hij dien zelfden weg
iniloeg, om dit betoog te kunnen fchrijven, en prijst
zoodanige Evangeliënlezing vooral aan jonge Predikanten
ZCQV aan. Dat 's goed en best; maar Recenfent durft bei
de Heeren vriendelijk uitnoodigen, om eene aanwijzing te
doen, hoe die aanteekeningsbladen in rubrieken zijn af te
deelen. Menigeen heeft dit noodig, en er ware grootere
dienst mede gedaan, dan men ligt vermoedt. N u , wij
herhalen, zoo wij hopen, niet te vergeefs ons verzoek.
Over Joan. VII: 17 alweer eene andere voordragt, die
ons de gewone opvatting te meer deed erkennen als de
beste. De Overfte der wereld bij J O A N N E S is de Dui
vel niet. Goed; doch op 4 bladzijden is dat niet af te
doen. Dat men door „ een ander discipel" J O A N N E S
verftaan moet, Joan. XVIII: 1 5 , 1 6 , wordt hier voldin
gend bewezen , beter dan, in het volgend ftukje , dat:
„ Ziet den mensch," door J E Z U S gefproken zij. Men
leze het onmiddellijk volgende vs. 6 , bedenke wat J E 
Z U S toch bedoeld zoude moeten hebben bij deze woor
den , en men zal geen oogenblik aarzelen het daarvoor
te houden, dat J E Z U S dit niet kan gezegd hebben.
De vraag van j E z u s aan P E T R U S : „ Hebt gij mij
liever dan dezer
is : „zoo lief, dat gij voor mij en mij1

A.

A D R I A N I

ncn dienst uw vorig beroep verlaten wilt V — De verkiezing van M A T T H I A S tot twaalfden Apostel wordt
afgekeurd in de Elven. — „ Tegen het zuiden" i s ,
Handel. VIII: 2 6 , „ tegen den middag." — Waarom
P A Ü L U s te Athene geene wonderen deed? — Dit zijn
de onderwerpen in vier volgende ftukjes.
„Voor de dqoden gedoopt warden " beteekent, naar Ds.
A D R I A N I , „ voor den dood gedoopt worden." De
doop is dan een geneesmiddel voor den dood. Waarlijk,
dit ftuk is lezenswaardig, vooral om de cura pastoralis. Recenfent kiest nog voor zich de verklaring: „ gedoopt worden voor den dooden " t. w . C H R I S T U S .

1 Cor. X V : 55—57 meent A D R I A N I de taal te wezen
der geloovigen op aarde, die bij het Evangelie geleerd hebben den dood als overwonnen vijand te befchouwe. Wij hebben nooit aan iets anders gedacht, dan dat
P A U L u s hier, in zijne verrukking, triomfeert. De gezangen , die hier aangehaald worden, zijn niet zeer gelukkig. In het eene en andere wordt aan de zonde gevraagd: „ Waar is uw prikkelt" De Apostel vraagt
dat aan den dood.
Over 2 Cor. III levert A D IV I A N I een' heelen commentarius, die ons zeer behaagde. — J E Z U S vol des
Heiligen Geestes, is het opfchrift van een volgend ftukj e , waar Col. I: 1 9 en II: 9 op den Heiligen Geest,
dien J E Z U S bij den doop ontving, wordt toegepast.
A l de volheid, al de volheid der Godheid moest in Hem
ligchamelijk wonen! Neen , dat is wat anders!
De vergelijking van Hebr. IX: 28 met N B . Gen, II:
25 en III: 7 , 1 1 . 'heeft ons doen glimlagchen. Een onzondig mensch is met, een* glans omtogen. Die is zijn
kleed. Zondigt h i j , dan is hij naakt. Op deze ftelling
wordt de redenering over onze eerfte ouders gebouwd.
Fraai is het ftukje over 2 Petr. I: 1 6 , waar, door
kunftig verdichte fabelen, alleen of voornamelijk op de
Metamorphefis van O V I D I U S zal gedoeld worden. E i genlijk eene gisling van H O F S T E D E , maar die A D R I A N I wèl deed nader bekend tc maken.

Over het woord fundament,
als paleis moetende ver
taald zijn — dit ftukje had, zonder fchade, gemist kun
nen worden; die zaak is genoeg bekend. In fugam vacui heeft men nu n o g , op het Iaatfte blad, antwoord op
de vraag, of P A U L U S op weg naar Damascus waarlijk
J E Z U S
gezien hebbe, of dat het eene zinsverrakking
ware. N u , het is tot plaatsvulling!
En hiermede achten wij ons verflag van een zoo veel
bevattend werk voor voldoende. Den Schrijver zij een
aangename levensavond toegebeden, op welken hij ook
nog voorfpoedig kunne werkzaam blijven aan de bevor
dering van de zaak zijns Heeren!

Dc groote Straatweg,
M.

Dicht/luk ; door Vrouwe H . W .

B a' ii L E R , geboren D E S P A R .

Te Amflerdam ,

bij J. H . den Ouden. 1828. In gr. 8vo. 20 Bl. f : - 2 0 .
Het

Liberalismus,

V A N

door

C. Baron

NYEVELT,Kidder

V A N

Z U Y L E N

en Thefauricr van de Or

de van den Neder•landfehen Leeuw.

Te Amflerdam,

bij J. H . den Ouden. 1 8 2 8 . In gr. Svo. 40 Bl.
f i - 5°H e t is een gezegend teeken onzes tijds, dat alle gefchrif
ten , die hier dagelijks in de Protestantfche wereld te voorfchijn komen , of gematigde , redelijke gevoelens met ge
leerdheid , fmaak en volkomene bevoegdheid tot het voe
ren der penne vereenigen, of door het volflagen gebrek
aan deze Iaatfte doen zien , dat hun tegenftreven van de
eerfte weinig te rekenen noch te vreezen is. Deze twee
ftukjes leveren het nieuw bewijs , welke jammerlijke ver
dedigers de zaak der vroegere duisternis nog Hechts aan
treft : eene V r o u w , die zich belagchelijk maakt door bui
ten haren kring te treden, om , in Hechte verzen en kwalijkgeplaatfte boert, over zaken te fpreken , die zij in het
eenvoudigfte proza en met allen bedenkelijken ernst nog
altijd duister cn verward zou voordragen; ^en een Edel-
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mail, die, even als zijne voorvaderen in de middeleeu
wen , niet fchrijven k a n , ten minfte geenen behoorlijken
volzin maken.
Toen wij het eerfte ftukje begonnen te lezen, dachten
w i j , dat het gekfcheren was. Want de motto's uit den
Bijbel hadden ons wel doen begrijpen, dat die ftraatweg,
hoe jammerlijk ongepast dan o o k , met den weg ten he
mel in eene zekere-betrekking moest ftaan. Wie toch zou
niet denken, dat Charlotta (want het is eene tweefpraak
tusfehen twee dames , van welke de laatfte, Sophia, de
Wijsheid, of Mevrouw B U H L E R , voorftelt) er den
draak mede ftak, wanneer zij dus aanheft:
„
„
„
„

Wat zegt gij nu vriendin ? kunt gij uw vreugd betoomen ?
Voor m i j , ik fta verrukt; neen, zulk een blijde maar'
Werd van het aanbegin der fchepping niet vernomen!
Sophie 1 ai fpreek! wordt gij dan ook geen vreugd ontwaar ?"

en e r , na eenige tusfehenfpraak, (want Sophia , de goede
lioof, begrijpt natuurlijk niet, waarom zij ook vreugd
zou moeten gewaarworden) bijvoegt:
„ W i l / flechts ten einde toe mij hooren ;
„ 'k Heb u het grootfte nieuws vriendin! nog niet gezegd:
„ Daar de oude Hemelweg geen mensch meer kon bekoóren,
„ Heeft men een' Straatweg naar den hemel aangelegd."

Maar neen, de Jufvrouw is volkomen ernftig, en geeft
vervolgens eene befchrijving van het ontftaan endevoortreffehjkheid dezes vlakken en breeden w e g s , welke alle
andere menfchen, behalve de verftandige Sophia en eenige
uitverkorenen, noodwendig verrukken moet. — Wij kun
nen ons bij het prulletje natuurlijk niet lang ophouden.
Immers, er al te openlijk mede te lagchen , laat noch de
heiligheid der zaak, noch de beleefdheid t o e , welke men
der fchoone kunne verfchuldigd is; en wilden wij regt
ernftig fpreken, dan zou het waarlijk kwade trouw moe
ten genoemd worden, dat de meer redelijk godsdienftige
denkwijze van onzen tijd ligtzinnigheid, ja ligtvaardighcid
zou prediken, en eene zuivere, geftrengc zedeleer en

praktijk des levens alleen met hoogregtzinnige denkbeelben (Ji Diis placet) zouden zamengaan. D e oude D o o p s gezinden , K w a k e r s , en welke ketters al m e e r , bewandelden zeker even trouw den w e g , o o k van uitwendige zelfverloochening, als ooit de hardde- Calvinisten. E n h o e
voortreffelijk de v r o u w Pastores het dogma verdedigt j
mag onder anderen uit dit Haaltje blijken:

C.
„ Maar moet Ik dan de fchuld van Adams zonde dragen?
„ Wat ongerijmde leer!
S.
Hoe ! als de (ram verdort,
„ Wie z a l , met fcliljn van recht, dan immer kunnen klagen,
„ Dat elk der loten met den boom ontworteld wordt?

C.
„ D i t geldt in de natuur, en kan ons luttel fcheelen" enz. enz.
M e t het Llberalismus
van den Baron ziet het er inderdaad n o g veel jammerlijker uit. W i j weten waarlijk n i e t ,
wat wij van dezen warhoop van h a l v e , z o o nog maar
halve kundigheden en geheel onbekookte denkbeelden z u l len z e g g e n . Laat Zijn Hoogwelgeboren liever zelf ons
iets van zijn onderwerp mcdedeelen:
„ D e (trekking van het Llberalismus
i s , eene ontduï„ king van al wat G o d s Oppermacht,
het z i j ' dadelijk door
„ zijn W o o r d o f door den invloed van menfchen, op
„ de wereld heeft geopenbaard."
„ Bij d e ( n ) Munfterfche(n) vrede heeft het G o d behaagd,
„ de V o l k e n van Europa een ieder de natuurlijke gren„ zen van de Landen o f R i j k e n , die zij zouden b e w o o „ n e n , aan te w i j z e n ; edoch Hij heeft tevens geopenbaard,
„ hoe zijn Opperbcftimr zich het heerlijkst en krachtigst
„ vertoont d a d r , alwaar Hem hulde bewezen w o r d t , g c ., grond op de zuivere kennis van zijn W o o r d , cn de
„ ware opvolging van zijn' welbchagelijken w i l , "
„ N i m m e r , hoe verduisterd en vcrmaald de glans der
„ vorige volken worden m a g ; nimmer zal het ons ont,, nomen kunnen w o r d e n , een uitgekozen volk van G o d
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„ Hetgeen wij dan gezien hebben, dat de grond vaa
„ ons nationaal zedelijk geluk uitmaakte, de overeenftem„ ming namelijk van ons Godsdienllig beginfel met het
„ beginfel, waarop het Gods Rijk gevestigd i s , is alzoo
„.geheel vernietigd, en wij zien diegenen, die geroepen
;p worden tot <mderfchragers en opbouwers van dit door
„ God goedgekeurd beginfel, onze Leeraars, ten minfte
„ voor het grootfte gedeelte, de ijverigfte afbrekers van
„ hetzelve, en alzoo op zieh laden alle de gevolgen, die
„ deze geduchte verguizing te weeg brengen z a l . ' ! . ' "
Deze weinige, meest verftaanbare' regels zullen wei zoo
omtrent doen raden,.waar alles op neerkomt. Kort na
het laatst aangehaalde., nagenoeg midden in het boekje,
zegt de/Edele' fchrijver: „ Ik wil mij dan nu bepalen
„ met aan te wijzen, wat het Liberalismusniet'is,"
enz.
E n nu betoogt hij, dat de Reformatie, de opftand van
Zmtferland tegen het Huis van Oostenrijk, van Neder
land tegen -Spanje, en de onttrooning van J A K O B II
door W I L L E M I I I , hiertoe niet behooren. Op wat
grond ? Omdat zij met een* bijzonderen zegen bekroond
werden!
V o o r t s : Zou het Liberalismus de ontwikkeling zijn
van het menfchelijk vernuft? Wel mis ! Want S A L O M O
heeft ons reeds geleerd, dat er niets nieuws onder de zon
js. E n dit blijkt o o k , zoo wel daaruit, dat de Chine
zen al lang vuurwerken afftaken , eer de Baron
ik wil zeggen, eer wij het kruid hadden uitgevonden,
als dat men al lang zijne gedachten wist te bewaren en
aan anderen mede te deelen, (ja waarlijk, vrij beter dan
Zijn Hoogedelgeboren!) eer de drukkunst was uitge
vonden.
Dit zal ook omtrent de klem der redenering wel genoeg
zijn. Wij volgen den man niet gaarne, waar hij met Bijbelleér en Bijbelfche gefchiedenis nog veel wonderlijker
omfpringt. „ Waarlijk, zoo wij voorflanders van de Oudhollandfche, Na-Dordfche regtzinnigheid(offcheefzinnigheid) waren, wij zouden dc vrijheid der drukpers om
niets zoo zeer ycrwenfehen, dan wegens tale auxiliura
1

HET LIBERALISMUS.
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ctdefenfores istos" (zulke hulp en zoodanige voorvechters).
Ja, het is in ons oog het beste bewijs voor het niet regt pluize
van de tegenwoordige Synode, dat ze tegen de meer dan
Arminiaanfche ftoutigheid , o m , zonder zegel van orthodo
xie , z o o maar alles in de wereld te ftooten, niet zorgvul
diger waakt. Een bekwaam Protestantscn fchrijver floeg
onlangs voor , zich met deRoomfchen te vereenigen , door
te zamen een' Conftitutionelen Paus aan te nemen. Z o u
raen o o k , in plaats van de vorige, Roomfche en Onroomfche Inquifitie, geene geestelijke verbeterhuizen kun
nen invoeren ? Wanneer man en vrouw beide zulk een
plaatsje behoefden, kon men de kosten.zoo veel minder
ftellen.

L U I C I

A N G E L I V A NIMOLA;

de jonge Arts

aan

het Ziekbed. Naar de Hoogdititfche uitgaaf van Dr.
L . C H O U L A N T , vrij vertaald en vermeerderd door
Dr. A . M O L L , met eenige der voornaamfie Receptförmules uit het Clinicum aan de Hoogefchool van
Padua.
Te Gorinchern , bij J. Noorduyn. 1 8 2 7 . In
kl. Syo. XXIF
cn 144 Bl. f 1 - 4 0 .

JN"aast de bekende werkjes van M A Y , G R E G O R Y en
anderen over hetzelfde onderwerp , mag ook aan dit Italiaansch gefchrift, op onzen bodem overgeplant, eene
plaats in de Bibliotheek van den Geneesheer worden in
geruimd. Op vele plaatfen wordt de Italiaanfche Auteur
door den Duitfchen en Nederlandfchen Vertaler afgewisfeld, hetgeen aan het geheel een al te bontkleurig voor
komen geeft: imv.s et alter asfuitur pannus. Men zal
hier wel niet veel nieuws, maar toch veel bruikbaars en
nuttigs aantreffen.
Achteraan zijn eenige geneeskundige voorfchriften ge
voegd , welke de Hoogduitfche Vertaler, onder anderen,
als bijdrage tot dc kennis der tegenwoordige Italiaanfche
Geneeskunde, (door den Nederlandfchen Vertaler een Ac-

IQo" L U I G I A N G E L I V A N I M 0 L A , DE JONGE A R T S ,

ten ftuk derzelve op haar tegenwoordig ftandpunt (.?) geheeten) der mededeeling- geenszins onwaardig keurde. In
hoeverre, het 'als zoodanig befchouwd kan worden, be
tuigt Recenfent niet te weten; of het moest zijn met be
trekking tot de methodm-formulas concinnandi, en dan
kan men zeggen, dat dit al vrij wel i s , en dat men in
wijdberoemde Duitfche boeken wel Hechter recepten zal
aantreffen.
Volkomen eenftemmig denkt Recenfent met
den Duitfchen Uitgever over de vereeniging-van liet ge
nees- en heelkundige in één' en denzelfden perfoon. In
de beperking tot een enkel vak alleen, zegt deze, vormt
zich de meester, en een tijd, die polyhistors wil voort
brengen , zal geene meesters opleveren. En, hiermede ne
men wij van den Italiaanfchen Auteur en zijnen Hoog- en
Nederduitfchen Vertaler affcheid, het driemanfchap allen
voorfpoed op hunnen arbeid toewenfchende.

Antwoord op de Vraag over het doen van algemeene
Weerkundige Waarnemingen,
door A D R I A N T J S
S T O L K E R , Leeraar bij de Remonftrantfche Ge
meente te Rotterdam.
Te Rotterdam, bij és. Wed.
Locke en Zoon. 1 8 2 7 . In gr. 4to. 40 Bl.'
D e z e Verhandeling, door het Bataafsch Genootfchap
der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam met
de gouden medaille bekroond, is de lettervrucht van den
werkzamen en geleerden S T O L K E R , en bevat een plan
voor het daarftellen eener duurzame inrigting tot het een
ftemmig doen van regelmatige meteorologifche waarnemin
gen (waarvoor men in de vraag zelve en op eene en an
dere plaats metereologifche leest) , in alle landen van Eu
ropa en de befchaafde ftreken van andere werelddeelen.—
Hoe wenfchelijk die zaak ware, ziet elk gëreedelijk in.
De groote H E R D E R drukte zijn verlangen daarnaar mees
terlijk uit (Ideen /) : Mich dunkt wir gehen einer netten
Welt v.on Kenntnisfen entgegen, wenn fich die Beobachtungen ,die

B O I L E ,
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VESANDE, FRANKLIN, PRIESTLEY,BLACK,
G R A W F O R T , W I L S O N , A C H A R D U. Cl. Übcr Hit*
ze und Kalte, Electricitdt
und Luftarten,
famt an*
dern Chcmifchen Wcfen und ihrc Einflüsfen ins Erdund Pflanzenreich , in Thiere und Menfchen,
gemacht
hahen , zu einem Naturfyftem
fammlen werden.
Würden
mit der Zeit diefe Beobachtungen fo v iel f ach und allge*
mein, als die zunehmende Erkdnntnifs
mehrerer
Erd*
ftriche und Erdproducte
zulafst,
bis das wachfende Stu
dium der Natur gleichfam eine allverbreitete
freieAkademie ftiftcte, die fich mit verthcilter
Aufmerkfamkeit,
ober in Einem Geist des Wahren, Sichern,
Nützlichen
und Schonen,
die Einflüsfe
dief er Wefen hie und da
aufDies
und Jenes bemerkte, fo werden wir endlich eine
geographifche Aerologie erhalten, und dies grosfe Treib*
haus der Natur in taufend Verdnderungtn
nach einer*
ley Grundgcfetzen
wir ken fehen."
Daarom moet het ons
in dit onderzoek vooreerst te doen zijn, dat wij de wet
ten der weerkunde leeren kennen, daaruit de verfchijnfels
keren verklaren, en onder algemeene regels brengen;
het voorzeggen van het weder moet, onzes bedunkens ,
flechts bijzaak zijn , en zal uit het eerfte volgen. —• T o t
het doen van algemeene waarnemingen heeft de Schrij
ver een plan voorgedragen, hetgeen in de Verhandeling
flechts kort is opgegeven. Wij kunnen het dus hier niet in
bijzonderheden mededeelcn , zonder ons verflag bijna even
uitgebreid als dc Verhandeling zelve te maken. Het komt
hierop neder, dat er in elk land waarnemers moesten zijn,
die volgens een bepaald en voor allen gelijkvormig plan
hunne waarnemingen deden, cn dezelve op bepaalde tij
den aan eene Commisfie van bekwame mannen inzonden.
Deze Commisfie zou uit de bijzondere waarnemingen al
gemeene refultaten moeten trekken; en cr zou eindelijk
eene algemeene Commisfie (liefst te Londen of Parijs')
moeten gevormd worden, aan welke uit alle landen die
uittrekfels gezonden werden, o m , door vergelijking van
die atllen, algemeene regels voor een geheel werelddeel te
ontwerpen. Hoezeer de Genootfchappcn en geleerde MaatBOEKBESCH. 1 8 2 8 . N O . 5-

O
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fchappijen hiertoe nuttig konden medewerken, meent echter de Schrijver met regt, dat men zonder bijftand en invloed der Gouvernementen niet veel zou kunnen uitregten. Ons komt dit plan wel uitvoerlijk v o o r ; hoezeer wij
in de wijze, waarop moet worden waargenomen, van den
geeerden Schrijver in gedachte verfchillen; ook ongaarne
het gebruik van Hygrometers geheel zagen achtergelaten,
enz.
Doch dit Tijdfchrift, niet bepaald aan natuurkundige wetenfchappen toegewijd, laat ons niet t o e , hieromtrent in verdere bijzonderheden te treden. Wij wenfehen
hartelijk, cn befluitcn onze aankondiging met dien wensch,
dat het tijdftïp nadere van die vrije, alom verbreide Aka*
demie , waarvan H E R D E R de vorming te gemoet zag ,
en die zeker meer en uitgebreider nut zal doen, dan de
ondervinding tot nog toe geleerd heeft, dat er door bijzondere geleerde Maatfchappijen en Inftituten gefticht is.

Biographisch Anthologisch en Critisch Woordenboek der
Nederduitfche Dichters , bijeen verzameld en uitgegeven door P . G . W I T S E N

G E Y S B E E K . Ildetot

Vide

Deel.
(Vervolg en Jlot van bl. 1 5 7 . )

"Voortreffelijk is het Artikel

N I E U W L A N D ,

wien de

Schrijver te r e g t , in verfcheidene opzigten, met zijnen
tijd- en lotgenoot B E L L A M Y vergelijkt. Met reden mogt
men N O M S Z om zijn bliffpel prijzen: uit den Driftige
hadden zelfs wel eenige plaatfen kunnen worden overgenomen; het is een onzer weinige — niet klucht-, maar
blijfpelen (comedies de caractèrej.
Niet onaardig is de
vergelijking tusfehen N O M S Z en V O L T A I R E . In het
Artikel N U Y S S E N B U R G ( I z A a K V A N ) vertoont
zich weder de bittere haat van G E Y S B E E K tegen de
Christelijke Openbaring. Gemelde N U Y S S E N B U R G ,
een Predikant, had in een vers aan L I B E R I U S , ijverig
voorftander der Heidenfche fabelkunde, wel het nut der
Fabelleer erkend, maar zeide daarop: dat de-Bijbd'tUh

nog leerzamer
was. Deze (telling is in een' Christen
toch wel onfchuldig cn vergeeflijk; zij zou het in een'
Deïst zijn, C I I R O U S S E A U zou dit van geheeler harte
toeftemmen. Doch men lioore onzen verdraagzamen
Criticus : „ Zonderling (leekt de Iaatfte helft van dit gedicht
„ af bij het eerfte; het is of men met twee ftrepen
„ de grenslijnen heeft willen trekken tusfehen den libera„ len dichter cn den orthodoxen predikant, die beroepshal„ vc dc Bactrisch-Aramcïfche
Mythologie"
(de Openbaring van het Oude en Nieuwe Testament, die toch wel
niet u i t B a k l r a afftamt) „ d c voorkeur moet geven boven
„ de Egyptisch -Griek/'ehe,
en derhalve ratione officii
„ zegt:
„ Dc fablen hunnen veel, de Bijbel meerder
heren.
„ Hetgeen, als een argumentum
ad hominem van alle
„ predikanten, geen verder bewijs behoeft."— Hoe vinnig ! Het is V O L T A I R E ' s Godsdiensthaat, maar gelukkig zonder V O L T A I R E ' S vernuft, cn dus minder
gevaarlijk. Deze Godsdiensthaat (laat in het volgende
deel tot volkomene lastering o v e r , waar men z e g t , dat
in den tijd van P O O T het begrip, dat J E Z U S den offerdood zou ondergaan hebben, om eene
bloedgierige,
vergramde Godheid, den J E H O V A H der Joden , te verzoenen , nog gangbaar was. Indien zulk eene verwatene
taal den geest des tijds uitdrukte, (dat gelukkig, in Holland althans, niet het geval is) dan zou waarlijk D A C O S ?
T A gelijk hebben !
In het vijfde deel komt onder anderen ook de eerbiedwaardige P E R P O N C H E R voor. Dat van verfcheidene
Dichters van den eerften rang minder proeven geleverd
zijn, laat zich verklaren uit de meerdere bekendheid derzelven, of het verwijden op D E V R I E S en anderen;
doch P E R P O N C H E R is juist in dit geval niet, en heeft
toch, naar ons gevoel, zeer veel goeds, dan hetwelk
misfchien niet in den fmaak van G E Y S B E E K viel. P O O T
wordt in elf bladzijden afgehandeld, met l o f , maar, wat
voorbeelden aangaat, met verwijzing op de bloemlezing
uit dien Dichter door den Heer H O O F T . Ongenadig wordt
O 2
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de zekerlijk middelmatige Dichter P O R J E E R E behan
deld; te ongenadiger, omdat hij een Predikant was", en
Bijbelftof bezong. Daarentegen komt P I E T E R P IJ P E R S ,
en zijn Eemlandsch Tempé, er goed af, omdat de Dichter
een vriend van den beoordeelaar was. Eene Recenfie in
ons Maandfchrift moet hem het leven gekost hebben ! Het
geen
ftukvan kunst, en behoefde het oo
te zijn. Maar, als dat niet behoeft, waarom dan zoo ve
le middelmatige of Hechte Dichters berispt? Waarom
zelfs P O R J E E R E gehekeld? (Het in de voornoemde
Recenfie geflelde was geen individueel gevoelen van den
beoordeelaar, maar, gelijk wij Heilig weten, dat van de
bekwaamde en meest bevoegde kunstregters in ons V a 
derland.) — De Willem de Derde van R O T G A N S wordt
zeer geprezen, als een' waardigen tegenhanger tot V A N
li A R E N 's Frifo, en Haat d u s , volgens de boven geboek
te fchatting van den Schrijver, althans gelijk met hefi
verlost "Jeruzalem, het verloren Paradijs , of de Lufade ! Hij vindt echter ook de verwarring van Heidenfche en Christelijke Godsdienstbegrippen in dit dichtwerk
zeer ongerijmd.—Ook S T R I C K V A N
L I N S C H O T E N ,
de verduitschte Hollander, die in zijne Vertraute Brief e
(zonder zijn' naam uitgekomen)den braven K E M P E R zoo
onwaardiglijk gelasterd heeft, en met zoo veel verachting op
zijn Vaderland neerziet,wordt hier almede hoog verheven ,
omdat hij een vriend van den beoordeelaar was;terwijlG E Y S B E E K zijne medearbeiders in dit vak van letteren, waar zij
van hem in gevoelen verfchillen, met de partijdigHe kribbig
heid aanblaft. Deze ingenomenheid voor of tegen, naar mate
van de perfonéle gevoelens des beoordeelaars, heeft echter
niet overal plaats. T R I P , hoezeer geweldig regtzinnig,
ontvangt wegens zijn echt godvruchtig hart, dat in alle
zijne dichtftukken , hoe buitenfporig o o k , doorflraalt,
welverdienden lof. — De beide V E R E U L S worden naar
verdienfie geprezen.
En nu komen wij tot het zesde deel, waarin alleen
3 5 0 — driehonderd-vijftig — bladzijden aan v G N D E L
worden toegewijd, met het blijkbare, bepaalde en aange
kondigde oogmerk, om zijne gebreken op den voorgrond

•was
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te plaatfen! E n toch heeft H E L M E R S , wien onze Schrij
ver v o o r den eerflen Dichter der Natie (althans der over
ledenen) h o u d t , met geestdrift zijne hulde aan V O N D E L
g e b r a g t , en hem voor zijnen meester erkend ( * ) . W a s
H E L M E R s , die toch zijn eigen Genie w e l befefte, dan
ook door het algemeene wangevoelen befmet ? Bedriegt zich
de waarlijk niet ligt voldane B i L D E R D i j K i n zijne h o o g fchatting van v o N D E L ? Is hij het op dit punt zelfs niet
met zijnen antipode, den te vroeg overledenen B O R G E R ,
e e n s , wiens geestdrift voor V O N D E L men kent ? Z o u de
uitfpraak der nakomelingschap,
gedurende anderhalve E e u w ,
niets b e w i j z e n , en eerst voor den grooten G E Y S B E E K .
de hooge eere en het edel genot bewaard z i j n , V O N D E L
van een' aangematigden roem te ontkleeden ? — D 'dl w i j
mogen en willen ons niet op gezag beroepen, maar op
het Artikel des edelmoedigen beoordeelaars zeiven; daar de
Hechte plaatfen daarin bij voorkeur worden opgenomen, en
de beste , als genoeg bekend, als chevaux de bataille ,
overgeflagen. Is dit onzijdig en billijk ? Hij doet zijn u i terfte best, om Gif$brecht van Amftel als een gebrekkig
Huk te doen v o o r k o m e n , gispt Lucifer,
Jephta
en
de Gebroeders g e w e l d i g , en houdt zich gedurende bijna
40 bladzijden bezig met de Brieven der heilige
Maagden
Martelaresfen,
die niemand als een meesterituk van den
grooten D i c h t e r , maar elk als een uitvloeifel zijner Roomfche dweeperij verklaart, even als de
Altaargeheimenisfen.
D i t geven wij onzen geHrengen kunstregter gaarne
t o e , en 0 ! hadden wij daarvoor liever in dc plaats den
Conflantijn des D i c h t e r s , dien eene ongelukkige vlaag van
Suismoedigheid hem deed vernietigen, nadat die op het Huis
te Muiden,
in de toenmalige letterlievende bijeenkom Hen
bij H O O F T , bij gedeelten was v o o r g e l e z e n ! — den Con
flantijn , een werk zijns groenen en nog volkomen krachtigen
leeftijds ! — W i j vragen het G E Y S B E E K z e i v e n . indien
iemand, met dezelfde gefirengheid, als hij dit omtrent v 0 N D E L gedaan heeft, de gebreken zijner Lievelingsdichters, cn
zelfs van den waarlijk grooten H E L I I E R S , ging opfpo( * ) G E Y S Ü U E K deelt zelf die plaatfen mede, Vide D .

ren, de ongepaste beelden, de onjuiste uitdrukkingen, de
overtolligheden ging ziften, zou dit niet genoegzaam zijn,
om hen, in het o o g van onkundigen, te verlagen ? Z o u
men daartoe niet een' rijken oogst zelfs in S H A K E S P E A I I E vinden, het grootfte dichterlijke Genie misfchien
der nieuwere tijden ?
Doch met dat al zijn wij 'verre van alle de hier te boek
gefielde aanmerkingen voor ongegrond te verklaren. Z o o
de beoordeelaar, met gepaste onzijdigheid, ook op de
vele heerlijke flukken van V O N D E L had opmerkzaam
gemaakt, zou zijne fomtijds regtvaardige berisping van 's
mans feilen meer ingang vinden. Dat in den Gijsbrccht
de held van het ftuk bijna niets uitvoert, is waar. Dat een
der edelfte mannen uit onze Gefchiedenis , de voortreffelijke W I T T E V A N H A A M S T E D E , door V O N D E L ,
Op het onregtvaardigst, als een God- en eervergeten booswicht wordt voorgefteld, terwijl zijn fchofferen van de
maagd C L A R I S S E niet met de vereischte kieschheid
verhaald wordt, is eene zeer juiste aanmerking.
Dat
de eerlooze G I J S B R E C H T V A » A ' M S T E L , die den
goeden en volklievenden F L O R I S V , welke hem als
Vriend befchouvvt, buiten Utrecht l o k t , om hem aan zijne fnoode vijanden in handen te leveren, hier als een
waardig en deugdzaam held wordt voorgefteld, is een ander gebrek. Minder zouden wij hechten op kleine anachronismen , die de beoordeelaar den Dichter zeer hoog
aanrekent; doch hinderlijker is de verplaatfing van het
Amjlerdam der zeventiende Eeuw naar de dertiende of het
begin der veertiende, toen het waarfchijnlijk nog flechts
een dorp w a s , tot het kasteel van A M S T E L behoorende.
Dat er in de Hekeldichten te veel g a l , te weinig
kieschheid gevonden wordt; dat flaauwe woordfpelingen ,
trekken van valsch vernuft, wezenlijke morfiglieden, en
misbruik der fabelleer, de werken des grooten Dichters ontfieren , is ook waar; en wij zouden ook hierom een' volledigen herdruk aller werken van V O N D E L afgekeurd
hebben. Echter zou de beoordeelaar, wanneer het hem
alleen om waarheid te doen was geweest, wèl gedaan heb-

beu, iets meer van de twee uitmuntende Hukken, Roomfche Lier en Koninklijke Harp, te zeggen, in plaats van
dezelve zoo kort en zonder eenige aanprijzing af te vaar
digen. Hetgeen dus G E Y S B E E K van V O N D E L zegt,
geeft ons geen denkbeeld van dien heerlijken D i c h t e r ,
daar hij zijne onovertrefFelijke zijde geheel in de fchaduw
fielt. Eene onbepaalde keuze van V O N D E L tot Model
keuren wij even zeer af als onze Schrijver (en wij zouden
even min H E L M B R S zonder uitzondering daartoe kie
zen) ; maar, bij al den aandrang en toevloed van het
vreemde, dat ons overftroomt, en den reeds half uitgewischten flempel van ons Volkskarakter en voorvaderlijke
zeden geheel onkenbaar dreigt te maken, is gewis de le
zing onzer Ouden noodzakelijk, om nog een weinig Na
tionale eigenaardigheid te behouden. Wij behoeven hen
daarom niet te vergoden. Maar, gelijk de Romeinen al
tijd nog met genoegen, zelfs in de Eeuw van C I C E R O ,
E N N I u s lazen, cn deze groote en kiefche kunstregter het nimmer in de gedachten kreeg, eene lange heke
ling op dien, wel is waar verouderden, maar toch tach
tigen en regt vaderlandfchen Dichter te fchrijven, even
min past ons zulks op den Zanger van Gifsbrecht,
van
Frederik
Hendrik,
den Bard, in wien Hollands
oude
taal en zeden nog onvervalscht zich vertoonen, en die
met H O O F T , C A T S en A N T O N I D E S het edele
viertal uitmaakt, hetwelk, aan het hoofd van de Dichters
der zeventiende E e u w , wel alle pijlen van haat en nijd
zal braveren , en , althans wat hunne beste ftukken aan
gaat , gelezen zal worden, zoo lang Amflerdam
nog
niet geheel tc niet gegaan, en België niet het hoofdland
en de toongeeffter wezen z a l !
Omtrent de andere Dichters in dit laatfte deel merken
wij Hechts aan, dat V L A M I N G , v o L L E N H o v E ,
W E L L E K E N S , W E S T E R B A E N en Jufvrouw W O L F F
met lof vermeld worden, en dat men omtrent deze zoo
w e l , als in 't bijzonder omtrent vele minbekende Dich
ters en Dichteresicn van den tweeden rang, vele wetens
waardige bijzonderheden aantreft; gelijk dan ook|, over
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't algemeen, dit werk, in weerwil zijner gedeeltelijke een
zijdigheid , van onvermoeide nafporingen en wikkend oordeel
des Schrijvers getuigt, en, met de noodige omzigtigheid
gebruikt, altijd voor de kennis der Nederlandfcke Dich
ters tot op het begin der negentiende Eeuw een nuttig
Repertorium zal blijven.

Hulde aan G Y S B E R T J A P I K $ ,doorj. H I D D E S H A L B E R T SI-

MA.

Hde Stuk.
r

Q ervolg en jlot van bl. 1 6 5 . )
III.
knoopen den draad van ons verflag weder a a n ,
en wel bij de derde Opdragt, waarmede de Schrijver zijne
Toelichting der Redevoering bij een tweetal Weduwen in
leidt , tot herinnering aan derzelver Echtgenooten,' die bij
hun leven zijne Vrienden, en voorname Begunltigers van de
Hulde des Dichters, geweest waren. O f het nu te voorzien
w a s , d a t , na den ingezamelden oogst van wijlen den Heere
W A S S E N B E R G H en anderen, na al het vermelde bovendien
in de Feestrede, deze verdere nalezing des Redenaars niet
veel belangrijks ftond aan te brengen, onderzoeken wij niet.
Wij vernemen toch reeds in de eerde regelen der Inleiding,
die voor dit gedeelte ftaat, van den Schrijver z e i v e n , dat de
berigten, welke h i j , na onvermoeiden arbeid, vermag te l e .
veren , zich wegens hunne magerheid niet aanprijzen bij hen ,
„ die" geene Friezen zijn," Dewijl nu het meerendeel onzer
vaderlandfche Lezers onder die uitzondering v a l t , konden wij
ons geregtigd achten, om over de Iaatfte 130 bladzijden van
dit boek weinig te zeggen. Althans onder de zijdlinifche b e .
trekkingen van G Y S B E R T J A P I K S , waarvan hier gewaagd
i s , zijn geenen ons voorgekomen, wier naam op onze ver
melding bijzondere aanfpraak heeft. Daar is onder hen, wier
leven ,ons aan den bekenden dichtregel van G E I L E R T in
dachtig maakt.
„ Hij leefde, nam een v r o u w , en ftierf."
Alteen dat 's Dichters Vader, J A P I K G Y S B E R T S , een man
van betere vermaardheid geweest z i j , e n , zoo in ie Feestrede,
als bij deze Toelichtingen, met regtmatigen l o f vereerd i s ,
zij met een woord herinnerd. Maar vooral lag het in den

weg des Redenaars, zijne Lezers ia te leiden bij Q Y S B E R T ' S
Kunstbroeders en Vrienden, aan wier hoofd, als de Apollo
van den Parnas, de hoog van hen vereerde G A B B B M A ftond.
Maar wie bejammert niet den ongelukkigen invloed van z u l .
ke brommende en armzalige Kreupeldichters op den nederigen en zijnen eigen' ongekunflelden goeden fmaak mistrou
wenden Schoolmeester? Zijne ingenomenheid met de vriendfchap van G A B B E M A , algemeen bewierookten voor een
wonder van geleerdheid aangezien, werkte, behalve de zucht
om S P I E O H E L
te v o l g e n , inzonderheid mede tot die ver
bastering, welke In 'smans latere, vooral in zijne Neder duitfche, verzen doordraait. Met billijke verontwaardiging rukt
HALBERTSMA
dien zoon des Hoogmoeds uit den trotfchen zadel; maar of hij in zijnen toorn dezen wederom niet
te diep wegtrede in het (tof, laat zich bijkans uit enkelen
fcherpen trek opmaken, en gelooft men fchier uit medelijden.
Hoe dit z i j , daar geen der verzen van G Y S B E R T ' S Kunst
broeders boven het middelmatige klimt, het meerendeel lager
blijft, hebben wij geenen lust, uit die prullenkraam een en
kel voor onze Lezers uit te (lallen; maar achten verkieslij
ker, hen te onthalen op een der fraaifte gedichten van den.
Vriefchen Zanger, naar de . vertaling des Redenaars, en op
diens verzoek, door de zulks welvertrouwde hand van B I L D E R D I J K , benevens enkele meer, dus overgebragt in hec
Nederduitsch:
OP

HET PAARDRIJDEN VAN JUFFER SIBILLA VAN TONGSTAL.

Zoo fpringt op 't fnuivend paard de wakkre Raadsheersfpruit,
De roem der Jufferfchap, de aanminnige S I B I L L E ;
Zoo glinftert ze in den zaal bij duizend Riddren u i t ,
Als eer bij T U R N u s drom de Etrurifche
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Zoo prest en (luwt zij 't ros ter rechte of (linker z i j ' ,
Tot telftap of galop , of vleugeltartend rennen;
E n (treeft door 't wolkend (lof den hazenwind voorbij,
Wien 't wild door lucht of droom vooruit (heeft op zijn pennen.
Dan prangt zij ' t dier den nek ten (leigerenden fprong
Met ingetrokken borst op trippende achterhoeven:
Één flrook flechts van de hand, die't muil en hals verwrong,
En de afgepaste tred doet long en keel ontfchroeven.

Ban; leidt z$} 't in het rond door krommen draai bij draai,
iïaar de ongeüjkbre kunst den teugel weet te dwingen,
. N u zacht,dan hard,nu fchuin.met fchilderfchoonen zwaai.
É é n fpoorflag doet hem heg en heuvels overfpringen.
JtJaarnookvergrijnst haar'toogdoorituurfche onmenschlijkheid,
Nooit met C A M I L L A A S woeste en Helfche Furieblikken,
Die 't Laurencijniclie veld met lijken heeft befpreid,
T o t A R U N * pijl haar 't hart in 't ftroomend bloed deed flikken.
D e z e edele Amazoon bedreigt geen dolk o f leed:
Verwonnen ligt het a l , waar zij heur oogftraal wende.
K n i e l , A R U N S , geef u o p ! uw kluisters zijn gefmeed,
Smeek flechts om lijfsbehoud , uw vrijheid is ten ende.
Door het opnemea Tan dit voortreffelijk vers in ons Maandwerk wilden wjj ook gaarne onze hulde bewijzen aan den Dichter, en gaan nu voort te gewagen van het meest belangrijk
deel der Toelichtingen, waarin van dezen gewaagd wordt.
Hier vooral neemt de Schrijver zijne Feestrede tot leiddraad,
en dezelve mag dus gebonden worden voor een kort begrip
van hetgene thans meer uiteengezet en betoogd is. — Wij
vermogen niet, uit te weiden. Een oogenblik gelust het ons
echter te vertoeven bij het vooroordeel tegen G Y S B E R T ' »
«kennis der oude a l e n , en de daarop gebouwde meening, dat
hij zich van overzettingen bediend, en Hollandfche Dichters
doorgaans gevolgd had. Zijne meest hartelijke vereerders, de
Hobgleeraren W A S S E N B E R G H , K O O P M A N s en anderen ,
durfden, (nog zeer onlangs ( * ) , geene volkomene uitfpraak
doen over dit gefchil, en bleven huiverig, om den nederigen Schoolmeester in eene kleine Vriefche ftad als Geleerde te verheffen boven duizenden van latere Ambtsbroeders,
vooral in onzen tijd, naar hunne kunde in rangen onderfcheid e n , erf met den weidfchen titel van Schoolonderwijzers vereerd. De getuigenisfen intnsfchen, door H A L B E R T S M A aangevoerd, en zijn betoog, zijn beflisfend voor de oorfpronkelijkheid van G Y S B E R T , en diens belezenheid in de Latijnfche en Griekfche Schrijvers, H O M E R U S niet uitgezonderd.
M a a r , fchoon wij het in de hoofdzaak te dezen eens zijn
(*) E .

Taalk.Bijdragen, S t . I , b l . 1 8 5 ,
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mot den Schrijver, vreezen wij tevens, o f niet zijn ijver voor
den Dichter hem henenvoere tot een ander uiterfte, zoodat hij
nagenoeg allen (*) invloed van den Hollandfchen Parnas op hec
voorwerp zijner hulde poogt uit den ,weg te helpen. Vanhier
dit befluit des Redenaars: „ G Y S B E R T had wel noodig, om
„ zijne denkbeelden," N B . „Godbetere V , b i j eenen J A N V A S
„ D E R V E E N van Haarlem" ( z o o niet van Deventer, gelijk
W A S S E N B E R G H meende) „ t e gaan halen!" Alleen de
vrage was hier niet, wat de Vriefche Dichter noodig had te
doen ? maar: wat hij waarfchijnlijk heeft gedaan ? Was h i j ,
de nederige man, „ door beftendige gewoonte, om nooit iets
„ dan het allerbeste te lezen
zoo verlekkerd, dat hij naar
den Nederlandfchen Dichter, den zoetvloeijenden V A N DEK.
V E E N , zijnen tijdgenoot van mindere keur, niet omzag?
Had H A L B E R T S M A iets van dezen aard, en overkiefchen
fmaak, niet van zichzelven, maar van den vromen en waar
lijk voor eigen lof te grooten G Y S B E R T ons betuigd, wij
zouden befchaamd (lilzwijgen, en gelooven, dat de geleerde
W A S S E N B E R G H bij zijne aangeduide proeven van navol
ging had misgezien. N u , daarentegen , wantrouwde, misken
de de zedige Vries de volle waarde van zijn eigen vernuft,
en wankte juist hierdoor zijn kunstgevoel, omtrent het werk
van Landgenooten fteeds naar de gunftige zijde overhellende.
Zijne verbastering door G A B B E M A , zijn uitbundig toejui
chen van een en ander kreupeldicht van gemeenzame Vrien
d e n , door den Schrijver zeiven bij herhaling aangevoerd,
mag des voor ons gevoelen pleiten, dat V A N D E R V E E N
vroeger of later door hem beoefend, en met zeker welgevallen
gelezen w i e r d ; ja ook dat h i j , ongezocht misfchien en onbedoeld, meer dan een enkel geliefkoosd denkbeeld van dezen
heeft opgenomen in zijne verzen. Dit inderdaad is meer dan
louter gisfen: althans eene voorwaar zoutelooze aardigheid,
door W A S S E N B E R G H aan het hoofd der bedoelde navolgin
gen ( f ) geplaatst, heeft, onzes inziens, op grond van het
reeds gezegde over den fmaak van G Y S B E R T , alle kenmer
ken van door hem aan dien Nederlandfchen Voorganger met
vollen wille ontleend te zijn. — Zoo neme dan vrij de Heer
H A L B E R T S M A deszelfs Di meliara! in de aangehaalde magt(*) Omtrent enkele tastbare navolgingen, waaronder die
van H O Y G E N S , door G Y S B E R T verfraaid, is nameüjk geea
gefchil.
(f)

WA
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fprenk terug; en geven wij hem ter beflisfing, o f hij dat
fchimpwoord van de Ouden o f van elders gehaald, dan wel
uit eigene vinding voortgebragt heeft. D e zaak zelve ver
blijven wij aan onze Lezers, bijzonder aan des Schrijvers
nadenken, in hope van iets bij hem te zullen hebben toegeb r a g t , om den arbeid van zijnen overleden' Voorganger en
Feestgenoot W A S S E N B E R G H voortaan in gunftiger licht te
befchouwen. Immers, dat waarheidsliefde en betere over
tuiging in ftaat zijn, hem in het openbaar eenen beganen
misflag te doen erkennen, hiervan hebben wij in deze Toe
lichtingen een hem vereerend blijk, bij het herroepen en ver
beteren, van zijne dwaling omtrent den dood en verkoop der
goederen van S A L V E S , G J J S B E R T ' S onwaardigen Zoon ei*
laatfte kind, na 'sVaders affterven, en niet bevorens, als in
de Feestrede gezegd w a s , door dezelfde pestziekte weggerukt.
Over den verderen inhoud dezer Toelichtingen, in velerlei
bijwerk titloopende, zijn wij verpligt te zwijgen, na een
zoo lang verwijl bij dit boek. Genoeg, een weelderig ver
nuft , luimige fchrijftrant, en rijkdom van wetenfehap en g e 
leerdheid, fchenken hier doorgaans een nuttig en leerzaam
onderhoud; maar ook het gedurig uitkomend contrast, tus
fehen .den man, die fpreekt, en het voorwerp zijner hulde,
geeft eenen onaangenamen indruk, bijzonder waar hij de mis
bruiken en gebreken van den tegenwoordigen tijd op eenen
zoo fcherpen toon aantast en gispt, als eerder velen dreigt te
yerbitteren ,dan belooft te verbeteren. O ! mogt de Heer H A L 
B E R T S M A zich meer fpiegelen aan den Vriefchen Dichter,
d i e , in zijnen nederigen ftand, ook wist over bederf in z e 
den te klagen, dan toch niet noodig had, gelijk hij d e e t ,
zich iets van volgenden aard te voorfpellen: „ B i j voorraad
„ weet i k , dat men zulke opmerkingen niet kan ( ? ) maken,
„ zonder een zwerm van infekten, domme beesjes, allen
„ één deun gonzende, in beweging te brengen, die den op„ merker met uitgelaten' woede in 't gezigt vliegen." Trou
w e n s , de Stdnfries „ ftoort zich niet aan hun gefnor." Wij
wenfehen hem beter l o t , o f , bij dien lastigen aanval, ons
niet te zeer in zijne nabijheid. N o g erger evenwel zou hij
e r , naar ons gevoelen, aan zijn , wanneer hem ooit de reuk
van zulk eene „ ftinkende ingenomenheid met zichzelven"
mogt tegenwaaijen en kwellen,als hij, bl. 3 0 7 , d e n Romeinfchen Redenaar, buiten eenige aanleiding, heeft aangewreven.
Martelacrs brofck, voor boeck, bl. 328, zal toch wel eene
drukfeil zijn?
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Dichtluimen van Mr. J A C O B V A N H A E F T E N , TV Amfler
dam, bij C . L . Schleijer. 1826. In gr. %vo. XII en 120
Bl.fi50.
O n d e r dezen titel kondigen wij een' bundel gedichten aan,
de uitgaaf van welken in onze dagen een vreemd verfchijnfel
mag heeten. De Heer V A N H A E F T E N treedt als Dichter te
voorfchijn in eenen vijfenzeventigjarigen ouderdom!
Hi|
heeft zich hiertoe laten overhalen. Wij noemen dit een vreemd
verfchijnfel in onze dagen. Onze Lezers zullen hierover met
ons niet twisten. Jonge Dichters en Rijmelaars kunnen naauwelijks vijfenzeventig uren wachten met de verzending hunne?
met moeite bijeengelapte rijmen, en herhalen dikwerf de proef,
om toch eens binnen de Letteroefeningen te komen, offchoott
al wederom hunnen lievelingen , buiten op den omflag derz e l v e , een klein, maar niet geliefkoosd plekje wordt aange
wezen. En hier komt een man te voorfchijn, d i e , blijkens
deze Dichtluimen, reeds eene halve eeuw geen Kreupelver
zenmaker was. Dichters moeten lucht en ruimte hebben; en)
dat pasfen op eigene herfenvruchten ook zulken t o e , die gee
ne Dichters zijn en het nooit kunnen worden. Nederigheid
ontmoet men niet veel bij Verzenmakers; en daarom moet het
ons bevreemden , dat onze Dfchter zoo lang in ftilte heeft
willen en kunnen zingen.
Deze bundel is een affcheidsgefchenk aan vrienden, bij
het ten einde fpoeden van 'smans aardfche loopbaan, en verfchijnt geenszins in het licht, om den man eenigen roem op
den Zangberg te bezorgen. „ Men zou dus" ( b l . I I I ) „ niet
„ weldoen met deze eenvoudige dichtluimen van een' oud'
„ man op de goudfchaal der naauwlettende kritiek af te we'„ g e n , om derzelver kunstwaarde op een haar te bepalen, en
„ hem gebreken in zijn werk aan te toonen, tot welker ver„ betering het hem waarfchijnlijk aan tijd ontbreken zal. —
„ Ware ik door den daemon der poëtifche roemzucht bezs„ ten geweest, dan had gewis eene menigte thans ter verge„ telheid veroordeelde ftukjes reeds eene halve eeuw vroeger
„ mij ais verzenfehrijver aangekondigd." — Men moet geen
gegeven paard in den bek zien. Het blijft, al is het ook aftandig, een gegeven paard. Wie het van eenen vriend ont
vangt, hoort het toch niet gaarne door anderen afkeuren of
zelfs beoordeelen. Deze opmerkingen zouden elk ongunftig

oordeel nffnijden, bijaldien er geen ander vonnis te ftrijken
ware. Maar deze Dichtluimen behoeven niet te vreezen voor
het vonnis der onpartijdige kritiek. Kunstftukken, die blootelijk dien naam verdienen, nellen in de Dichtkunst derzel
ver bedaagde vervaardigers eveneens ten toon, als de nieuvvmodifche kleéren in het dagelijksch leven zulks de grijsaards
d o e n , die dan niets anders zijn, dan oude fatten.
Van den
ouden wacht men levenswijsheid, d i e , wanneer zij alleen op
kunst en het kunftige b o o g t , niemand behagen kan.
De wapenrusting, die de grijsheid 't best kan dekken,
Die haar onfeilbaar tot een' zegen doet verilrekken,
Zijn deugdbetrachting en een nutte kunde alleen,
Die , ijvrig nagejaagd door heel ons aanzijn h e e n ,
E n altijd trouw g e k w e e k t , naar dat wij langer l e v e n ,
T e fchooner vruchten aan de Iaatfte jaren geven.
D e z e woorden van onzen F E I T H , tot motto gekozen,
worden ftipt door V A N H A E F T E N in dezen geheelen bundel
op het oog gehouden. Deze is grooter loffpraak voor den
vijfenzeventigjarigen Grijsaard, dan wanneer wij verklaarden,
dat hij met B I L D E R D H K gelijk ftaat, in kunst en in
Maar neen, deze zegt immers z e l f , dat hij op de algemeene
dolheid alleen eene uitzondering i s ! C A T S en P O O T w a 
ren en zijn nog V A N H A E F T E N ' s geliefdfte Dichters. Het
geen hij hieromtrent in de Voorrede verklaart, wordt door
den natuurlijken gang in deze Dichtluimen bevestigd. Wat
men van een' Grijsaard als Dichter mag verwachten, wijst
hij aan in zijn ftukje: Tijdperken der Dichtkunst, bl. 103—105:
De grijsheid, die haar kruin met bloem noch ooft ziet pronken,
Voelt nog een edel vuur in haren geest ontvonken;
Zij kleedt de waarheid niet in kleedren van fatijn;
Maar menfchenliefde en deugd, die haar gefpelen z i j n ,
Doen haar, bij hooger toon, naar 't bovenmaanfche zweverL
Zy leert den mensch zijn' pligt, en zingt een beter l e v e n ;
Zij ziet de lijkcipres, blijft vrolijk, welgemoed,
E n leert flechts mensch te zijn, in hoop op 't hoogfte goed.
Somtijds zingt V A N H A E F T E N luimig; maar in zijne luim
gaat h i j , als Grijsaard, nooit te v e r :

Op het fchrobben en boenen.
Juicht, bezemen- en borilelmakers!
Heft, heft een klinkend lofdicht aan;
Zingt thans ter eere van de vrouwtjes:
Zij geven u een ruim beftaan.
De man gebruikt flechts één paar fchuijers,
Voor fchoenen, hoed of besten r o k ,
Maar nooit (laat hrj zijn vuile vingren
Aan raagbol of aan bezemftok ;
Hij vloekt, dat al de vloeren rotten
In keuken, gang en flaapvertrek;
Maar fchrobden niet de lieve vrouwtjes,
Het ganfche huis verging in drek,.
Zij zullen , als de blanke zwanen ,
In 't nat zich fpieglen na haar' dood;
Maar al die haters van het fchrobben
Verdikken in een modderfloot.
Zelf opgeruimd, ziet hij zijne raedemenfchen niet van dc
zwartde zijde het liefst, maar koestert aangaande hen betere
gedachten en eene meer verblijdende h o o p :
Rede en Waarheid.
Zou mijn G o d , 't regtvaardigst W e z e n ,
Mij voor mijn gedacht doen vreezen?
Zou Hij 't erger dan voordezen,
't Menschdom duivlen laten zijn?
N e e n , die zulk een leer beleden,
Zouden deugd en zuivre zeden
Door hun wanbegrip vertreden,
Duivlen zijn in menfchenfchijn.
Naauwelijks kunnen wij ons onthouden van de mededeeling ook der twee overige coupletten. Om den geest dezer
Dichtluimen nog nader te doen kennen, fchrijven wij a f :
In Friesland weet de vrouw w e l , wat baar fierlijk (laat,
Maar is geen flons in huis, geen pronkder op de ftraat.
De vrouw is hier gewoon op kleinigheên te letten;
De man laat zich niet ligt in zijn beroep verzetten;

J. V A N HAÉFTfcN
Hij blijft pp zijn kantoor o f in z y n ' winkel ftaati,
E n komt een likkebroêr, hij laat hem fchielijk gaan i
Deed men dit overal in' Hollands vrije (treken,
Men zou niet van bankroet of flechtighedén fpreken;
Want waar de list wordt deugd, daar wordt bedrog verftand,
Daar delft de kwade trouw een graf voor 't vaderland.
Uit deze proeven zal de Lezer nu wel opmaken, dat V A N
voor het uitgeven zijner Dichtluimen zoo b e fchroomd niet had behoeven te zijn, als hij zich in de Voorrede vertoont. Men wil nog wel de gedachten hooren van
mannen, in ondervinding grijs, als zij maar niet knorren, o f
het o u d e , dat toch ook als menfchenvverk gebrekkig w a s , als
alleen volmaakt aanprijzen., V A N H A E F T E N is ook hier
billijk. Zie het (tukje:
HAEFTEN

Eenzame Gedachten in mijn" Ouderdom.
Mijn hoofd, bedekt met grijze haren,
Telt vijf en tienmaal zeven jaren:
Ik ben in ondervinding grijs;
Ik zag geleerde mannen dwalen,
Maar fchoot de rede hare ftralen,
Hij werd, "die dwaalde, waarlijk wijs.
'k Zie blij terug; mijn denkvermogen,
Doof de verbeeldingskracht bewogen,
Herinnert mij die zaligheén,
Toen fchimmen van geluk mij (beelden,
En ik mij naauwlijks kon verbeelden
Des werelds wisfelvalligheén.
Toen priesters van den drieftal fpraken,
Hoorde ik de zwakke fporten kraken,
Geen magtfpreuk klonk meer in mijn oori
Ik dacht, dit zijn flechts donderwolken
En godentaal'voor drieste volken:
Ik gaf der waarheid (leeds gehoor.
Wat lot ons land ook was befchoren,
Geen ridderkruis kon mij bekoren,
Geen goud, dat krom in regt verkeert;

'k Min in mijne afgelegen woningMijn vaderland en eer den Koning,
Gelijk een kind zijn vader eert.
'k L e g nooit mijn tong of pen aan boeijen ;
Laat andren vrij mijn doen verfoeijen,
Regtvaardigheid en volksbelang
Zijn gidfen, die mij flaag verzeilen;
Zoo zal geen naberouw mij kwellen;
'k Ben voor geen groote fpoken bang.
J

Dezelfde gedachten, welke V A N H A E F T E N in de een
zaamheid koestert, verlaten hem, door dezen geheelen bun
del , nergens. Godsdienftigheid zonder praal en fchoolfchen
tooi; verdraagzaamheid, niet altijd eene deugd der grijsheid;
de liefde voor het vaderland van den vrijen Fries; zucht
voor waarheid en regt; Nederlandfche rondheid; gezetheid op
oudvaderlandfche zeden , kenmerken den geest van al de ftuk
j e s , d i e , nu luimig, dan emftig, overal nederig, eenvoudig
en befcheiden, de opgeruimdheid en goede ftemming van den
Grijsaard ongezocht doen uitkomen. Zoodanig is dit gefchenk
van eenen ouden vriend aan vrienden, die hem niet enkel in
het vignet herkennen zullen. Voor hen is het dus niet noo
dig,dat wij van ieder ftukje afzonderlijk verflaggeven. D o c h ,
voor anderen is misfchien een uitvoeriger verflag eene behoef
te? Misfchien minder, dan men wel denkt. Maar al ware
dit z o o , dan verbiedt ons dit nog de nederige toon van
V A N H A E F T E N in zijne Voorrede. Ons verflag zou welligt
minder hiermede ftrooken; maar, behalve dat, is het ver
zoek van een oud man , ook als hij even eigenzinnig ver
zoekt , als onze Oude dit niet doet, genoegzame reden, ten
minfte voor ons, om nu met een manum de tabuid te eindi
gen.
In gezelfchap van oude lieden is Recenfent volkomen
Spartaansch.
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De Toekomst, in drie Zangen, door w . H. W A R N S I N C K ,
B Z N . Te Leeuwarden, bij G . T . N . Suringar. 1827. In gr.
Zvo. X en 59 bl. ƒ 1 - 80.
D e Toekomst, dus betitelde W A R N S I N C K dit Dichtftuk;
doch, om de vrij onbepaalde beteekenis van dit woord, hetwelk eenvoudig het aanflaande en toekomende aanduidt, had
hij misfchien beter gedaan met hetzelve ten opfchrift te g e ven:-<fe Onjlerfelijklteid. Het onderwerp is fchoon en rijk;
maar voor de dichterlijke behandeling heeft hetzelve zoo wel
eene ongundige als eene gundige zijde. Het raadfelachtige
fchemerlicht, dat hetzelve tooverachtig befchijnt, geeft den
echten Dichter de heerlijkde gelegenheid, om zijner verbeelding den ruimen tengel te vieren, en eene nieuwe wereld,
door hemzelven gefchapen, uit dien nevel te doen opdagen;
doch deze zelfde onbekendheid en onbepaaldheid van het onderwerp geeft tevens menige aanleiding tot duistere en nevelachtige fchilderingen, in welke wij alle duidelijk en fcherp
geteekende omtrekken misfen, en tot eenen dichttrant, in
welken herhaalde uitroepingen en holklinkende woorden de
plaats van zaken en denkbeelden vervullen. Daarenboven is
deze (lof reeds zoo duizendwerf behandeld en bezongen, dat
derzelver lichtde en helderde gedeelten tot even zoo vele g e meenplaatfen (loci communes') geworden zijn, welke men op
zijne letterkundige uitftapjes reeds tot vervelens toe ontmoet
heeft, en welke men echter zeker is van bij elke nieuwe b e arbeiding des onderwerps, als noodzakelijke ingrediënten , in
eenen eenigzins veranderden vorm, te zullen wedervinden.
Waarlijk, wie deze zwarigheden der d o f , welke dubbel tegen derzelver dichterlijkheid opwegen, overdenkt, zal iedere
bearbeiding derzelve met toegevendheid beoordeelen; ofTchoQii
hij misfchien van meening z i j , dat men dezelve niet had b e hooren te ondernemen.
Na de herhaalde lezing van dit d u k , naar onze fchatting
verreweg het dichterlijkde en beste, dat immer uit de pen
van W A R N S I N C K gevloeid i s , moeten w i j , niettegendaande de menigte van heerlijke pasfages, welke wij in hetzelve
aantroffen, de hoofdaanmerking maken , dat de Dichter zich
Vooraf geen geleidelijk plan fchijnt gefchetst te hebben, maar
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de denkbeelden aangreep naar dat zij zich aanboden , waardoor er dan we! eens eenige verwarring heerscht en verfcheidene herhalingen plaats grijpen. Als inleiding bezigt h i j ,
op het voetfpoor van anderen, zeer gepast de befchrijving
van die ledigheid, welke het aardfche in ons hart achterlaat,
van die zucht naar het betere en oneindige, welke in de
borst van ieder gevoelig mensch zetelt, en ziet daarin met
regt het fterkftc bewijs voor onze onflerfelijkheid : deze grondtoon, uit een aantal variatiè'n telkens weder bovenklinkende,
vult den geheelen eerden Zang. — De tweede, in welken
echter ook veel ^cvonden wordt, dat bij het onderwerp des
eerden behoort, fchijnt eigenlijk gewijd aan het bezingen van
onze beftemming, nadat wij van deze aarde gefcheiden zijn ;
doch hier vooral vonden wij da: gebrek, hetwelk wij b o ven beweerden eenigermate in de ftof zelve gelegen te
zijn. — De derde Zang fchijnt ons verreweg de voortreffelijkfte te zijn.
Hier vraagt de Dichter zichzelven af, hoe
en waar wij zullen zijn , wanneer ons aardfche hulfel in het
graf gezonken is; befehrijft, in heerlijke verzen , de maan,
als ons tusfc'ienvcrblijf vóór den grooten herftellingsdag der
fchepping; vertegenwoordigt ons de fcharen der afgeftorve-.
nen , elkander daar onderwijzende in kennis en verfterkende
in de deugd, ter voorbereiding voor den grooten oordeelsdag; terwijl ten (lotte de verrijzing eener nieuwe aarde bezongen wordt, op welke zich voor het verheerlijkte, uit den
dood opgewekte menschdonj de fchoonfte werkkring ontfluit.
Ziet daar het beloop des geheels in eene vlugtige fchets
opgegeven ; want zonder eene al te groote wijdloopigheid is
het niet wel mogelijk, den Dichter in de naauwkeuriger aanecnfchakeling zijner denkbeelden te volgen, vooral daar d e .
zelfde gedachte wel eens op meer dan iénz plaats dichterlijk
wordt uitgebreid, en dewijl op andere de overgang wel eens
niet zeer gelukkig gekozen en de ideënverbinding min of meer
duister is. De twee eerfte Zangen (en dit i s , bij alle fchoonheden van détail, een groot gebrek) laten geen helder beeld
in de ziel terug; zij zyn niet kunftig genoeg op die eenheid
berekend , welke in ieder kunstgewrocht een hoofdvereischte
i s , en wier daarftclling den meester kenfehetst. De derde
Zang is in d i t , gelijk in andere opzigten , beter gedaagd.
Tot eene proeve der dichieilijke fchoonheden, welke in dit
ftuk gevonden worden, fchrijven wij volgaarne de volgende
plaats uit den derden Zang af, na weiks lezing ieder den Heer
P z

zeker eene welverdiende plaats onder
beste Dichters zal aanwijzen.
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Gefternte van den nacht! g i j , die in hooger kringen
Den aardbol trouw verzelt en blijft zijn baan omringen,
U kiest de dichter uit ter woonplaats van de z i e l ,
Wanneer zij de aard' verlaat, waar 't Hofkleed haar ontviel.
Gods Almagt fchiep u eens, e n , wijs en goed te gader,
Bragt ze uw verheven ffeer den kreits der wereld nader:
Als-tweelingzusters zweeft ge op 't afgeteekend fpoor
D e r heemlen , en de glans van 't zonlicht gaat u v o o r ;
Maar vriendlijk leent ge elkaar dien gloed en hemelluister,
Als beurtlings beider pad zich hult in nachtlijk duister,
E n dan de pelgrim hier weer rustig adem haalt,
E n 't rijzend-licht begroet, dat op zijn voetfpoor daalt.
Hoe zacht is dan dat licht, hoe troostvol en hoe teeder!
't Hergeeft zoo vaak der ziel de ontroofde zielrust weder;
E n waar de gloed des dags geen vreugd ontluiken deed,
Daar iielde vaak de nacht een grens aan 't foltrend leed.
D e lijder, wien het lot hier enkel distels teelde,
Aanfchouwt, als 't morgen wordt, de Schepping en haar weelde ,
Maar fmaakt die weelde niet; n e e n , proeft alleen het zuur,
In 's levens kelk gemengd. — Daar naakt het avonduur;
Daar klimt de niaan omhoog aan 's hemels heldre tinnen,
E n met haar glanst de hoop zijn donkre woning binnen.
N u wordt de kelk v e r z o e t , die 't aanzijn hem vergalt,
E n *t is hem of de last des lijdens hem ontvalt. —
Van waar dat rein gevoel ? Wat is ' t , dat wij ontwaren,
Zoo vaak het maanlicht fpeelt in 't ritflend loof der blaren ?
Van waar die warme traan , die wang en kaken l e k t ,
E n in 't gefchokt gemoed de vreugd des hemels wekt? —
Het fpreukfchrift is verklaard J De dichter kan het l e z e n : .
Gefternte van den nacht! gij zult mijn woning w e z e n ;
Gij wordt mijn beter h u i s , wanneer de dood het r e g t ,
Dat eenmaal 't leven gaf, meédoogloos mij ontzegt,
D e leemen hut verbreekt, waarin hij 't leven doofde,
Maar nimmer weer vergoedt,wat hij m e , a l s buit, ontroofde.
Maar dan ook voelt mijn z i e l , Gefternte van den nacht!
Bij al wat haar ontzinkt, liet h e i l , dat op haar wacht.
Wanneer het brekend hart den laatften zucht zal flaken,
Dan zal uw hooger ffeer mijn zaligheid volmaken.
Daar vindt de ontboeide geest de grenzen van 't verdriet;
Daar prangt het ftof niet meer;'daar woont de.zonde niet.

Waarnemingen op Reizen in en bulten Duitschland, met Herinneringen van merkwaardige Levensgevallen en Tijdgenooten
in de Iaatfte vijftig jaren. Door Dr. A . H . N I E M E H E R .
Uit het Hoogduitsch. lilde en lVde Deel. Te Haarlem, bij
de Wed. A . L o o s j e s , P z . In gr. ivo. ƒ 8 - 1 0 .
Het
is bij den grooten overvloed van vertalingen niet wel
mogelijk, uitvoerig in derzelver verflag en behandeling te
zijn, e n , voor zoo verre zij uit verfcheidene deelen beftaan,
telkens wéér op dezelve terug te komen. Deze is de reden,
dat wij met dit werk wel een weinig achterlijk zijn, en
gaarne de voltooijing der uitgave hadden afgewacht. Wat wjj
er vroeger loffelijks van gezegd hadden, herhalen wij gaarne.
E n , voor zoo ver dit gedeelte nog uitvoeriger over ons vaderland en over onzeu tijd handelt, boezemt het bijzondere
belangftelling in.
Het opfchrift, namelijk , van Deel III i s : Reis door een gedeelte van Westfalen en Holland, in het jaar i8oö. Wij kunnen den reiziger, bij een z o o uitgeftrekt v e l d , niet op den
voet volgen. Hetgeen hij intusfchen van onze fleden, onze hoogefcholen, onze bijzondere gebruiken, onze vorderingen in een of ander o p z i g t , onze taal, onze gefchiedenis
z e g t , i s , over het algemeen, juister en onpartijdiger, dan.
wij dat van zijne landgenooten wel gewoon zijn. Hij bewijst
ook de waarheid te willen, daar hij den Vertaler, D«. R U S B U R G , te Kampen, blijkens de Voorrede, verzocht, de
misflagen wel te willen herflellen; fchoon deze daaraan, w e derom te r e g t , flechts in z o o verre heeft voldaan, als het in
*t oog loopende abuizen waren, zonder i n ' s mans oordeelvellingen over gewaarwordingen bij de onderfcheidene voorwerpen iets te veranderen, alleen zich veroorlovende fomtijds eene teregtwijzende aanmerking onder den tekst te
plaatfen. Wij hebben echter hier en daar nog wel iets gevonden,
dat, min naauwkeurig zijnde, dergelijke teregtwijzing noodig had gehad. Zoo , dunkt o n s , geeft het van onze diakenen geen zeer juist denkbeeld , wanneer men die eene mindere foort van geestelijken noemt. Meer andere uitlatingen
van den Schrijver kwamen ons althans onwaarfehijnlijk o f
zeer betwistbaar v o o r : maar, behalve dat wij niet uitvoeyig
willen zjjn, onthouden wij ons ook liefst van aanmerkingen ,

waar wij van onze zaak niet volkomen zeker zijn. En wat
het oordeel van den- Schrijver, wat den indruk betrefc, op
den vreemdeling door het vaderlandfche gemaakt, dat is het
immers juist, wat ons zijne waarnemingen belangrijk maakt,
die wij voor het' overige moeten geacht worden wel te kunnen ontberen. Ten aanzien van kleinigheden, karakterteekening van perfonen — b . v. Profesfor H E R I N G A , in zekeren
zin
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z a k e n , vonden wij bij hem eene groote mate van juistheid
en natuurlijkheid.
En over het geheel volgt men den bedaarden, kundigen man , van velerlei betrekkingen, zoo in als
buiten ons land, met groot genoegen. Het Munfterfehe, vooral
het Bergfche en andere Rijnlanden leveren allerlei belangrijks op.
En op het einde worde de lectuur zelfs aandoenlijk en medeilepend, uit hoofde der bange vooruitzigten en vreesfelijke
tijdingen, die 's mans geheele vaderland, Pruisfen , met ondergang door de Franfchevvapenen bedreigden.— Dit Deel prijkt
met een vignet en titelplaat, het eerfte het gebouw Felix
Meriti's, de andere het gedenkteeken voor W I L L E M I voors t e l l e n d e , ' d o o r V E E L W A A R D . Nog eene plaat fielt het
ftandbeeld van i. K O S T E R voor.
Het IVde Deel heeft ten opfchrift: Reis mijner wegvoering
'tiaar Frankrijk in den jare 1807, en bevat de tehuiskomst,
eene fchets van het vroeger aldaar gebeurde, verdere voor»
vallen, en vervolgens de aangeduide reis en het verblijf zelve.
Schoon natuurlijk gansch niet onbelangrijk, is ons dit
D e e l , dat nog een vervolg wacht, niet zóó rijk in wetenswaardige zaken- als het v o r i g e , e n , het fpijt ons dit te moeten z e g g e n , aanmerkelijk minder goed vertaald voorgekomen.
Het is waar, de Heer R U S B U R G verontfehutdigt zichzelf
hieromtrent met de drukte , hem door den ongelukkigen watervloed in 1825 tot redding en bijftand veroorzaakt. Zijn
E e r w . had zich , in dit geval, dunkt ons , van de moeite
kunnen ontdaan, öm de ingelaschte verzen te vertalen. D e
Heer N I E M E I J Ë R heeft z>elf als Dichter geen" bijzonderen
naam ; rijmelooze verzen voldoen daarenboven althans in onze taal niet, zoo ze niet meesterlijk zijn, en ook de berijmde z i j n , bij de vertaling, niet best-uitgevallen. Wij zouden
deze aanmerking niet maken, zoo het behoud der poêzij noodig ware geweest; doch kunnen nu, van den anderen kant,
ook weer den lezer daarmede vertroosten, dat hij ze niet behoeft te lezen. Gelukkiger was 's mans inval, bij de ver-

mêMing van den Laocoön, het oorfpronkelijke en daarnaast
een Ituk van onzen H E L M E R S over hetzelfde onderwerp te
geven. — Titelplaat en vignet zijn hier de kerk Notre Dame
te Parijs, en het geboortehuis der Maagd van Orleans te
Dom Remj; als ook een platte grond van de Tuileriën en
derzelver omtrek, op eene uitflaande plaat, verdienftelijk
bewerkt.

Handboek der Gefchiedenis van Oud-Griekenland. Tot vertaling in het Latijn , door F. C. K R A F T . Uit het Hoogduitsch,
naar den derden Druk.
Te Zutphen, bij H. C . A . Thieme. 1827. In gr. ivo. XIV, 368 Bl. f 2 - 40.
D o o r zulke boeken der jeugd in handen te geven, vangt
men twee vliegen in één' klap. Dezelve leert uit het Hollandsch in goed Latijn vertalen, en het onderwerp voedt het
verftand, en verrijkt het geheugen met aangename en nuttige
kundigheden. De Hoogduitfche opfteller dezer Themata is
in zijn land met roem bekend. Zijne vertalingsproeven hebben eene derde uitgave beleefd. Dit boezemt reeds eene
gunftige gedachte in. De gefchiedenis zelve is, voor zoo
verre wij dit hebben nagegaan, duidelijk ,• onderhoudend en
naauwkeurig. Wij bedanken daarom den ons onbekenden vertaler voor de moeite, aan dit nuttige werk beueed.

Synopfis Historic univerfalis veteris, in ufum prselectionura
Academicarum. Edidit p. B O S S C H A . Pars I. Daventri»,
apud A. J. van den Sigtenhors/. 1827. 8vo. f 2 - 40.
Het
is noch ontijdig noch overbodig, dat men een kort begrip der Algemeene Gefchiedenis ten dienfte der Akademifche
jongelingfchap uitgeve. O F F E R H A U S voldoet heden
meer, nu dit vak zoo vele veranderingen en verbeteringen
in de manier van befchouwen ondergaan heeft. Hoogduitfche
werken , welke vele zijn, kunnen , en om andere reden, en
cmdat ze in het Hoogduitsch gefchreven z i j n , minder gefchikt
gebruikt worden. Het Handboek van H E E R E N is beter voor
den onderwijzer, dan voor den leerling. Het bevat de trekken niet van het geheele ligchaam , uit welke trekken het
beeld moet volmaakt worden. En het is van belang, dat ie-

niet

mand met een' opflag van het oog deu geheelen omvang des
gefchiedenis overzie, en vervolgens de afzonderlijke deelen
naauwkeuriger leere kennen. Met dat oogmerk ftelde Prof.
B O S S C H A dit Compendium op. Het bevat de >oude historie,
(namelijk het eerfte gedeelte,gelijk op den titel
ftaat,loopende z o o wat tot het begin der Punifche oorlogen. E r zal
dus nog een deel bij moeten komen, wanneer dit Compendium der oude historie alleen vijf- o f zeshonderd bladzijden beflaan zal.) Bevalt dit w e r k , dan heeft de Profesfor het voornemen, dergelijke Sjnopfet van de gefchiedenis der Middel,
eeuwen en der nieuwere tijden zatnen te ftellen. En met. dit
korte Yerilag, uit de voorrede des werks overgenomen, houden w i j . onze taak voor afgedaan, verwachtende dat het zijne plaats in de Bibliotheca Critica zal vinden.

Choice reading-pieces for Dutch young learners o f the E n g lish language, by W I L L I A M J O H N O L I V I E R , Teacher
and fworn Translator. Delft, printed for the Widow eg

J. Allart. 182Ö. 8vo. ƒ I -50.
dit leerboekje, dat» zich op den eerften aanblik door
eenë fmaakvolle uitvoering gunftig aanbeveelt, zouden wij
eerder verflag hebben gedaan, indien niet Recenfent begeerig
geweest ware,. alvorens zelf eene proeve te nemen, o f en
in hoeverre des fchrijvers oogmerken — veraangenaming der
ihidiën, befpoediging der vorderingen aan de zijde des leerlings, verligting der moeijelijke taak aan die des onderwijzers. —* met hetzelve konden bereikt worden.
Thans, na
hetzelve gedurende ruim een jaar tijds met leerlingen van
onderfcheidene jaren en aanleg gebruikt te hebben, verklaart
Recenfent volmondig, nimmer met eenig ander leerboek der
Engelfche taal meer gewenschte uitkomfteo te hebben verkregen»
Het eerfte gedeelte van het werkje bevat eene waarlijk
uitgeleïene verzameling van voor verftand en hart nuttige
teesftukjes, die echter o o k , door middel der nevens dezelve
gevoegde Nederduitfche verklaring der zwaarfte zinfneden o f
moeijelijkue fpteekwijzen , als vertaal - opftellen kunnen g e bezigd worden. Dit GEDEELTE is geheel en al in den fmaak
der zoo voordeelig bekende Choix de lecture pour la jeunesje,
bij dezelfde HITGEEFFTER gedrukt, en hetwelk de fcluijvet

van het onderhavige werkje z i c h , z o o wel in vorm als uit
voering , tot model fchijnt gefteld te hebben. Doch alleraan
genaamst werden wij verrast, behalve eepige fraaije, voor
den aanvanger niet te hooge, dichtftukjes, eene Engelfche
vertaling van R O C H E F O U C A U L T ' S uitgelezene Maximes
et reflexions morales, en eene hoogst belangrijke verklaring
der meest voorkomende fynonyma, ook n o g , in het tweede
gedeelte van het werkje, op eene oorfpronkelijke, onzesoor
deels uiterst gelukkig gevondene, tabellarisch bewerkte ma
nier, het fpraakkunftig zamenftel der Engelfche taal duidelijk
en met grondige zaakkennis ontwikkeld en verklaard te zien j
zijnde het dit gedeelte van het werkje vooral, dat ons den
fchrijver als eenen ijverigen beoefenaar en bekwamen onder
wijzer dezer taal kan doen kennen. Onder anderen vindt men
de vervoeging der werkwoorden hier behandeld op eene wij
ze , die niets te wenfchen overig laat, en de lijst der onre
gelmatige werkwoorden vollediger, dan wij die nog in een
uit- of inlandsch leerboek hadden aangetroffen. Het geheel
wordt doelmatig befloten door eene insgelijks tabellarisch
voorgeftelde opgave van de regelen der Engelfche accentuatie,
d i e , zoo als het geheele werkje, zich bijzonderlijk door
eene veel zamenvattende beknoptheid, orde en duidelijkheid
onderfcheidt.
De fchrijver doet ons nog op een vervolg dezer ChoicereaSing-pieces hopen, waarin, op dezelfde manier, fyntax,
analyfls, profody en elocution zullen worden behandeld. Harte
lijk wenfchen wij hem tijd en l u s t , om dus voort te gaan in
zijn edel pogen ter verftandelijke en zedelijke befchaving der
jeugd.

De

Talisman, of Richard Leeuwenhart in Palestina, door

Sir W A L T E R S C O T T . Uit het Engelsch. 11 Deelen.(Zijn

de het ide en \de Deel van de Vertellingen uit de tijden der
Kruistogtenj) Te Groningen , bij W . van Boekeren. 1826", 07.
In gr. %vo. Te samen 648 Bl. f 5 - 6 0 .
D a a r w i j , , Einde van het vierde en laatfle d e e l , " aan het
Hot hier l e z e n , blijkt ons vermoeden ongegrond geweest te
z i j n , hetwelk ons voor een groot aantal boekdeelen vreezen — of op dezelve kopen deed? QLetteroef, 1826* bl. §34.
s

enz.) Dit werk ftaat intusfchen, buiten den aigemeeneri ti«
t e l , met de vroegere deelen (De Verloofde') in geen verband.
De gefchiedenis behoort dan ook tot het tijdvak der Kruis
togten, en wel onder den Engelfchen Koning R I C H A R D , en
zulks nabij het tijdpunt, dat hij zijne" veroveringen in het
H. land ontruimde. Wij lezen hier echter de gefchiedenis
niet, maar wel een verdichtfel, in den fmaak dier tijden van
heilige eerzucht en krijgsbedrijf, en den toenmaligen be
kenden Riddergeest. Ook worden de zeden der Sarracenen
hier zeer goed befchreven, en fpeelt de edele S A L A D I N
hier eene voorname rol. Bovenal boezemen de avonturen
van een' armen Schotfchen onbekenden Kruisridder, die ech
ter naderhand als Kroonprins van Schotland herkend w o r d t ,
een levendig belang i n , en het verblijdt ons hartelijk, dat
hij, na het doorftaan van zoo vele gevaren en fchijnbaar on
overkomelijke moeijelijkheden, het doel zijner wenfehen be
reikt ; zijnde het huwelijk met eene nicht van Engelands K o 
ning. — D e lezer zal ook over dit verhaal, gelooven w i j ,
voldaan z i j n , en wij willen hem zijne voldoening niet ver
minderen door het geven van nadere inlichtingen. D e tranc
van S C O T T ' S Verhalen is reeds genoegzaam bekend. W i e
lust heeft, kan zich dan hier op nieuw vergasten.

Aan Mevrouw H . w . B a a L E R , geboren D E S P A R , in ant
woord op haar Dichtfluk: De groote Straatweg. Te Zwolle,
bij H . Meijer. 1828. In gr. Svo. (*) f : - 2 0 .
Bij de algemeene kwijning van Handel en Fabrijken, en de
klagten desaangaande, in ons lieve Vaderland, fchijnt het
der Domperfabrijk nog aan geen vast werk te ontbreken , en
men in dezelve ook vrouwen, tot eenig ligt werk, te kunnen
gebruiken. Mevr. B a u L E R toch toonde, i n ' d e z e n , reeds
meermalen haren ijver, en haar groote Straatweg is van den
zelven eene vernieuwde proeve.
Een geestelijk fnuifje, Mevrouw ! wordt u hier aangebeden.
„ Lieve Zuster in den Heere!
Waartoe weer ten ftrijd gefneld?
Tegen wien zich 't zwaard ook keere,
Jezus Evangelieleere
Staaft men niet in ' t oorlogsveld."
(*) Deze Recenfie is van eene andere hand , dan die Van
het gefchrift, waartegen dit ftukje is gerigt. Redact.

Ziedaar den aanhef. Z W O L L A N U S zegt verder, dat al
uwe moeite en woelziek pogen, Mevrouw! den vromen verdriet baart, en het mededoogen van den wijzen w e k t ; dat
handenwringen, zuchten, klagten en fmaadredenen niets afdoen , maar dat God te dienen, Jezus te vereeren, ftrijd te
voeren tegen boozen z i n , en van het kruis ootmoed te leer e n , het kenmerk van ware vroomheid is. Dit alles is toch
wel Bijbelsch, M e v r o u w ! en luister n u , wat die Z W O L L A N U S al verder zingt:
„ Zwaarder wegen edle daden,
Dan uw eeuwig ach! en w e e !
Wie in vuige lusten baden,
Haten, lastren en verraden,
Schreijen foms en temen mee.
„ Lieve Zuster! wilt ge eens hooren,
Wat den zondaar, hier beneên,
Vaak weerhoudt van betre fporen ? —
't Is als in zijn luistrende ooren
Banvloek giert en droef geiteen.
„ 't Is als menfchen zich vermeten,
O m , op itouten , hoogen toon,
Gods genade elk af te meten,
Even of zij neergezeten
Waren op den regtertroon.
„ 't Is als woorden en gebaren
Worden in een plooi gebragt,
D i e , ontleend van vroeger jaren ,
Toen die grillen heilig waren,
Maakt, dat rein en onrein lacht."
Die Z W O L L A N U S lijkt u te kennen, Mevrouw! en heeft
u daar deerlijk op de teenen getrapt. Maar hij geeft u vervolgens een' goeden, Christelijk-Evangelifchen raad, die
bij uw verketteren en verdoemen van andersdenkenden verbazend affteekt;
„ Wilt gij Gode waardig zingen,
Matig dan uw zelfgevoel,
Daag dan medeftervelingen
Toch met boert en handenwringen
Niet voor Christus rcgterftoel."

Hoe is h e t , M e v r o u w ! voelt g e , bij zulk eene t a a l , niets
aan uw hart? Die* Z W O L L A M U J zegt Bijbelfche waarhe
d e n ; terwijl gij met menfchelijke ftelfels van 1618 en 1619
ter bane komt, en het nieuwe licht dier rampzalige tijden op
het oude licht der Evangelifche waarheid poogt te doen z e 
gevieren.
Recenfent, die zeer Bijbelsch regtzinnig i s , verklaart u te
behooren tot de g e n e n , die tweefpalt en muiterij in kerke
lijke en wereldlijke regeringen wenfehen aan te regten , en
vermaant u tot geloof en bekeering,' opdat niet eenmaal ook
g i j , van Gouvernementswege, eene correctie moogt ontvan
gen , die uwen hoogmoed deerlijk fnuiken zonde. Wat zou
den dan de Broedertjes en Zustertjes wel zeggen ? Och j a ! —
Eindelijk verzekeren wij u , Mevrouw! d a t , indien gij mogt
kunnen goedvinden, o m , nevens uwen grooten Straatweg, bij
v e r v o l g , eene Stoomdiligence, Trekfchuit, Bolderwagen, Huif
kar naar den Hemel aan te leggen, wij óp uwen arbeid
fcherpelijk zullen letten, en het publiek zullen blijven wijzen
op de witgepleisterde graven, die van buiten wel fchoon
fchijnen, maar van binnen vol onreinheid en doodsbeende
ren zijn.

Karakterfchetfen en Verhalen voor jonge lieden. Door c . M. D .
E . Met Platen. Te Amjlerdam bij C . Schaares. 1827. In
kl. 8vo. 88 Bl. f : - 9 o .
t

.Aangemoedigd door het minzaam onthaal, aan een vroeger
kinderwerkje te beurt gevallen, voelde de zedige Schrijfiter
zich g e n o o p t , daarop een ander, voor jonge lieden van 1 1
tot 14 jaren, te doen volgen, onder bovenftaanden titel. In
zes welingekleede fchetfen, door drie inderdaad keurige plaat
jes verzinnelijkt, doet zij der jeugd het hatelijke, verkeerde
en dwaze van deze en gene ondeugden, gebréken en Zwak
heden opmerken en gevoelen, en doet zij zulks op eene l e 
vendige en indrukmakende w h z e . Door eenige meerdere los
heid van ftijl, vooral in het gefprék, Zonden de verhaaltjes
in bevalligheid en natuurlijkheid nog winnen: kinderen «Mé
ten geene boektaal fpreken. Haddet en waret; lees, hadt en
waart. D e Schrijffter verdient de aanmoediging van een goed
vertier.
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Vijfde tiental Leerredenen,
door j . 11. V A N D E R
P A L M . Te Leyden,
bij D . du Mortier en Zoon.
1827. In gr. 8vo. 355 Bl. f 2 - 5 0 .
" W a a r h e i d , deugd en vertroosting zijn wel als de hoofd
bedoelingen van het Christelijk predikwerk te befchouwen. Worden die bereikt, dan beftaat ook de ware gods
vrucht , en de eere van God en zijnen Zoon praalt met
ondoofbaren luister. V A N D E R P A L M wijdt zijne leerre
denen voor een goed deel aan de eerstgenoemde, niet Hechts
door uitvoerige fchriftverklaring, maar ook door de ver
dere behandeling van den inhoud; zijn onderwijs is meest
al grootendeels leerftellig, en wel bepaaldelijk waarfchuwing tegen de afwijkingen van den regten middelweg van
redelijk geloof. Niets is loffelijker dan dit; fchoon het
waar z i j , clat elk dien middelweg bepaalt op .zijne wijze.
Gaarne bcfchouwen wij inderdaad vele brave, bezadigde
menfchen als bouwmeesters aan den tempel der waar
heid , fchoon de een het in de breedte en de ander in de
lengte z o e k t , de een v o o r de Hevigheid z o r g t , de ander
het gebouw Hechts hoog poogt op te trekken, ja de een
ncderrukt en verandert, wat dc ander met den meesten
ijver opgetrokken en van eenen bepaalden vorm heeft voor
zien. A l doende leert men, en al doende te leeren fchijnt
de beflemming van mensch en menschdom, althans hier
op aarde, te moeten heeten. Wij voor ons hebben tegen
den bouwtrant van Profesfor V A N D E R P A L M niet
veel. Hij komt ons v o o r , het Hevige met het bevallige
niet flechts, maar inzonderheid het ruime met het bepaal
de , het vrije met het regelmatige niet kwalijk te vcreenigen. Hij is een vriend van rede en gezond vcrHand , maar
vooral niet minder van gelooven ; wij ook. Hij w i l , ter
gunflc van het Iaatfte, dat men zich aan de hoogere ken
nis en wijsheid van God eerbiedig onderwerpe, alles gejöOEKBESCIT.
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l o o v e , wat^ na betamelijk onderzoek, Wijkt, inhoud der
Goddelijke openbaring, dat i s , inhoud der leere van Jezus en de Apostelen, als ook der vroegere Godsmannen ,
te zijn. Dit i s , over het geheel genomen, de begunftigde
leer onzer dagen, bij welke men het zoogenaamde rationalismus en fupranaturalismus fcherp onderfcheidt,
en aan één van beide, rede of openbaring, het volftrekte oppergezag wil hebben toegekend. Wij erkennen,
dat dit z i c h , als gepast en verftandig, laat hooren.
Maar wij twijfelen echter, of er niet iets magtfpreukigs in deze ftelling ligge opgelloten, dat ons bij de toepasfing, bij de regte befchouwing der gefchriften, in
welke de Goddelijke openbaring is bevat, niet meer
geheel bevredigt. Het komt ons niet onwaarfchijnlijk
voor , dat er nog wel meer vallen en herbouwd zal worden , eer het Goddelijk gefticht eens volkomen Christeiijken leerftelfels mag gerekend worden af te zijn; zoo
zulks in dit dal der onvolkomenheid immer zal plaats
vinden. Wij geven, j a , van ganfcher harte toe: waar God
fpreekt, past den mensch het zwijgen, het berusten, het
gelooven. Maar, zoo het ons nu blijkt, dat God , in
zijne openbaringen, geheel anders is te werk gegaan, dan
wij zouden verwacht hebben; (en wie ontkent, dat dit
in vele het geval is ?) dat hij over Christus alleen de volheid zijns Geestes heeft uitgeftort, maar in de Apostelen
het Goddelijke met het menfchelijke veelzins heeft vermengd gelaten; dat daardoor, in allerlei bijzaken , eene
verfcheidenheid van voorftellirig, en dus eene duisterheid
ten opzigte van den eigenlijken en algemeenen zin des Bijbels , ontftaat, welke de krachten der eeuwen oefenen,
en daarbij allerlei nuttige wetenfehap , nevens belangftelïing en nederigheid, moet voortbrengen , — moeten wij
dan ook niet berusten ? of moeten wij evenwel met geweld de waarheid willen bepalen, en , ftjjf aan de letter
vasthoudende, anderen veroordeelen, die deze met den
geest en algemeenen inhoud, inzonderheid van Jezus eigene leer, ftrijdig houden? Het is flechts eene vraag, die
wfj hier doen, en die wij hopen, dat, met het voor-
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gaande, verfchooning zal vinden, als inleiding tot het
verflag van leerredenen, d i e , na zoo vele andere van deii
geachten autheur, geene uitvoerige behandeling noodig
hebben, om ze den lezer aan te prijzen. Liever zullen
wij blootelijk den inhoud en tekst, volgens 's mans eigene opgave, noemen, en daarbij eene en andere aanmerking maken.
I . Winterbefchouwing, J O H . X : 2 2 . I I . Het verband
tusfehen Jezus lijden en zijne verheerlijking, L U K .
XXIV: 2 6 . Is het niet wat fterk en hard gezeid: „ dat
„ er onder alle ftervelingen niemand i s , die onfchuldig
„ lijdt; die, fchoon met rampen zonder verademing, naar
„ g e e s t , of ligchaam , of naar beiden bezocht en geteis„ terd, zeggen kan, of, zoo hij zichzelven kent, zeg„ gen z a l : ik heb dat lijden niet verdiend!" (Bl. 4 6 . )
Ja, is dit niet eenigzins naar het ftelfel gewrongen ? Hetgeen wij bl. 55 enz. ten aanzien der Mesfias - heerlijkheid vinden: „ het is niet, dat Hij de teugels der we„ reld-heerfchappij heeftin handen genomen; maar dat Hij
„ verlorenen behouden h e e f t e n z . is , hoe fraai o o k ,
toch misfchien fijner gefponnen, dan de Apostelen gewoon zijn te doen. III. De bevestiging der Christelijke
her door wonderwerken, M A R K . X V I : 2 0 . Hier en elders heeft de Hoogleeraar wederom een voorgebed geplaatst. Dezelve zijn den man waardig; doch misfchien
konden ze wat hooger geftemd en meer algemeen wezen.
V A N D E R P A L M ftrekt honderden tot model; en dezen,
van nature meestal veel prozaïfc'her geftemd, laten den
toon ligt tot zekere gemeenzame vertelling zakken , waarlijk niet zeer gefchikt voor dat voorname deel eener openbare godsdienstoefening, de gezamenlijke aanbidding.
I V . Abrahams omwandeling door het land zijner vrecmdelingfchap, H E B R . X I : 9 en 1 0 . „ Zoo verwachtte
„ dan Abraham een toekomend hemelleven," zegt V A N
D E R P A L M , en vaart met zekere hevigheid uit tegen
hen, die dit betwijfelen. Wij hebben diepen eerbied voor
Abraham, als ook voor het gevoelen van onzen Hoogleeraar, wiens uitnemende bekwaamheid in deze zelfde
b

Q *

leerrede, gelijk in zoo vele andere, blijkt. Maar, of de
laatfte zich in de denkwijze des eerften genoeg weet teverplaatfen; of een volgend leven voor den Aartsvader dat
heldere en voorname geleide door het tegenwoordige was ,
waarvoor v A N D E R P A L M het blijkt te h o u d e n . . . . .
gelooven wij niet. Het toekomende leven maakt zelfs bij
M o z e s , als wij het zoo eens mogen noemen, nog geen
geloofsartikel u i t , en geen der oude Heiligen fpreekt
daarvan zoo openlijk en bij herhaling, als w i j , nadat
Christus het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het
licht gebragt, overal waarnemen. Het: is waar, de geko
zen tekst geeft grond en aanleiding, dm z o o , als V A N
D E R P A L M doet, over de zaak te fpreken. Maar wij\,
voor o n s , maken te veel bezwaar in de erkenning des
apostolifchen gezags van den brief aan de Hebreen, dan dat
wij daarop eenig leerbegrip zouden durven gronden. —
Fraai is wijders de teekening, die wij hier van de aange
name zijde des trekkenden herderlevens ontmoeten, en
gegrond de tegenoverftelling van het bezwaar, fchoon mis
fchien op een enkel punt wat ftout gefchetst. V . Nut
tige befchouwing van de kortflotidigheid en onzekerheid
des levens, J A K . I V : I 5 . V I . Het grondbeginfel
van
allen waren Godsdienst., M A R K . II: 2 7 . „ D a t God wil
„ gediend worden, is niet om zijns z e l f s , maar om on„ zent w i l ; en van alle zijne voorfchriften, zoo in de
„ natuur, als in de Openbaring, waarmee Hij ons be„ giftigd heeft, is de eenige bron, zijne liefde voor het
„ menfchelijk geflacht: maar liefde, door de hoogfte wijs„ heid beftuurd," enz. Deze ftelling komt ons voor op
het gebied der wijsgeerte te liggen. Bedriegen wij óns
niet, dan is dezelve inzonderheid door de leerlingen van
W O L F F met vrucht gebezigd, om de heerfchende kerk
leer te verzachten. Zij ftemt, trouwens , met de Bijbelleer: God is liefde, enz. enz. wel overeen. Doch of hejjnoodig i s , de zaak zoojuist te bepalen, Gods geregtig•heid en heiligheid tot goedheid, door wijsheid beftuurd, tej u g te brengen, het welbegrepen dénkbeeld van fchep
p i n g , en dus ook befturing en regering, te-zijner eere
B

(als een uitvloeifel van alle zijne volmaaktheden) bui
ten te fluiten, blijkt ons nog niet. De bedoelde filozofie is zeer populair; maar is zij even grondig? De
Hoogleeraar waarfchuwt vervolgens tegen het misbruik,
alsof Gods wetten flechts raadgevingen zouden zijn. N e e n ,
zegt hij, „ wat goed o f kwaad is in zich zeiven , dat moge
„ zich zelf beloonen o f ftraffen; maar gehoorzaamheid
„ aan God beloont G o d , en zonde tegen God wordt
„ door God geflraft." Het komt ons voor, dat er meer
blijkbare eenftemmigheid tusfehen het eene en het andere
zou zijn, indien Gods volmaaktheid in het algemeen ten
grondflag gelegd ware. VII. Paulas verantwoording
voor
Felix , H A N D . XXIV: i — 2 1 . VIII. Paulus
predikende
voor Felix,
H A N D . XXIV: 24 en 2 5 . IX. Paulus be
roep op den Keizer,
H A N D . X X V : 1 tot 1 2 . X . Pau
lus verantwoording
voor Agrippa,
H A N D . XXVI: 2 5 .
b

Bij het lezen van den bundel maakten wij hier en daar
een vouwtje in het blad, en de gemaakte aanmerkingen
zijn daaruit voortgevloeid. Men neme ze voor niet meer,
dan ze zijn. Bedenkingen op vorm , ftijl enz. (zoo ze al
te maken waren) zouden niet nieuw kunnen zijn. Zijne
Hukken aankondigen, van heeler harte aanprijzen; den
bekwamen man, tot eer onzer letterkunde en tot bevor
dering van ware godsvrucht, nog vele levensjaren, bene
vens lust en kracht toewenfehen , om voort te gaan ; en ,
voor het overige, nu en dan eens een vriendelijk woord,
als 't ware, met hem wisfelen, over dit of dat, bij ons
een weinig anders begrepen: ziedaar al het beste, dat
Recenfenten overblijft te doen. Welke keurige onderwer
pen de Heer V A N D E R ' P A L M ditmaal wederom , het
zij gekozen, het zij in de gefchiedenis van Paulus aange
troffen heeft, loopt in het o o g , en lokt gewis den lees
lust te meer uit.

Over de Vereeniging der Christenen. Door een Leeraar bij de Afdeeling der Hervormden. Te Delft,
bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 7 . In gr. 8vo. 144 Bl.
ƒ i - 40.
13 e bedoeling van den onbekenden Schrijver is niet flechts
het bewerkdetligen van eene vereeniging tusfehen Protes
tanten onderling, maar tusfehen Christenen in het alge
meen , vooral tusfehen Protestanten en Roomschgezinden.
Hij tracht aan te toonen , eerst het wenfchelijke, daarna het
mogelijke van die vereeniging, en eindigt met aanwijzing,
hoe die vereeniging voorbereid, bevorderd en van liever
lede tot flrand gebragt kan worden. Vele gedeelten van
dit werk lazen wij met genoegen, daar dezelve getuigen
van den goeden geest des Schrijvers, van zijne lofwaar
dige bedoeling om vrede te (lichten, en van zijne belezen
heid in hetgeen de verfchillende gedeelten der Christelijke
Godgeleerdheid betreft. Maar offchoon de bouwiloffen
op ziehzelve voortreffelijk zijn, zoo kan toch het gebouw
zelf vele noodwendige eigenfehappen misfen, om nuttig
en doelmatig te zijn. De groote vraag, van welker be
antwoording ons oordeel moet afhangen, i s , of hetgeen
hier aangevoerd wordt inderdaad het gefchikte middel i s ,
om de bovengenoemde vereeniging daar te dellen.
De Schrijver kondigt de vereeniging, welke hij tot (land
gebragt wenscht, aan, als zulk eene, die niet flechts het
gevolg is van onverfchilligheid omtrent de waarheid, o f
veroorzaakt wordt door belangj, „ m a a r , door onderfcheiding van waarheid en dwaling, eene zegepraal der lief
d e . " Onderzoeken wij n u , op welk eene wijze zulk
eene, inderdaad wenfcheh'jke, vereeniging, naar des Schrij
vers meening, mogelijk i s , dan ontdekken w i j , dat, voor
zoo veel den uitwendigen vorm van het kerkelijk beduur
betreft, de Protestanten moeten bekennen, dat zij door
hunne affcheiding van de Roomfche Kerk

zich aan he
wettig gezag onttrokken hebben;

der eenig kerkelijk gezag.

De Schrijver f
zoo te verftaan, dat bij hen geen kerkelijk opzigt en tucht
beflaat. Hoe dit alles overeen te brengen is met denhoogen l o f , door hem aan het Kerkbefluur der Hervormde
Kerk in ons vaderland gegeven, betuigen wij niet te we
ten. Op bladz. 103 en vervolgens lezen w i j : „ De
Hervormde Kerk in ons vaderland, niet alleen de Gere
formeerde , maar — al de Hervormde Kerkgenootfchappen in ons vaderland, hebben een gevestigd en door
's lands Regering erkend en gehandhaafd Kerkbefluur. —
Thans is er eenheid in het Kerkbefluur en regelmaat in
deszelfs handelingen, en ik geloof, dat hetzelve zoo
goed is ingerigt en zaamgefteld, dat het tot een voor
beeld ftrekkenx kan voor de inrigting van het Kerkbefluur
eener algemeene Christelijke Kerk." T o t de voorgeftelde
vereeniging is dan, volgens des Schrijvers gevoelen, noo
dig , „ dat één man, eerwaardig door godsvrucht, wijs
heid, geleerdheid en veeljarige ondervinding, aan het ^pofd
eener niet minder eerwaardige vergadering geplaatst, het
oppertoezigt heeft over de leer en den wandel van de
leeraars en belijders der Christelijke Godsdienst, en dus
het zigtbaar hoofd der Kerk i s , hetwelk zich het onfeil
baar Woord van God ten eenigen rigtfnoer fielt," enz. 5
in één w o o r d , „ eenen Conflitutionelen P a u s , wiens
Conftitutie de H. Schrift i s . " Wij willen het aan de
overweging van den nadenkenden overlaten, o f , bij de
verfpreiding der Christelijke Kerk onder menfchen van
den meest verfchillenden landaard, zeden , gewoonten en
ilaatkundigen toefland, zulk een algemeen Kerkbefluur
mogelijk i s , en overal den noodigen invloed en gezag
kan hebben; maar wij meenen, dat h e t , volgens hetgeen
de Gefchiedenis leert, (leeds tot verwijdering der gemoe
deren en grooter verfchil der inzigten heeft geftrekt, wan
neer men uitwendige eenparigheid in het betluur, als een
noodzakelijk vereischte tot vereeniging, op den voorgrond
plaatflc. Immers daardoor, dat men zulk een gezag over
de geheele Kerk aan de Bisfchoppen van Rome wilde toe
kennen, ontflond reeds de groote fcheuring tusfehen de

Oosterfche en <Westerfche Kerken. Het is waar, niet
R l l e , ja fchier geen der Pausfen zijn mannen geweest,
zoo als d i e , aan wien de Schrijver het opperbeftuur over
de geheele Kerk.wil toegekend hebben; maar waar ver
krijgt m e n , zoo lang menfchen menfchen zijn, den waar
b o r g , dat de verkiezing v a n zulk'eenen Paus altijd ge
lukkig zal uitvallen ? Daarenboven hetgeen h i j , bladz. 71 en
' v e r v . , aanvoelt tegen de regtmatigheid van het opperge
zag , dat de Bisfchop van Rome uitoefent, bewijst o o k ,
dat J E Z U S in het geheel zulk een zlgtbaar hoofd over
zijne gemeente niet gewild heeft. Wij vinden daar,» on
der anderen,- aangehaald het gezegde van J E Z U S tot zij
ne leerlingen: „ Gij w e e t , dat de overften der volken
heerfchappij voeren over h e n , en de' grooten gebruiken
magt over h e n ; doch alzoo zal het onder uVniet zijn;
maar' zoo w i e onder u z a l willen groot worden, die z i j
Uw dienstknecht." De Schrijver verwerpt de heerfchappij
der Pausfen van Rome niet flechts om derzelver bijzonder
misbruik, maar omdat, gelijk hij zelf z e g t , „ z u l k een
gezag regtftreeks ftrijdt tegen het bevel van J E Z U S
C H R I S T U S , den Heer der Gemeente."
Voor zoo veel de leer des Christelijken geloofs zelve
betreft, zal die vereeniging mogelijk zijn, naar des Schrij
vers meening, wanneer de Roomschgezinde er in toeftemt; en hij fchijnt daar n o g al niet aan te wanhopen ,
omdat het „onder de Roomschgezinden zoo m i n , als on
der de Hervormden, aan mannen ontbreekt, die' met een
fijn oordeel een geoefend verftand verbinden;" omdat de
Bijbel de eenige bron is van Gods openbaring; omdat
het gezag der Kerk niet met het gezag des Bijbels gelijk
ftaat; omdat de overlevering onzeker i s ; omdat de Mis
geheel onderfcheiden is van het Heilig Avondmaal, zoo
als het door onzen Heer J E Z U S C H R I S T U S ingcfteld
i s ; ja zelfs, omdat de M i s , N . B . , in den grond niets
anders i s , dan eene verloochening der eenige offerande
en des lijdens van J E Z U S C H R I S T U S . Welke Hellin
gen van hun godsdienflig geloof de Protestanten , om des
vredes w i l l e , zouden moeten opofferen, wordt eigenlijk

niet gemeld; maar het thans gevestigde Kerkbefluur der
Hervormden in ons vaderland is, naar des Schrijvers
ineening, bevoegd, en dus, bij wettige gevolgtrekking,
de Conftitutionele Paus, mêt zijne insgelijks Conftitutionele Kardinalen, (als.men eens over den Paus is,
komt men toch ook wel over de Kardinalen) zou insgelijks bevoegd zijn, o m , „ z u l k s nöódigoordeelende,leerregels op te d e l l e n . " — „ Een gevoelen, dat aan deze
hooge kerkelijke vergadering met de leer van J E Z U S
en zijne Apostelen drijdig voorkomt, keurt zij af; dengenen , die hetzelve koestert en tracht voort te planten ,
fluit zij uit, wel niet van den hemel —maar van de gemeenfchap der heiligen, dat is der Christenen op deze
aarde — gelijk zij ook den zedeloozen buitenfluit, den
Satan overgeeft,"
enz. Welk eene wertfchelijke vereeniging ! Welk eene onderfcheiding van waarheid en dwaling! Welk eene zonderlinge zegepraal der diefde! Z o o
zou het oude Formulier des Bans,
ofte der
Affnijdinge, voorheen bij de Gereformeerden in gebruik, nog weder te pas komen.
Als hetgeen, waardoor Christenen der verfchillende
partijen deze vereeniging kunnen en behooren te bevorderen cn tot dard te brengen, wordt genoemd en aangeprezen onderlinge achting en liefde, erkentenis dat waarheid en dwaling beide aan de eene en aan de andere zijde gevonden worden, onpartijdigheid, gematigdheid en
befcheidenheid bij de behandeling der gefchilpunten, enz.
Hetgeen hier aangevoerd wordt, bedaat uit lesfen , die
op zichzelve de behartiging volkomen waardig zijn, maar
welke men, met even zoo veel hoop op eenen goeden
üitflag, aan de Turken en Grieken,
als aan Roomfchen
en Protestanten, tot vcreenigingsmiddelen kan aanprijzen.
Wenfchelijk ware (indien het ons vergund zij van eene
vergelijking gebruik te maken) zoodanig eene volmaking
van de uitvinding der gebroeders M O N T G O L F I E R ,
dat men per luchtballon even zoo veilig en geregeld kon
reizen, als thans met de ftoomboot of diligence; en op
zichzelve (practica
est multiplex')
is deze volmaking

geenszins onmogelijk. Maar wat zouden wij nu oordeelert
over iemand, die de beoefening der werktuig-, natuurerj fchelkunde aanprees, bepaaldelijk met toezegging, dat
men, daardoor, die wenfchelijke en mogelijke volmaking
4er vervaardiging van luchtbollen zou bereiken ? Zou zulk
eene aanprijzing der beoefening van genoemde wetenfchap
pen roenschkundig zijn ? — Even vurig als de Schrijver
wenfehen ook w i j . eene vereeniging der Christenen, en
van den invloed der Christelijke leer op het menfchelijke
hart en verftand hopen wij ook de eindelijke tot ftandbrenging van die vereeniging. Maar zoo lang m e n , over
hetgeen waarheid i s , niet eenftemmig denkt, is h e t , naar
ons inzien, een vruchteloos w e r k , den Christenen van
verfchillende gezindheden voor te houden, welk gedeelte ,
van hetgeen zij tot nog toe als waarheid hebben geloofd,
zij moeten laten varen, en w a t , van hetgeen zij tot nog
toe als onwaarheid hebben verworpenj zij moeten gelooven. W i j , voor ons , houden niet allen VQJbr duisterlhvg e n , die van de yereeniging , zoo als zij hier wordt voor
gefteld , zeggen:
Ante le yes — pascentur in aethere cervi,
Et freta destituent nudos in litore pisces.

De geopenbaarde Godsdienstleer des Bijbels', getrokken
uit H . M U N T I N G H E ' S Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel. In twee Deelen. Ifte Deel, be
helzende de Godsdienstleer des O. V. Door G . j .
F. C R A M E R
V O N B A U M G A R T E N , Predikant
te Midwolda. Te Delft, bij de W e d . J. Allart.
1 8 2 7 . In gr. 8vo. XXIV en 302 Bl. f 3 - 1 0 .
I \ e e d s voorlang had men de hoop gekoesterd, dat van
het uitvoerige w e r k , door den beroemden M U N T I N G H E , onder den titel van Gefchiedenis der Menschheid
naar den Bijbel, uitgegeven, eene oordeelkundige ver
korting zou vervaardigd worden. V e l e n , waaronder Re-

cenfent bekent behoord te hebben, waren van gedachte,
dat het verkorte werk naar het geheele en zeer uitgebrei
de plan van het grootere moest worden ingerigt. Dit
z o u , voorzeker, eene verbazende moeite gekost hebben.
Het plan t o c h , 't welk wijlen de Hoogleeraar omtrent
die gefchiedenis gemaakt had, was zeer uitgebreid. Zijn
doel was hoofdzakelijk, volgens de Inleiding op het groote
w e r k , bl. 3 , te onderzoeken, wat ons de Bijbelfche ge
fchiedenis oplevere, met betrekking tot den oorfprong en
den trapswyzen voortgang van de verftandelijke en ze
delijke befchaving des menschdoms. Hij wilde dus ( b l ,
4 en 5) tot de eerfte kindschheid van het menfchelijk
vernuft opklimmen, en onderfcheidenlijk toonen, hoe,
en door welke middelen, hetzelve zich ontwikkeld hebbe;
insgelijks, of, hoe, en door welke middelen, het foms
weder verdonkerd en bedorven, maar ook dan weder op
gehelderd en her field zij.
Daarenboven wilde hij, vol
gens diezelfde berigten, trachten te toonen, hoe het
menschdom oorfpronkelijk door den Schepper tot eene
maatfchappelijke zamenleving gevormd zij, en welke de
eerfte beginfelen van dat maatfchappelijk leven geweest
zijn.
Dit alles, en wat hiertoe verder mogt behooren,
zou hij niet flechts trachten aan te toonen met betrekhing tot hen, welke ons het Bij belsch gefchiedverhaal,
als met eene Goddelijke Openbaring begunfligd, voorftelt, maar ook tevens zoeken aan te wijzen, welke de
invloed van hunne kundigheden, zeden, lotgevallen en
openbaringen, het zij onmiddellijk , het zij middellijk ,
op andere volken , op navolgende eeuwen, en zelfs op
onze tijden , geweest zij. • Insgelijks wilde hij den flaat
der befchaving van andere gelijktijdige volken met den
hunnen trachten in vergelijking te brengen. Dit alles
dus tot op den tijd van onzen Verlosfer in diervoege af
gehandeld hebbende, zou hij achten zijn oogmerk ber
reikt te hebben. — Uit deze hoofdzakelijke opgave van
het oogmerk, hetwelk zich Prof. M U N T I N G H E had
voorgefteld, en hetwelk hij ook met zijn grooter werk
bereikt heeft, kan men opmaken, welke zwarigheden het

-

in zich z o u gehad h e b b e n , om een beknopt en volledig
lüttrekfel te geven van dat werk. W a n t , offchoon de
Schrijver hier en daar niet van eene al te groote uitvoe
righeid kan vrijgepleit worden, heeft echter die uitvoe
righeid minder plaats, 'waar hij over andere volken fpreekt,
en-meestal, waar hij over de Godsdienstleer des bevoorregten 'volks handelt: zoodat het bijna onuitvoerlijk zou
geweest zijn, indien men alwat M U N T I N G H E heeft
Voorgedragen, bij verkorting, zoodanig had willen ge
ven, dat er niets aan de volledigheid noch aan de duide
lijkheid ontbrake.
Ook was h e t , betreffende den oorfprong van kunften en wetenfchappen, minder eene be
hoefte, öm uit het werk van M U N ' T I N G H E een•'uittrekfel te geven, daar er een klasfiek werk voorhanden
is in de Pranfche taal, hetwelk, met oordeel, kunde en
fmaak, dat onderwerp o p d e Voortreffelijkfte wijze behan-^
deld heeft.
Wij bedoelen het beroemde w e r k , de Vori
gine des lois, des arts et des fciences, et de leurs progris chez les anciens peuples; welk werk meermalen, enonlangs* weder, in Frankrijk is uitgekomen, en, zoo ver
wij weten, nimmer in het Nederduitsch vertaald i s , hoe
zeer het zulks ten volle had verdiend. Mogelijk heeft
hetzelve, zoo als wij wel eens hebben hooren gisfen, den
Heere M U N T I N G II E de eerfte aanleiding gegeven t o t
zijne Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel; al
thans het wordt zeer dikwijls door hem daarin aange
haald.
D a n , al ware het minder moeijelijk geweest, om het
geheele uitgebreide plan van het groote werk in een kort
beftek te volgen, uit de voorrede van het onderhavige
wérk merkten w i j , dat men nooit voornemens geweest i s ,
iets van dien aard te beproeven ; althans dat de Autheur zelf
dikwerf den wensch geuit heeft, om eene Godsdienst
leer , gefchikt voor befchaafdé' L e z e r s , in het licht te ge
v e n , en uit zijne 'Gefchiedenis der Menschheid, in een
beknopt beftek,het hoofdzakelijke te-verzamelen van het
geen op de Godsdienstleer betrekking heeft, ten einde
men de leer van den Godsdienst, zoo als die in den Bij-

bel trapswijze geopenbaard w e r d , nader en duidelijker,
en als tot een geheel z a m e n g e v o e g d , z o u kunnen leeren
kennen.
H o e dit w e r k , na 's mans d o o d , eindelijk, is
.tot ftand g e k o m e n , kan men in de belangrijke voorrede
zien. Het is dus eene verkorting van het groote w e r k ,
v o o r z o o verre de geopenbaarde Godsdienstleer aangaat.
X)e Heer C R A M E R V O N B A U M G A R T E N v e r z e k e r t ,
dat h i j , z o o volledig m o g e l i j k , dusdanige verkorting heeft
zoeken te geven-, en daarbij tevens de kortheid te b e trachten, opdat dit w e r k tot meer algemeen gebruik zou;
gefchikt zijn. O p vele plaatfen heeft h i j , z o o veel doenl i j k , de eigene woorden van het groote w e r k b e h o u d e n ,
en beftendig deszelfs geest bewaard. — D i t hebben w i j
ook inderdaad alzoo b e v o n d e n ; en het is ons voorgekomen , dat de kundige Uitgever zich op de loffelijkfte w i j ze van zijne taak gekweten heeft.
E r i s , ook in 1827 en bij de W e d . A L L A R T , een
boek uitgekomen, h e t w e l k , in den eerften o p f l a g , w a t
den inhoud betreft, met het verkorte w e r k van M U N T 1 N G H E veel overeenkomst fchijnt te hebben. Het is
door den verftandigen V A N B E M M E L E N u i t g e g e v e n ,
onder den titel: Gefchiedenis der Goddelijke
Openbaring
des Bijbels.
Het hoofdoogmerk van dit boek i s , om de
gefchiedenis van G o d s Woord-openbaring te leeren kenn e n , als dc onontbeerlijke inleiding tot de kennis deilaatst geopenbaarde Godsdienstleer zelve. H e t b e v a t , te
dien e i n d e , een aanccngcfchakeld verhaal der Bijbelgefchiedenisfen, uit een bepaald oogpunt b e f c h o u w d , en
dus ook eene foort van kerkelijke gefchiedenis , tot op onze tijden : zoodat men , in één boekdeeltje van 252 bladz i j d e n , zich gefchiedkundig kan o v e r t u i g e n , dat de openbaring van G o d s w o o r d aan den mensch (feeds overeenkomltig zijne vatbaarheid gefchied, en d u s , met den tijd
meer cn meer o n t w i k k e l d , altijd door de hand des A l magtigen behoed i s , en dat inzonderheid G o d s w o o r d , door
J E Z U S C H R I S T U S v e r k o n d i g d , dan zelfs , wanneer
bet niet meer door middelen van buitengewone tusfehenkomst onderlteund w e r d , is blijven beïtaan, als de wijs-

heid en kracht Gods tot zaligheid. — Het w e r k , daar
entegen , volgens M U N T I N G H E opgemaakt, behandelt
de Godsdienstleer zelve, naar den aard en de behoefte
der menfchen van verfchillende tijden, door G o d , die de
zelve openbaarde, ingerigt; welke behandeling, natuurlijk,
meer ontwikkeling vereischte. Het moest breedvoeriger
zijn, dewijl ieder tijdvak der oudere bedeeling. iets eigen
aardigs had, hetwelk ontwikkeld moest worden, als met
3e Goddelijke wijsheid overeenkomftig: waarom wij ons
ook geenszins verwonderen, dat over de Godsdienstleer
des O . V . alleen een boekdeel is uitgegeven van 300
bladzijden. Met één woord: het werk van V A N B E M M E L E N befchouwt de Gefchiedenis van de Goddelijke
Openbaring door alle tijden heen; het werk volgens
M U N T I N G H E
befchouwt de Godsdienstleer gefchiedkundig, als zijnde naar de behoefte der verfchillende tij
den gefchikt. E r zijn tusfehen de beide werken punten
van vereeniging; maar door de wijze van behandeling wij
ken dezelve van elkander af. Men zou gevoegelijk eerst
dat van V A N B E M M E L E N , en naderhand het andere
kunnen lezen. Beide werken doen intusfehen derzelver
vervaardigers even veel eere aan.

Nieuwe zekere 'Geneeswijze der Venusziekte, in al hare
verfchijnfelen,bekend gemaakt. Door K A R E L H E N D R I K "D z 0 N D i , Hoogleeraar aan de Univerfiteit te
Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald, met bijvoeging
van eenige eigene Waarnemingen, door B . J . V A N
D E N
K I E B O O M ,
Heel- en Vroedmeester te Dord
recht. Met eene Plaat. Te Dordrecht, bij J. de V o s
en Comp. ,1827. In gr. 8vo. X en 1 5 1 Bl. f 2 - :
B e k e n d is het, dat de fyphilis, "vooral bij verkeerde be

handeling of veronachtzaamden leefregel, niet zelden zoo
hardnekkig wordt, dat zij de meest doeltreffende genees
wijze verijdelt en in eene ongeneeslijke kwaal overgaat.

R. H . D Z O N D I ,

GENEESWIJZE DER VENUSZIEKTE.

De Hoogleeraar D Z O N D I , van deze waarheid over
tuigd , en begeerig zijnde, de onderfcheidene wijze van
genezing dezer ziekte te leeren kennen, deed, ook
met dit oogmerk, in de jaren 1821 en 1 8 2 a , eene reize
door Frankrijk, Holland, Engeland, Schotland, Ier
land en een groot deel van Duitschland, en k w a m , na
verwerping der meest algemeen aangenomene methodes,
op de in dit gefchrift voorgeflelde, hem eigene, nieuwe
antlfyphilitifche geneeswijze, door eene veeljarige on
dervinding bevestigd, w e l k e , volgens zijne verzekering,
in ftaat i s , ook de meest verouderde fyphilis binnen vier
weken te genezen.
Dezelve beltaat in het toedienen van den mertur. fublim. corrof,, in den vorm van pillen, op eene bepaalde
wijze, op bepaalde tijden, en gepaard met eenen bepaal
den leefregel; waarbij het zorgen voor de behoorlijke huiduitwafeming , eene tot op de helft verminderde hoeveelheid
van voedfel, de bijvoeging van farfaparille-thee en andere
voorfchrif'ten gevoegd zijn, welke,gelijk ze metdegrootfte zorgvuldigheid worden opgegeven, ook met de groote
fte naauwgezetheid moeten worden nagekomen; iets,
waartegen maar al te dikwijls, bij het opvolgen van bij
zondere geneeswijzen, gezondigd wordt.
Wie omtrent de geneeswijze, welke hier ter plaatfe is
aanbevolen, nader onderrigt begeert, (en welk regtgeaard Geneesheer zou dit niet willen?) fchaffe zich dft
werkje aan. Voor een uittrekfel is het niet vatbaar. Dat
de opgegevene middelen in fyphilitifche gebreken, ook
dan, als zij zeer verouderd zijn, een groot vermogen heb
ben, heeft Recenfent meer dan eens ondervonden. O f
echter D Z O N D I ' S methode, wier voortreffelijkheid in
vele gevallen niet betwist kan worden, althans niet op
goede gronden, zulk eene onbepaalde aanprijzing ver
dient, of zij altijd binnen den tijd van vier weken v o l komene genezing kan aanbrengen, hieromtrent zal eene
beproeving van vele jaren, door vele kunstoefenaren in
het werk gefield, moeten beflisfen. Ondertusfchen ont
veinst Recenfent niet, dat bij hem deswege eenige beden-

kingen ontdaan zijn, welke uit den aard der kunst als
van zelve voortvloeijen.
Heeft immers de in dit vak zoo ervarene S W E D I A U R , wiens Traité fur les maladies fyphidHigues
te
regt felasfiek mag heeten,,het te onbepaald roemen van
eenig middel veroordeeld, omdat men daarbij uit het oog
verliest het noodzakelijk verfchil, dat het gedel der zie-r
ken en zoo velerlei omdandigheden in deze even als in
andere ziekten maken moet; leert de ondervinding, dat
men bij dezen met deze kwikbereiding, bij-genen met
eene andere gelukkiger Haagt, en dat zelfs het
régimemtt
bij iedereen hetzelfde zijn kan; dan moet ons dit huiverig
doen zijn, om eenige methode, hoe uitmuntend dezelve
dan ook zij en met welke voordeelige getuigenisfen en
aanbevelingen voorzien, algemeen geldende te achten;
terwijl den Arts bij iedere kuur de wel moeijelijke, doch
onvermijdelijke pligt blijft opgelegd, om zich in alles naar
de gegevene omdandigheden te regelen.
Voortreffelijk zijn de algemeene regelen, bij de behandeling der blennorrhmén
opgegeven; waarbij, op goede
gronden, tegen infpuitingen en plaatfelijke behandeling
gewaarfchuwd, en op het zoo vaak veronachtzaamd onderfcheid van den acuten of chronifchen daat opmerkzaam gemaakt wordt. Waarlijk , het verraadt eene groote
onkunde in de eerde beginfelen der ziektekennis, de heete
cubèba of copaiva - balfem zoo maar onbepaald in alle
blennorrhozën te durven aanraden of voorfchrijven.
Overigens , wat de plaatfelijke gebreken aanbelangt, verwijst Recenfent naar het boven vermeld werk van S W E D I A U R , waar ook dit.gedeelte met de vereischte naauwkeurigheid en zorg is,-bearbeid; terwijl 't hem voorkwam,
dat dit bijvoegfel grootendeels hier, zonder fchade voor
het geheel, had kunnen wegblijven.
Een tiental waarnemjngen, als
dering en bevestiging, zijn aan
door den Schrijver er bijgevoegd;
een Nafchrift, zijne bevindingen
twee lijders gelukkig herdel, in

voorbeelden ter ophelhet einde van dit werk
waarbij de Vertaler,in
mededeelt, waarin bij
een derde geval echter

geene bcterfchap v o l g d e , zijnde de aard der kwaal o n z e .
kcr en geenszins als zuiver fyphilitisch
te befchouwen.
D e openhartigheid van den V e r t a l e r , in de mcdedeeling
van dit laatfte g e v a l , verdient allen lof. W a r e elk waar
nemer even openhartig', welk eene aanwinst zoude dit zijn
v o o r de k u n s t ! Meestal toch verzwijgt men de mislukte
genezingen , terwijl de gelukte met hoogen ophef vermeld
w o r d e n , zoodat men nimmer op de gunftige getuigenisfen omtrent geneesmiddelen en geneeswijzen een v o l k o 
men vertrouwen ftellen mag.
W i j leggen de pen n e d e r , in de volle o v e r t u i g i n g , dat
ook over de waarde van dit b o e k j e , en van ons oordeel
over h e t z e l v e , de ondervinding, die onpartijdige regteresfe,, de billijkftc uitfpraak doen z a l , en laten aan haar
die uitfpraak gerustelijk over.
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D e Mongolen o f Tartaren,
dit weleer z o o ontzettende
V o l k , hetwelk in de dertiende E e u w een Rijk b e z a t , dat
z i c h , door onmiddellijke o f middellijke heerfchappij, van
de Japanfche
Zee tot aan Duitschland,
en van de na
bijheid der IJszee tot in Syrië uitftrektc, cn hetwelk n o g
tot op kort v ó ó r onze dagen in Hindostan regeerde, beftaan tegenwoordig niet meer als onafhankelijk V o l k . Zij
zijn met hunne toenmalige hulpbenden, de verkeerdelijk
Tartaren genoemde Turkomanncn
o f Turkcstancn,
ver
deeld geraakt onder de twee grootfte Rijken der w e r e l d ,
die zij tc voren behce-schtcn, de Chinezen en Rusfcn ;
terwijl hun Indifche Rijk thans in banden der
Engelfchen
is. V e r r e w e g het grootfte gedeelte nogtans , de b e w o 
ners van het oorfnronf-el'jkc vaderland van den ftam in
0
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de ftcppen van Middel - Azië, behoort onder China ; ter
wijl Rusland flechts over de Bureten en de meer west
waarts gelegene Kalmukken tusfehen de Zwarte en Kaspifche Zeeën gebied voert. Tijdens hunne wereldheerfchappij wekten deze veroveraars ongemeen de aandacht, weetlast en bekecringszucht van het nog half barbaarfcheiJr/r-opa; en het is zonderling, dat hunne verwoestingen,
tot in Silezië cn Hongarije t o e , de Europefche Volken
tot zeer verre reizen, dwars door Azië tot in China,
heeft doen befluiten, ten einde de il/ö/zgo/éwo/tebekeeren,
óf ftaatkundige of handelsverdragen met hen te fluiten.
C A R P I N I ,

de Nederlander

R U Y S B R O E K , d e

Vene-

tiaan M A R C O P O L O vooral, hebben daardoor het eerst
aan de Westerlingen eenig denkbeeld van den waren toeftand
van Azië gegeven, hetwelk misfchien de zucht tot on
derzoek in de vijftiende Eeuw heeft helpen opwakkeren.
Na den val der Mongoolfche Rijken , daarentegen, zijn
de reizen derwaarts bij uitftek zeldzaam geworden, en
daardoor de groote vlakte van Middel - Azië,
althans
tot op het midden der achttiende E e u w , bijkans zoo on
bekend gebleven als het hart van Afrika of van Nieuwholland, immers wat eigene befchouwing der reizigers aan
gaat. Het is waar , dat D o H A L D E , of liever P . H E R B I L L O N , ons, uit Chinefche bronnen , het een en ander
omtrent de Aardrijkskunde van Middel-Azië
mededeelde;
terwijl D E G U I G N E S de Gefchiedenis der Mongoolfche
ftammen uitnemend wist uiteen te zetten, gelijk naderhand
K L A P R O T H zich met hunne taal, en de daarvan af
hangende befchaving, met ongemeen veel ijver en vrucht
heeft bezig gehouden. D i t , wat de Mongolen in het
Chinefche gebied aangaat. Omtrent de Kalmukken in Rus
land hebben yvlj uitmuntende berigten te danken aan
B E R G M A N N ; doch voor hen en voor het geheele oyerzigt der Mongolen is nogtans p A L L A S tot nu toe de
hoofdbron, — een natuuronderzoeker en reiziger , tegen
wien de negentiende Eeuw flechts H U M B O I D T heeft
over te Hellen. Met dat alles was P A L L A S nooit tot
de grenzen van het eigenlijke China, in het hoofd- en

ftamland der Zonen van G E N GI s-Khan,gekomen,
Eene
reis d e r w a a r t s , door iemand uit die thans z o o magtige
N a t i e , welke het gebied over Noordoostelijk
Azië met
de Chinezen d e e l t , en met dezelve n o g (leeds in de beste
verftandhouding leeft , uit de Rusfen,
kan niet a n d e r s ,
dan onze n o g z o o onvolkomene kennis dier fteppen, w a a r 
uit

de

voorzaten

van

A T T I L A ,

gelijk de

G E N G I S ,

T I M O U R S en B A B E R s , zijn uitgegaan , aanmerkelijk
vermeerderen. Het v o o r ons liggende reisverhaal is van
dien aard. Het is van een' der perfonen, die tot vervanging
der Rusfifche
Z e n d i n g , welke zich te Pekin,
China's
H o o f d i t a d , b e v i n d t , in 1820 werden afgezonden. D e
Heer T I M K O W S K I heeft zijne taak met kennis van
z a k e n , bekwaamheid en oordeel volbragt. Het is w a a r ,
zijn verhaal leest in den beginne niet zeer aangenaam,
uit hoofde van de geheel vreemde w e r e l d , waarin .men
zich b e v i n d t , dc v e e l v u l d i g e , lange en zonderlinge bena
mingen der ambtenaren cn andere perfonen, die het G e zantfehap v e r z e l d e n , den vorm van een d a g b o e k , die nood
zakelijk ook kleinigheden, w e l eens onbelangrijk v o o r den
ver verwijderden L e z e r , o m v a t , en het barre en drooge
der (treken , die de Zending moest doortrekken. H e t eer
fte Deel is uit dien hoofde ook het minst boeijende bij
dc l e z i n g ; maar daarvoor bevat het ook z o o vele belang
rijke bijzonderheden, niet alleen over de landen, die dc
Schrijver bereisd heeft, maar o o k over andere gedeelten
van Middel-Azië
, dat wij dit boek gerustclijk onzen L e zeren durven aanbevelen, in w e e r w i l der in den beginne
hinderlijke d o r h e i d , die dan toch o o k geheel verdwijnt
in het over China,
en w e l bepaaldelijk over de H o o f d ftad Pelin , handelende tweede Deel.
Het gezegde geeft reeds te k e n n e n , waarom wij van
dezen reistogt geen doorloopcnd verflag kunnen geven.
Liever bepalen wij ons tot eenige bijzonderheden , die ons
daarin hebben getroffen, en die althans niet algemeen be
kend zijn.
Drie
(lammen der Mongolen
t r e k k e n , om uit d e Ruffifchs
R

•:

moest de Schrijver door
grensplaats Kiachta naar

•Pekin te komen. De eerfte, en vyel de grootfte en magtigfte ftam, of liever het magtigfte Vorftendom , is dat
der Chaïchasfen,
hetwelk zich van de grenzen van Rusland tot niet verre van de woestijn Kobi uitftrekt; het
Vorftendom der Suniten,
waartoe de gemelde woestijn,
het barftc gedeelte van Azië , behalve de Arabifcke wildernisfen , behoort; en dat der Zacharen, tot op de grenzen van eigenlijk China,
of den Chinefchen muur, en
waar zich de koopftad Chalgan bevindt. In eerstgemclde
land is Urga de hoofdftad, waar de Zending zich eenigcn
tijd ophield, en de eenige ftad van belang, die zij aantroffen , behalve Chalgan, die nogtans niet meer dan 7000
inwoners telt, waarvan nog 1400 Geestelijken zijn, en
waar zich nog een afftammeling van den veroveraar G E N G 1 s-Khan ophoudt. Het Vorftendom der
Chaïchasfen,
grooter dan menig Europeesch Rijk , is in de Iaatfte helft
der zeventiende E e u w , door inwendige verdeeldheden der
Mongolen,
die in burgeroorlogen uitborften, en waarbij
de onderliggende partij Chinefche hulp inriep, onder het
hemelfche Rijk gekomen, zoo als wij in gelijke omftandigheden onder de groote Natie: er is niets nieuws onder
de zon! — De Zoon des Hemels (de Keizer van China)
was o o k , zoo min als de groote N A P O L E O N , met
ééne verovering tevreden. Van de Chaïchasfen ging men
los op de noordwestelijk gelegene Sungaren,
die den gevlugten Vorst G A L D A N hadden opgenomen, en in 1 7 5 6
was ook dat uitgeftrekte land met China vereenigd door
dezelfde oorzaak als het land der Chaïchasfen.
Twee
Chans bekwamen verfchil; de eene begaf zich onder Chinefche befcherming, en zoo werd het geheele land veroverd. T e laat had de bewerker dier onderwerping berouw : een millioen Sungaren van beide ku?me werd door
het zwaard verdelgd, dc geheele ftreek jammerlijk verwoest , en in die woestijn hccrschte nu de rust des grafs
en de onderwerping aan den grooten hemelfchen
Keizer.
In 1 7 5 6 onderwierpen zich de Kir gif cn of Kirgis- Kozakken. (Deze gewesten grenzen aan het Rusfifche R i j k ,
waaruit in 1 7 7 7 , onder K A T H A R I N A I I , een aantal

ftammcn der Kakiukkcn
zich m a r het ontvolkte land
b e g a v e n , en daarin als volkplanters werden geplaatst.)
N o g was de veroveringszucht niet voldaan : in 1758 moest
zich Oostelijk Turkestan,
o f Klein-Bucharije,
aan dc
Chinefche wapenen onderwerpen, die reeds in 1750 ( o o k
al ten gevolge van verdeeldheid der inwoners) Tibet had
den ingenomen, en dus nu meesters van geheel MiddelAzië w a r e n , me: uitzondering alleen van Westelijk Tur
kestan,
o f het verkeerdelijk z o o genoemde
Groot-Bucharijs, hetwelk alleen door zijnen afftand van China bevei
ligd w o r d t . Eindelijk werd in 1792 de gcheele bergftreek
ten N o o r d e n van Hindustan door de Chinezen v e r o v e r d ,
die dus in aanraking kwamen met de Engelfchen;
eene
b o t i i n g , die het toenmalige Gezantfchap van Lord M A 
C A R T N E Y deed mislukken.
D e z e achtereenvolgende gewigtige veroveringen van het
Chinefche Rijk zijn in Europa weinig b e k e n d , en zullen
bij fommigen, die dc lafhartigheid der eigenlijke Chinezen
k e n n e n , en dan bedenken, welk een V o l k de te ondergebragte Mongolen , voor welke niemand beitand w a s ,
in vroeger tijd w a r e n , de grootfte verwondering wekken.
D o c h het zijn ook niet de Chinezen , die alle deze ver
overingen hebben tot Mand g e b r a g t , ( w e l k e wij uit onderichcidcnc plaatfen dezer Reisbefchrijving, waar zij met
Chinefche aardrijkskundige berigten over de onderworpene
landen vermeld z i j n , hebben opgezameld) maar een an
der veroverend V o l k uit Noordoostelijk Azië.
Het zijn
de Mantchoux
o f Mantchouren,
( h i e r , door eene allerkluchtigfte vcrwisfcling met dc Engelfche
uitfpraak der
lh,
Manshocrcn
geheetcn) die men in de zeventiende
E e u w ook al verkeerdelijk Tartaren
noemde. D i t weleer
zeer dappere V o l k veroverde China in 1643 ( o n z e D i c h 
ters

V O N D E L

en

A N T O N I D E S

bezongen

die

ge

beurtenis in hunne Trcurfpelen Z U N G C H I N en T R A z 1 L ) ; en zoo lang de moed der veroveraars nog niet
vervlogen was , en nog bekwame cn moedige K e i z e r s , beg::r.fo:c doi.r (..•:,* iange !leg::ring, ( K A N - s 1 v;iu iC/-i
• — ,
cn z
G - L 1* N C van 1 7 3 5 tot 1 7 9 5 ) zelve
:

het Rijk beftuurden, konden de K e i z e r s van China v o o r
Azië en zelfs v o o r Rusland, aan hetwelk zij in 1 6 8 5 de
rivier Aman o n t r u k t e n , geducht zijn. D o c h na den dood
van laatstgemelden Keizer regeerde zijn opvolger uit het
Serail, en gaf z i c h over aan allerlei w e l l u s t . Sedert zijn
de Mantchouren o o k in v e r v a l , h o e w e l zij n o g , met eenig e ten tijde der verovering met hen verbondene Mongolen , dé kern der Chinefche legermagt uitmaken, ten getale van bijna 100,000 m a n , behalve de talrijke ligte ruiterij. H e t leger van Chinefche inboorlingen beflaat uit
niet minder dan 625,000 m a n ; doch hierop kan men
geen ftaat m a k e n , daar het volk niet krijgshaftig, en
over 't algemeen ook de Dynastie der Mantchoux niet
z e e r toegedaan i s .
Onder de rijke menigte van bijzonderheden, door ons
aangeteekend, en die w i j onmogelijk alle kunnen meded e e l e n , om dit A r t i k e l niet te zeer te doen u i t l o o p e n , z u l len w i j n o g iets nopens den kerkdijken toeftand van
Mongohj'e mededeelen. D e heerfchende leer aldaar is het
Lamaïsmus, o f de leer van G o d h e d e n , die zich in onderfcheidene fterfelijke menfchen openbaren, dezelve letterlijk b e z i e l e n , en na hunnen dood weder in andere
overgaan.
In de hoofdzaak komt deze leer overeen met
die van B U D D H A o f F O , die dus in geheel OostcrAzië de heerfchende i s , en misfchien de meeste belijders
van eenige leer op den Aardbodem telt.
In de dertiende
E e u w werd dit geloof door de Mongolen aangenomen , en
zij noemen den profeet uit Indië,
die hen daartoe overhaalde , s c H i G E M U N i . Onder den .hoogden p r i e s t e r ,
o f Dalai- Lama,
liaan dc Kutuchtcis o f
wedergeborenen,
vertegenwoordigers der Godheid. D e Dalai- Lama bepaalt , in welke kinderen hunne ziel zal v e r h u i z e n . M e t
den vurigften Godsdienstijver w o r d t de jeugdige wedergeborene afgehaald, en zij ontzien d a a r b i j , tot op den verften a f d a n d , hunne lastdieren niet. D e mindere priesters
worden Lama's genoemd. D e z e Godsdienst heeft ook monniken in menigte, en voorts vele met de Roomfche ceremoniën
overeenkomdige plegtighcden. Het gaat bij hen z e l f s , ten

aanzien der Geestelijkheid , nog v e r d e r , dan bij ons in de
M i d d e l e e u w e n ; immers dc Mongolen befchouwen liet ais
een' ftelligen p l i g t , uit elke familie ten minfte éénen z o o n
aan dezen ftand tc wijden. ( T 1 M K O W S K I , Iftc D . b l .
79.)
In 1729 zag men bij eene groote p l e g t i g h e i d , waar
meer dan 100,000 menfchen v e r f c h e n e n , te Urga w e l
26,000, dus ruim een vierde, Geestelijken. V o o r ' t o v e rige is dc afftamming van het Lamaïsmus
uit de G o d s dienst der Ilindous,
bij welke ook 11 U D D H A te huis
w a s , niet tc miskennen. In hunnen afkeer van het dooden van alwat leven heeft, komen zij met de
Braminen
o v e r e e n , en hunne zedeleer is tamelijk z u i v e r . D e afgodsbeelden hebben ook verfcheidene h o o f d e n , oogen cn
a r m e n , en fomtijds o i i i a n t s k o p p c n , hetwelk anders met de
hervorming , door B U D D I I A inliet Hindouïsmus
tot ftand
g e b r a g t , weinig fchijnt overeen tc komen. D a t de Mongolen oorfpronkclijk de Godsdienst der Schamanen
hebben
beleden, die n o g bij de Samojeden,
Lappen cn andere
Noordfche V o l k e n heerscht, blijkt aan hunne vcreering
van hooge plaatfen, vooral rotfen en hooge b e r g e n , ( d i e
wij ook bij dc oude Israëlieten befpeuren) van boomen en
r i v i e r e n , alwaar de Mongool fteenhoopen als teeken van
vereering opwerpt. Het fchijnt, dat de oude Slavoniêrs en
Finfche V o l k e n ook in Europa deze Godsdienstleer huldigden. — V o o r t s hebben de Mongolen ook hunne foort
van Ondergoden o f Heiligen , B U R C H A N E N genaamd,
waarbij echter de H E R K U L E S S E N , z o o w e l als de
F R A N C I S C U S S E N c n o o M i N i c u s s E N , in leeftijd en uitgeftrekthcid v e r d w i j n e n ; want zij leven 2500
j a r e n , cn zijn 1 2 5 vademen h o o g !
Wij noemden z o o even 11 E R K U L E S . In dc Mongoolfclic M y t h o l o g i e heeft men een' dergelijken h e l d , z o o als
T i M 1; 0 w s K I meent; maar zijne gefchiedenis, die hij
ons mededeelt, cu die met de buitenfporigfte fabelen o p gevuld i s , z w e e m t meer naar die van A C H I L L E S , daar
hij ontroostbaar is over liet verlies zijner vrienden , en
z u d i u n i v l E Ï t g e f l r c k ' ; l i g t o p hunne lijken; doch dc Mon-
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den huns gunftelings in het leven terug. D i t uittrekfef
lüt eenen Mongoolfchen
mythus is merkwaardig. Misfchien
geeft de Schrijver ons n o g w e l meer over hunne Mytho->
logie,
in het door hem beloofde oyerzigt bij het derde
Deel.
Omtrent de natuurlijke
historie
zijn de berigten vrij
fchraal; men kan w e l z i e n , dat de Heer T I M K O W S K I
geen Natuurkundige is. D e fchapen hebben in de Mongoolfche fteppen vetfiaarten, even als in de drooge karroes
van Zuid - Afrika.
M e n vangt de wilde paarden met
itrikken o f l i s f e n , even als in Zuid- Amerika op de vlakten. "De Schrijver heeft met eigene oogen eene kameelsmoeder over het verlies van haar j o n g groote tranen zien
Horten! D e minfte foort van thee (hier de algemeene
drank) Wordt in vierkante klompen g e v o r m d , met kleverige zaken Vermengd, g e d r o o g d , en heet d a n , om den
Vorm, bakfteen-thee;
dezelve is zeer algemeen in Mongol je.— D o c h het wordt t i j d , dat wij onzen R e i z i g e r in
China verzeilen.
D e n ingang v a n dit belangrijke land aan de Noordzijde
maakt nog de Chinefche m u u r , zekerlijk het grootfte w o n der der w e r e l d , door menfehenhanden gewrocht. D e z e l v e w e r d , in min voorfpoedige tijden, tegen de invallen
der Mongolen g e b o u w d , 213 jaren v ó ó r de geboorte van
C H R I S T U S , dus ten tijde van H A N N I B A L .
Hij
(trekt zich meer dan dertienhonderd'uren
verre ( 7 7 4 Duitfche mijlen) u i t , over gebergten en afgronden h e e n , ch
w e r d in tien jaren voltooid ! H e t is w a a r , dat, volgens
fommige r e i z i g e r s , de muur bij gedeelten fomtijds vern i e u w d is. D e z e l v e w a s reeds aan de Romeinen b e k e n d ;
A M M I A N U S M A R C E L L I N U S vermeldt dien.
O v e r China zelve is zeer veel gefchreven. ' W i j hebben
de berigten der Z e n d e l i n g e n , vooral ,der Jezuiten,
het
klasficke werk van D U H A L D E , de berigten onzer A f gezanten door N i E U H O F , de reis van onzen V A N
BRAAM HOECKGEEST,
Van de Engelfchen M A c A R T N E Y en A M H E R S T ,
de reizen van s o N H E R A T ,
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anderen. O v e r ' t algemeen dachten de vroegeren, en vooral
de Jezniten , zeer veel gunftiger over China dan de lateren,
die (hetwelk in geenen Jezuit ooit kan vallen) de behoefte
van den menfchclijken geest naar vorderingen en eene redelijke vrijheid een weinig in aanmerking namen. E n dan moest
men in China zekerlijk m e t tegenzin de vereeuwiging en vastfmeding van verouderde vormen, het onbepaalde Despotiswus
en de zelfverheffing van den Monarch zien, die z i c h , als
eene enzigtbare G o d h e i d , aan alle oogen onttrekt, en flechts
door o n t z a g en vrees wil regeren. Doch aan den anderen kant
heeft h e t orgekunftelde verhaal van onzen Schrijver, die zonder vooringenomenheid of haat China's Hoofdftad bezocht
heeft, toch o o k de goede zijde van dit Volk en van dezen
S t a a t , die waarlijk niet gering i s , bevestigd. Eene onmetelijke bevolking leeft daar in ongefloorden vrede en veiligheid,
en drijft een' zeer grooten en werkzamen binnenlandfchen handel. N o g beflaat de eerbied voor den landbouw, door den
Keizer zeiven betoond met het beploegen van een ftuk lands
binnen zijnen rijkszetel, in landmansgewaad , en onder het
zingen van lofliederen op den akkerbouw ; welk voorbeeld op
dienzelfden d a g in het geheele Rijk door de Overheden g e volgd wordt; terwijl de Keizerin zich bezig houdt met de
aanmoediging o e r zijdeteelt. Onder de Staatsdienaars heeft
men v.itllekende mannen gehad, zoo als den braven S J I N ,
die ouder den tiran D S A Ö Z I N , even als de vcrdienftelijke
C H A S C H E S G , in ongenade v i e l , doch onder dezen Keizer herftcld w e r d . D e p o l i t i e , althans inde hoofdftad , is voortreffelijk;
zij w a a k t tegen h o n g e r s n o o d , z o o wel als tegen dicfftal, zoodat

onze Reiziger in zes maanden van geenen diefflal van b e lang i is vernam, hoezeer e r , door den toevloed uit de binnenlanden , v a n dc t w e e millioenen inwoners wel 5 0 , 0 0 0 zonder werk

zijn. — Vertiicnftc

alleen wordt beloond, en geeft

aanfpraak o p bevordering ; noch g e b o o r t e , noch hofgunst

(in

n a a m ! ) De gemakken en gerijfelijkheden des levens vindt
men in pckïn , even ais in onze Europefche hoofdlieden, tot
gaarkeukens, galanteriewinkels en hunrkoetfen toe. Tegen
brand

zijn v y . « b e h o e d m i d d e l e n ;

en h e t

ontbreekt

niet aan

geneeskundige hulp (maar ö u u r , tegen twee gulden de vifite% , zelfs ki-atelocs voor de armen. De verdraagzaamheid
is onder d e z e n K e i z e r , wiens V a d e r dc Christenen vervolgde ,
hcriteSd.
ken.

Maar

Steengruis

eerlijkheid

is bij den Chinees verre te z o e -

in het meel g e m e n g d ,

verkoopen van kren-
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gen in piaats van goed vleesch, valfche maten en gewigten
zijn te Pekin geene uitzonderingen, maar bijkans tot regel
geworden. Voor zijtf besten vriend,of een bekenden burger
kan men nooit zeker zijn, dat hij z i c h , bij het helpen fluiten
van een'' k o o p , niet zelf bevoordeelen zal. Gezellige bijeenkomften zijn in China niet vreemd; doch men ontvangt
zijne vrienden (buiten de bloedverwanten) zelden in huis,
maar in herbergen. Grooten lust hebben de Chinezen voor
tooneelvertooningen; er beftaat bij h e n , gelijk in Indië, g e 
heel onafhankelijk van onze Westerfche Natiën, het romantifche tooheelfpel, hetgeen zou doen denken, dat dit toch na
der bij de natuur komt, dan het klasfieke. Maar het is tevens
zonderling, dat de tooneelfpelers bij de Chinezen niet min
der, o f misfchien nog meer, in minachting zijn, d a n , vol
gens hetzelfde vooroordeel, bij ons plaats heeft gehad , en
nog in Roomfche, voorheen ook in Protestantfche landen. Zelfs
aan Keizers wordt de begrafenis ontzegd, wanneer zij te veel
verflingerd zijn geweest op het tooneel; en de Mantchoux
(hier vooral klinkt het woord Manshoeren in den tekst won
derlijk en dubbelzinnig) mogen geene tooneelvertooningen bij
wonen, zekerlijk om hen niet door het vermaak te verflapp e n ; ja de fchouwburgen worden als flechte huizen aange
z i e n , en de nieuwspapieren zouden zich aan zware berisping
blootftellen, wanneer zij eenen tooneelfpeler prezen, hoewel
zij anders, zonder aanzien des perfoons, alle uitftekende
trekken van bekwaamheid o f deugd moeten vermelden en
prijzen.
Ten flotte moeten wij nog melden, dat men in deze beide
D e e l e n , behalve de befchrijving der landen, die de Schrijver
zelf heeft bereisd, ook nog belangrijke berigten vindt wegens
andere, niet door hem geziene ftreken, zoo,als Sungarije o f
JU, Klein - Bucharye, Kokan in Groot-Bucharije, het land der
Kir gif en, Tibet en Korea, deels uit Chinefche gefchriften^,
d e e l s , gelijk in het laatfte geval, uit den mond van bewo
ners dier ftreken. Hoe weinig wij daarvan nog w e t e n , blijkt
wel uit de opnoeming van fteden, die men in Europa geheel
niet kent;, zoo als Jarkang, o f Jarkent, met twaalfduizend
huizen (dus zekerlijk over de 1 0 0 , 0 0 0 , o f , volgens eene an
dere berekening, wel 2 5 0 , 0 0 0 inwoners) en met een bazaar
o f markt van meer dan een uur ( 1 0 //) lang; Kasclichar,
eene zeer vermogende koopftad, met zekerlijk ook over de
1 0 0 , 0 0 0 inwoners; Eogani, met 50,000 ; Mercian
, met 2 0 , 0 0 0 ,
1

en Naiman, met 10,000 huizen. (Ilde D . bl. 08—104.) Doch
deze zeer Qosterfche berigten kunnen het ook wel in een'
figuurlijken zin zijn, en daarenboven mogen er onder die huizen wel eene menigte nietswaardige en ellendige hutjes fchuilen. De Mohammedaanfche Geestelijken waren daar, ten tijde der onafhankelijkheid , in zekeren zin Gemeensmannen,
die de Regenten van den predikftoel mogten aanklagen, maar
alleen op Nieuwjaarsdag.
Wij eindigen, met deze R e i s , waarvan wij het derde Deel
met verlangen te gemoet z i e n , aan alle liefhebbers eener
folide lectuur, en vooral aan e l k , die in de kennis van het
Oosten belang fielt, aan te bevelen. — De Vertaling is bij
uitftek goed , en met de aanteekeningen van den Hoogduitfchen
Overzetter uit het Rusfisch (naar wien zij gevolgd is) verrijkt.

Merkwaardige Bijzonderheden, inhoudende de nieuw(Ie Ontdekkingen in de Natuurkunde, Natuurlijke Historie, Land* en
Volkenkunde, op alle gedeelten van den Aardbol. Door j . G .
S O M M E R . Uit het Hoogduitsch. Met Platen.
IVDeelen.
Te Amflerdam, bij ten Brink en de Vries. In gr. %yo. Te
zamen 1275 bl. f 1 4 - 4 0 .
w
anneer wij toeflemmen, dat in de behoefte van ons lezend publiek niet genoegzaam kan worden voorzien, alleen
door voortbrengfelen van eigen grond, dan is dit niet, omdat het ons ontbreekt aan voortreffelijke vernuften, die, in
onderfcheidenc vakken van letterkunde , Nederlands roem kunnen handhaven, maar omdat, bij onze naauwe en menigvuldige betrekkingen met andere volken, noodzakelijk ook bij
hen, die zelve geene vreemde werken in het oorfpronkelijke
kunnen l e z e n , de begeerte moet ontftaan, om ten minfle
eeni/;erraate bekend te worden met hetgeen elders wordt gefchreven. Offehoon wij dus gelooven, dat het eene vergecffcho •.-•ogiGjï is, om zich tegen deze begeerte te verzetten,en
te zeer te klagen over de menigte van vertaalde werken, gelooven wij nogtans, dat iedere onderneming, om het ontbrekende dcor de overzetting van vreemde werken aan te v u l .
len, onze aandacht verdient. Niemand toch zal, bij den
finaal; voor het van buiten aangevoerde, die ook in dit opzigt bij vc-lc-n heeifc!:t,deïi invloed ontkennen van zulkelec-

Daar er veel wordt vertaald, h e t w e l k , om het op 't zachtst
uit te drukken , zonder fchade onvertaald ware gebleven,
verblijden wij o n s , zoo dikwijls aan de begeerte van onze
landgenooten, om werken van uitheemfchen oorfprong in
hunne eigene taal te l e z e n , op eene nuttige wijze wórdt
voldaan. Dit meenen wij het geval te zijn ten aanzien van
het thans aangekondigde w e r k , hetwelk voor het grootfte
gedeelte beftaat in eene bloemlezing uit de nieuwfte reisbefcbrijvingen, en over het geheel zulke b'erigten behelst,
ais op den titel beloofd worden. De lezer oordeele uit den
inhoud. Ifte Deel. De zoutzee Inderskoi en derzelver omtrek,
gelegen in de Kirgififche heide 'van Azië.
Verhaal van de ge
lukkige beklimming van den top des Montblanc door Kapitein
o N D R E L. De wandelende fteen te Castle Stuart in Invernesfhire in Schotland, liet eiland Madera. Reis van den Pruisfifchen Generaal M I K U T O L I naar Egypte.
Inzameling der
eijeren van de fchildpadden aan den Oronoko. Het koningrijk
Fezzan, in Afrika, en deszelfs bewonert. Over de fneeuw- en
ijsbergen in de Baffinsbaai.
De Amerikaanfche
krokodillen.
West-Kale dohiën , aan de westkust van Noord«Amerika. Waar
nemingen op.eene reis van Bukarest naar Konftantinopcl. B A N K E S wonderbare ontdekkingen in het fteenachtige Arabië. Kur
distan. Sir R O B E R T K E R P O R T E R S reis door Georgië en
Perzië, in 1817 en 1818. De Samum, of Samieli. Over de
Gems en Gemzenjagt.
De waterval te Niagara, in NoordAmerika.
Nieuw - Orleans en deszelfs omtrek. Buenos - Ayres.
De Philippijnfehe eilanden. Ilde Deel. Het eiland van Prins
JVallis, of Pulo Pinang. De aardbeving van Caracas op den
26 Maart 1812 en haar za men hang met andere vulkaqnfche
verfchijnfelen.
De groep van rotfen bij Adersbach, in Bohemen. Leefwijze, zeden en gewoonten der Rusfen, in het ftadhouderfchap van Ka fan. De Tartaren te Kafan. Port Louis
op Isle de France. Over de volkplantingen aan den ?nond der
rivier Columbia, in Noord - Amerika. Reis van den Heer B O I E
door Noorwegen. De vlakte van Troja. Reis van A E . H O om
de wereld. l i l d e Deel. De landen aan den Nijl. Chiva en
• deszelfs bewoners. Over het aard-eten van fommige wilde vol
ken. Savoije. De J/slanders. De landen aan den Misfisfippi.
Reis van den Heer I Y O N naar de Iludfonsbaai.
Aardrijksen ftaatkundig overzigt van het Rusfisch ftadhouderfchap Sim
birsk. IVde Deel. Londen . Astrakan.
De gezondheidsbronnen
bij Sergieuwsk. Het eiland Ifchia. De Pyrenecn.
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Doorgaans is de vertaling wel uitgevallen; maar juist daar
door (leken enkele ennaauwkeurigheden te meer bij het ge
heel af, zoo als Ifte D . bl. 6. camelius, in plaats van ea'r.clus, en bl. 2 1 . den genus, in,plaats van het genus. Het
geen in het huofdftuk Londen, IVde D. bl. 1 9 , voorkomt,
da: dc bouwmeester w r e n onder n E N D R I K V I I I de Westmunjler-Abdij
heeft herfleld, zal wel eene drukfeil zijn.
W H E N , de beroemde bouwmeester der St. Pauls-Yefa, leef
de in dc Iaatfte helft der zeventiende tot aan het begin der
achttiende e e u w ; terwijl H E N D R I K , de Koninklijke tegenfehrijver van L U T I I E R , reeds omftreeks de helft der zes
tiende eeuw geftorven was.
Wat nu het werk zelf betreft, wij lazen hetzelve met ge
noegen. Dikwijls noemt s o M M E R zijne bronnen; maar wenfchelijk ware het geweest , dat hij dit meermalen gedaan
had, vooral daar, waar zijn verflag in belangrijke bijzonder
heden van dat van anderen verfchilt, b . v . Ifte D . bl. 294
env., waar een veel fchooner tafereel wordt opgehangen van
de Philippijnfche eilanden, dan door de Heeren R Ü H S en
1.1 c n T E N s T E IN ,

in

hun

vervolg

op

ZIMMERMANN'S

Tafchenbuch. Vooral wenfchen wij van harte, dat de gunftige befchrijving der Spaanfche geestelijken op deze eilanden
meer met de waarheid overeenkomftig moge zijn, dan die van
H E N 0 u A R D D E s A i N T E c R o i x , die zich nog in 1804
en 1805 aldaar ophield (*).
Of een foortgelijk werk, door eenen van onze bekwame
Aardrijkskundigen vervaardigd, niet meer nog naar de be
hoeften van ons publiek had kunnen ingerigt zijn, en of ook
ons vaderland geene nog min bekende en echter merkwaardi
ge bijzonderheden bezit, welke in zulk een werk eene plaats
verdienden, willen wij niet vragen.
Het werk, ook zoo als
her nu i s , zal aan lezers, wier fmaak niet geheel verwend
is door het overdrevcne van verdichte verhalen, over het ge
heel een aangenaam onderhoud verfchaffen, en beminnaars
van eene meer geregelde beoefening der aardrijks-, natuuren volkenkunde zullen hier zelfs belangrijke bijdragen vinden
tot verrijking van hunne (lelfels.
(") Zie z i M M E R M A N N , de Aarde
X'IXde D. bl. 301 der Nederd. uitgave.

en hare

bewoners,

J. D B
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8 . E O O T ffl M A R I A V A N R E I G E R S B E R G E N ,

door J S R O N I M O D E V R I E S .
Te Amflerdam,
bij ten
Brink en de Vries. 1827. In gr. 8vo. 235 Bl. ƒ 2 - po.
ino vendibili non opus est fuspenfa hedera.
Onder de Schrijvers, die, door hunne uitgebreide kennis,
ïn het vak onzer fraaije letter- en dichtkunde, hunnen goeden fmaak en hunne bevallige fchrijfwijze, uitmunten, bekleedt de Heer J E R O N I M O D E V R I E S eene aanzienlijke
plaats. Als zoodanig heeft hij voor altijd zijnen roem gevestigd , door zijne bekroonde Verhandeling over onze Nederduitfche Dichters en Dichtkunde; zoodat men van hem niets
middelmatigs verwacht, en zijn naam genoeg i s , om a l , wat
uit zijne pen vloeit, aan te prijzen. Onze loffpraak over het
hier aangekondigd gefchrift is dus overbodig. Recenfent zegt
derhalve eenvoudig: wie de voorname levensbijzonderheden
en lotgevallen van den doorluchtigen D E G R O O T , zijne uitftekende verdienden, zijn karakter, enz. en de begaafdheden
en hooge waarde van zijne voortreffelijke gade, M A R I A V A N
R E I G E R S B E R G E N , wil leeren kennen, zal z e , in dit gefchrift, op het aangenaamst befchreven en voorgefteld vinden. Het maakt de lectuur van vele andere gefchriften genoegzaam noodeloos, en heeft dit boven allen vooruit, dat
het meest alles heeft opgenomen, hetwelk, eerst federt kort,
vooral wegens de beroemde vrouw, uit hare brieven, in de
Letteroefeningen van 1824, is aan het licht gebragt, en dat
het doorweven is met vele aanmerkingen, welke voor lezers
cn lezcresfen van veelvuldig nut zijn kunnen. Voor verkorte
inhoudsopgave is het ftuk niet vatbaar, en er uittrekfels uit
te g e v e n , als proeven van deszelfs bevallige fchrijfwijze,
zou zoo noodeloos, als met het reeds gezegde ftrijdig zijn.
Ondertusfchen geen menfchelijk werk is volkomen, of kan het
zijn, e n , in gevolge daarvan , zijn hier ook maculae, quas
aut incuria fudit, aut humana parum cavit natura, en welke Recenfent meent te moeten opmerken, zoo opdat hij den
lezer zijne onzijdigheid bewijze, als opdat hij den verdienftelijken Schrijver opwekke, o m , in 't v e r v o l g , nog al meer
oplettend te zijn.
Hetgeen, op bladz. 1 8 0 — 1 8 3 , voorkomt, wegens vrouwelijke pl'.gtcn, geven wij den lieerc D E V R I E S in bedenking,
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of niet wat al tc uitgebreid cn algemeen, cn in eenig opzlgt
onnaatiwkeurig is. Het een en ander wordt daarin tot pligt
gebrast, hetgeen niet van alle vrouwen verwacht o f gevor
derd , n o c h , als vereischte tot het ware vrouwelijk karakter,
in het algemeen, gerekend kan worden. D E G R O » O T ' S gade
mogt het alles in zich vereenigen; maar niet alle vrouwen
hebben hare begaafd- en bekwaamheden. De hier gegevene
fchets is derhalve wel die van M A R I A V A N R E I G E R S B E R 

G E N ; maar als d i e , waaraan eike ware huismoeder zou moe
ten beantwoorden, kan z i j , dunkt ons, niet gelden.
Wat w i j , op bl. 9 5 , reg. 4 en 5 van onderen, l e z e n :
„ onder voorzitterfchap van den Prins in perfoon," behelst,
meenen w i j , een misdag. Wij weten niet, dat dit ergens g e 
zegd is. Hebben wij liet niet mis, dan was de Raadpenfionaris de altoosdurende Voorzitter der Staatsvergadering van
Holland, e n , als de Heeren Stadhouders te dier vergadering
verfchenen, was hunne plaats aan het hoofd der Ridderfchap,
welke , door monde van den Raadpenfionaris, allereerst haar
advies, of item, uitbragt. Was de Stadhouder (gelijk in den
tekst het geval was) door de vergadering bijzonderlijk g e noodigd, .om hare zitting bij te wonen , ten einde zijn perfoonlijk advies te hooren, dan heeft men hem natuurlijk gele
genheid verfchaft, om het te uiten, en zal het veel invloed
op de {lemming der leden gehad hebben; doch het bleef
niettemin flechts zijn advies, en hij was daarom geenszins
Voorzitter der vergadering.
Op bl. 1 9 0 , reg. 1 3 , wordt g e z e g d : „ Tweemalen trok de
gade van D E G R O O T naar hel vaderland"
Dit dient te
zijn viermalen, gelijk uit de brieven van D E G R O O T en de
haren blijken kan. Namelijk in 1 6 2 4 , 1 6 2 7 , 1631 en 1639
—1040.
In de twee laatfte jaren bragt zij er wel zestien
maanden door. Ook reisde zij niet altijd, TER BESPARING ,
over zee, gelijk op bl. 191 gezegd wordt. Zij deed het
ook fomtijds tc land, en alleen uit nood over z e e , 'als zij o f
geen geleide, of geen paspoort naar genoegen krijgen kon.
Vevdt ad vos uxor ma, et quidem mart,quia a Bruxellis di
ploma [ene ccntumeU^fo
in Hollandos nomine non potuit itnpctrare,
fchrijft G R O T I O S , in Epp. Append. No. 455 ,• niet
555 , gdijk dc brief verkeerd genommerd is. Ziedaar weder
om een bewijs van hare kieschheid cn van achting voor het
ondankbaar vaderland S Zij getroostte zich liever de moeijeliji;z cn meer gevaarlijke zeeieis, dan dat zij gedoogde, dat,
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door het vijandig Brusfelsch Gouvernement, in haren vrijgeleide-brief
een woord, voor hare landgenooten beleedigend,
(vermoedelijk van rebellen, o f iets dergelijks) werd ingevlochten. Ter befparing kon zij ook de reis ter zee niet doen:
want niet alleen zij zelve en haar gevolg, maar ook hare
paarden ( e n vermoedelijk ook haar rijtuig) werden ter zee
vervoerd. V. Epp. G R O T I I , ubi f.~No. 518.
Op b l . 1 9 9 , reg. 8 en 9 van ond., ftaat: „Mijne zoons
gevoelen niets f maar dit wordt dus, te onregt, ook op P I E TER

en D I R K D E G R O O T toegepast.

GROTIUS

fprak al-

leen van C O R N E L i s. „ Filius (fchrijft h i j , No. 597.)
hit fentit."
.Op bl. 2 1 2 , reg. 1. 2 : „ Altijd gefloten blindend Daarvan
is ons niets bekend. De venfters waren , op Loeveflein, zwaar
getralied, en men wilde die nog verdubbelen; doch dit werd
verbeden. Zie B R A N D T , Leven van D E G R O O T , bl. 214.
Op b l . 2 2 4 , reg. 1 1 . 1 2 : „Gevangenneming
van haren
OUDSTEN zoo»/' ' Men l e z e , haren JONGSTEN zoon.
Deze
werd wel driemalen krijgsgevangen gemaakt. De oudfle zoon,
voor zoo veel wij weten, nooit.
Aldaar, reg. 1 5 . 16. „ Naar A K E N , om de wateren tot
herftel van hare gezondheid te gebruiken."
Voor AKEN leze
men SPA , en verfta het van moeder en dochter beide. F.
Epp. G R O T . NO. 1758.

Op b l . 2 2 6 , reg. 1 3 : „ Te Delft."
hage.

Neen : in

Graven-

V. B U R I G N Y , Vie de G R O T I U S , I I . 2 1 9 .

Gedichten van c . A . O U D E M A N S en A. c . O U D E M A N S .

Amflerdam , bij G . Portielje. 1827.
Bl. f 3 - 60.

Twee

Te

In gr. 8vo. X en 240

in

broeders, waarvan de eerfte
den krijgsdienst tot
den rang van Kapitein-Adjudant opgeklommen, en de ander e , die zich reeds voordeelig bekend gemaakt heeft door een
Chronologisch Handboek van de Gefchiedenis, Haarl. 1824, in
het vak van het onderwijs geplaatst i s , leveren hier hunne
dichterlijke geestvruchten, in eenen zwaren octavo - bundel
vereenigd , aan het publiek. Schoon de geheel verfchillende
levensftand van beiden natuurlijk eenigen invloed moet hebben uitgeoefend op de vorming van hun talent, heeft echter
hunne poè'zij eene zoo treilende familiegelijkenis, dat men
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hen, ook in het dichtkundige, als broeders groeten moet,
en dat de beoordeelaar bijna alle goede hoedanigheden en gebreken , welke hij in den eenen te prijzen o f te laken heeft,
bij den anderen wedervindt. Alleen fchijnt de krijgsman op
fommige plaatfen wat meer vuur en geestdrift in zijne verzen
te brengen; en de onderwijzer, die ontegenzeggelijk hetvoorregt van eene grondiger wetenfchappelijke vorming b e z i t ,
weet beter partij te trekken van het fchilderachtige onzer
taal, en ilaagt gelukkiger in het fchetfen van zachte natuurtooneelen, gelijk zijn zangerig ftukje de Lente, op bl. 209,
bewijst. Beiden echter, fchoon dikwijls een aantal versregels achter elkander leverende, in welke weinig te berispen
valt, misfen dien tintelenden gloed en die hoogere fcheppingskracht, welke den waren Dichter kenfchetfen; hunne
uitgebreidere ftukken dragen , door derzelver nuchterheid en
prozaïfche houding, de duidelijkfte blijken van meer met
moeite uit het hoofd voortgebragt, dan uit het hart voortgeftroomd te zijn ; en bijna nooit zijn zij van die heldere lichtvonken, van die treffende denkbeelden en veelomvattende
kernfprcuken doorfprankeld, w e l k e , ook in het kle"infte ftukje
en bij het geringde onderwerp, den echten Dichter als onwillekeurig openbaren.
D o c h , blijkens de voorrede en de
toewijding van dezen bundel , maakt het edeldenkend broederpaar ook geene aanfpraak op den hoogeren rang onder onze zangers; zij poogden alleen, door hunne kunftelooze gedichten, het hunne bij te dragen, om onze nationale grootheid
te verheffen , vaderlandsliefde aan te kweeken, en de deugd
ah deugd te doen beminnen ;
En z o o , bij 't fchoon gezang der blijde filomeelen,
Mag ook het muschje kunstloos kwelen,
En God verwerpt die toonen niet.
Neen waarlijk, noch G o d , noch het Vaderland, noch het
letterminnend Publiek zal dergelijke toonen verwerpen, als
ons hier van elke bladzijde , fchoon minder dichterlijk geftemd, toeklinken; bij het groot gedeelte onzer meer eenvoudige en min geletterde landgenooten, hetwelk zich meer bepaalt tot de ftof dan tot den v o r m , zullen zij gewis een gunftig onthaal vinden, en de kiemen van vaderlandsliefde, verlichting en verdraagzaamheid fteeds meer en meer doen ontwikkeien en oiiti'p;uiten; want deze drie onderwerpen, be
BOS 8RSCH. l8c'ó. Ne-, 6,
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nevens deugd en godsvrucht, liefde en vriendfchap, gaven
aan de beide broeders alle hunne zangen i n , en geen zedelijke wanklank is dezelve onwaardig.
Dit is in het algemeen ons oordeel; e n , ten einde hetzelve behoorlijk te ftaven, zullen wij de voornaamfte dichtftukken der beide broeders, ieder afzonderlijk, eens vlugtig doorloopen. — Het eerfte ftuk van den krijgsman is een door de
Maatfchappij te Brugge bekroond gedicht: De heldenmoed der
Vlamingen tegen de Franfchen, dat den zoogenaamden fag
der fporen, in 1302 bij het dorp Groeninghe geleverd, b e zing'. Van dit waarlijk voorbeeldeloos oorlogsfeit, toen weinige ruiters en een handvol flecht gewapende burgers de keur
der Franfche legermagt, uit 60,000 voetknechten en 12000
ruiters, meest adellijken, beftaande, vernietigden, had een
heerlijk dichterlijk tafereel kunnen worden opgehangen; doch
O U D E M A N S , die zich waarfchijnlijk voor zulk eene fchildering niet berekend gevoelde, geeft ons een gedeelte der
Vlaamfche gefchiedenis, in kronijkmatige v e r z e n , tot inleiding; b . v . :
Doch treden wij terug tot d'eerften grond der twisten,
Die wel Dampiêre's v a l , maar Vlaandrens roem beflisten,
E n zien w i j , hoe de list foms vorftentroonen fchraagt,
Als z i j , ' / verraad ten doel, het regt eens volks belaagt.
Wat hier 'r verraad ten doel beteekenen moet, begrijpen wij
niet. Een vorst, een troon , een rijk kan het verraad ten
doel ftaan; inaar de list? — Dit fchijnt ons onzin. O u D E M A N s gaat'voort:
't Behaagde aan Englands Vorst, dien Flips ten ftrijd dorst dagen,
De dochter van Graaf Gui voor zijnen zoon te vragen,
Die hem als Rijksmonarch zou volgen op den troon.
Plat proza, niets beter dan het volgende:
't Vooruitzigt van den Graaf, dat zijn gedacht de kroon
Van England torfchen z o u , en 't Grafelijk vermogen
Door dezen band van 't bloed in luister zou verhoogen,
Was in zijn oog te fchoon.
Wie fpreekt zelfs in den gewoonlijken omgang zoo overtollig ? 't Vooruitzigt van den Graaf was in des Graven oog te
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fchoon; het eerfte, van den Graaf,
gefnoeid.

moet, als onnut, weg-

De rang van Kroonvorstin
Had voor een welgring toch te veel aanloklijks i n , enz.
Wij erkennen h e t , tot vergelding zijn er dichterlijke plaatfen
in dit ftuk; maar eene dergelijke inleiding bederft alles.
De Menschlievendheid, door dezelfde Maatfchappij in 1825
bekroond, heeft in ons oog meerdere dichterlijke waarde; doch
uit de vergelijking van de hier voorkomende fchildering van
het redden van fchipbreukelingen met foortgelijke, bij N I E R 6 T R A S Z en anderen te vinden, zal O U D E M A N S , hiervan
zijn wij overtuigd , zelf zijne zwakheid gevoelen. Regels, als
de volgende, zijn taalkundig flecht:
O Noordzee, veld der vadren glorie!
Hier is het uitgelatene van onmisbaar. Deze gebrekkige
woordvoeging vonden wij op meer plaatfen, ook wel eens
bij den broeder.
Toen gij den dood in de armen lag.
De derde perfoon voor den tweeden. Eene verwisfeling, insgelijks meermalen voorkomende, ook bij den broeder, van
wien zulks, als onderwijzer, meer nog bevreemdt:
Toen ge aan Nangafakky's kusten zelfden dood inde armen lag.
( B l . 200.)
En 't voorbeeld, dat ge ons dikwerf gaf. ( B l . 9 7 . )
In de Aanmoediging tot onderfleuning der Grieken, en in den
Blik op Nederland,
vonden wij verreweg de meeste p o ë z i j :
hier zijn dichterlijke wendingen; hier heerscht dikwijls
gloed en bezieling, foms te fchielijk tot prozaïfche koudheid
verkoeld. Eenige vergelijkingen zijn waarlijk treffend; andere
daarentegen ongepast; bij v. bl. 1 1 0 :
J a , Neerland! groot waart gij in de onvergeetbare eeuwen,
Toen gij door eendragt fterk, gelijk de fiere leeuwen,
't Heelal, voor u geknield, uw wet en zegen GAF.
Die leeuwen hebben hunne ftandplaats hier waarfchijnlijk aan de
noodzakelijkheid, om op het voorgaande eeuwen te rijmen, te
S 2

26b

C. A. EN A. C. O U D E J U N !

danken; wij hebben nooit van de eendragt dezer ongezellige
dieren gehoord, o f , indien men de vergelijking op den volgenden regel betrekken w i l , ook nimmer vernomen, dat zij
aan 't heelal hunne wet en hunnen zegen-gaven.
Nog een Haaltje:
Wie toch is zoo ontaard,
Die niet de vrouw nog eert, die eens hem heeft gebaard,
Schoon ze aan natuur den tol vóór jaren reeds betaalde ?
Deze eerfte vergelijking fnijdt hout, gelijk men z e g t ; maar
die v o l g t , is wel van' hout, doch is zij houtfnijdend ?
En wie dankt niet de z o n , die eens den ftam beftraalde,
Schoon ze ons haar warmte onthoudt in 't nijpend. winterinuy
Als men verkleumd, verftijfd, zich zelv' dan bij een vuur
Van takken van :dien ftam ma£ koestre'n en verwarmen.
Zoo danken we ook den roem, die zijne koestrende armen
Niet flechts om 't voorgedacht al zeegnend henenfloeg,
Maar tevens om het kroost, dat het in de aadren droeg.
Waarlijk, Recenfent is zichzelven niet bewust van geheel
ontaard te zijn, en toch betuigt h i j , nimmer, bij een knappend houtvuur zittende , gedacht te hebben aan de z o n , die
vroeger fcheen op den ftam, waarvan hij de blokjes zag vlammen ! Beter is h e t , geene vergelijkingen te maken, dan
z u l k e ; en over het algemeen kan men het den jongen Dichters niet genoeg aanraden, voorzigtig te zijn met deze foort
Van poëtifche fieraden; de gewone zijn reeds duizendmaal
in verfchillende vormen gebezigd en dus afgefleten, en het
nieuwe en treffende is flechts door het echt genie te vin"den. — Doch reeds aanmerkingen genoeg. Eene vraag, echter, kunnen wij niet terughouden: droeg het voorgedacht het
kroost in de aderen,' of het kroost het voorgeflacht? de
woordvoeging is dubbelzinnig; doch, welk- ook het antwoord
wezen m a g , beide is het even onbegrijpelijk.
Onder de verdere kleinere ftukjes van c. A . O U D E M A N S
onderfcheidden wij bijzonder dat aan j . V A N O L M E N , en de
Legitimiteit;
de overige zijn meestal gelegenheidsverzen, gelijk men ze dagelijks vervaardigt, en welke dus niet aan het
grooter publiek — wij zeggen juist niet behoorden, maar —
behoefden medegedeeld te worden.
Van den broeder ontvangen wij vooreerst een" Jubelzang op,

het vóór vier jaren gehoudene Eeuwfeest der Leydfche Hsogefchool; een ftuk, dat waarfchijnlijk medegedongen heeft naar
den Eereprijs , die door niemand fcheen behaald te mogen
worden. Er i s , onzcs inziens, een hoofdgebrek in het plan
van dit 'gedicht; dat het z i c h , namelijk, te veel ophoudt
met Leydens toeftand onder het beleg , en te weinig de ver
houding doet uitkomen , in welke het loon ftond tot den b e vvezenen heldenmoed; iets, d a t , blijkens de bewoordingen
der prijsuitfchrijving, wel degelijk het oogpunt w a s , waaruit
men het onderwerp behandelen moest. Ook misten wij on
gaarne eene fchildcring van den invloed, dien deze Hoogefchool op de befchaving van Europa en den aangroei der w e 
tenfchappen heeft uitgeoefend, welke het belangrijkfte ge
deelte des gedichts moest uitmaken , en die hier Hechts met
eenige gewone uitroepingen en gemeenplaatfen (loet commu
nes) is afgezet. Overigens vindt men hier eenige krachtige
coupletten; doch doorgaande dichterlijke gloed en bezieling
ontbreken. — Zijn tweede uitgebreider ftuk is getiteld: De
Lof van Amflerdam, ten aanzien van deszelfs liefdadige Geftichten en nuttige Inrigtingen, en ontrolt ons eene dichterlij
ke naamlijst, welke in de uitvoering onderfcheidene verdienften bezit, en tevens tot onderfcheidene aanmerkingen de
ftof zoude kunnen leveren. Doch deze beoordeeling heeft
reeds te veel plaats ingenomen, dan dat wij nog langer bij
het een of ander zonden mogen vertoeven. Alleen willen
wij nog de Dweepzucht aanftippen, als een ftukje vol kracht
en kernachtigheid; en de Lente, als eene welgeflaagde proe
ve vafi zachte, fchilderachtige p o ë z i j :
De fchittrende dauw van den morgen,
Die paarlende op bloemknopjes rust, .
Wordt zacht dóór de nrifchende windjes
Van bloefems en blaadjes gekust.
E n keert weer de zonne naar T h e t i s ,
(deze preciöfe — men vergeve dit Duitsch woord — o m fchrijving past niet bij de eenvoudigheid des geheels)
Hoe zacht fchijnt de maan dan in 't w o u d ,
O f wemelt op murmlende beekjes,
Waarin zich het vischjen onthoudt.
De meeftlere uitvoerigheid dezer beoordeeling ftrekke ten

b e w i j z e , hoe zeer wij er ons op toeleggen, om minder alge
meen bekende talenten op eene ftreng regtvaardige wijze bij
het publiek in te leiden, en pas gewijde priesters der Muzen
door onze welgemeende raadgevingen het regte fpoor trach
ten aan te wijzen. Bij h e n , wier dichttrant en mindere o f
meerdere verdiende reeds als bekend kan vooronderfteld wor
den , fchijnt ons de uitvoerigheid minder noodzakelijk; het
publiek kent hen reeds; doch de aanvangers moet het nog
leeren kennen.

Vermaard Regtsgeding. Proces van den Siciliaanfchen Pries
ter C O N T R A F A T T O- Hof van Zittingen van Parijs. Voorzitterfchap van den Heer D E M O N M E R Q U E . Verkoor van
den 15 October 1827. Uit het Fransch. Te Amflerdam, bij
J. C . van Kesteren. 1828. In gr. Zvo.76
Bl.f-.--jS'
er dezen vrij zonderling afgebroken' titel worden wij
nader bekend gemaakt met eene regtzaak, welke in der tijd
geheel Parijs in rep en roer bragt, en ook buitenlands alge
meene belangftelling verwekte, dewijl de zoo veel geruchts
makende Congregatie hare magtige hand leende ter befcherming van den ontuchtigen Priester, en de Conditutionele
partij, daarentegen, al het mogelijke aanwendde, om den
fchandelijken verkrachter zijne welverdiende draf te doen o n .
dergaan; hetwelk dan o o k , door de lofwaardige dandvastigheid en pligtsbetrachting der Franfche R e g t e r s , mogt geluk
ken. Dit vlugfchrift behelst de verklaringen der getuigen,
de ontkentenis van den befchuldigde, den eisch van het Of
ficie , de verdediging van des befchuldigden A d v o c a a t , en
het pleidooi voor de moeder der vijfjarige mishandelde, wel
ke zich civiele partij gefield had. Wij kunnen niet genoeg
de kieschheid prijzen, welke bij de uitelkanderzetting dezer
fchandelijke zaak in dit gefchrift is in acht genomen, en dur
ven hetzelve dus gerustelijk aanprijzen aan allen, die iets
meer van den eerloozen Abt C O N T R A F A T T O , die thans in
het flavenhuis te Toulon zijne misdaad b o e t , wenfehen te
weten.
Verhalen voor- mijne Vriendinnen , in karakterfchetfen voor den
befchaafden ftand, door c. M. D . E . Te Amflerdam, bij J.
C . van Kesteren. 1827. In gr. Svo. f 2 80.

Onder dezen titel ontvangt de lezer, in 302 bladzijden,

acht verhalen, benevens twee andere ftukken, het eene over
de vriendfchap der vrouwen en het andere over de zucht om
als kunflenares te fchittercn,
welke meer uitweidingen zijn,
dan doorloopende verhalen.
In De familie Eerlief, of de opoffering beloond, beftaat de
opoffering daarin , dat Amalia gehoorzaam berust in de verftandige, doch koele afwijzing van haren minnaar door hare
moeder. Evenwel zij zorgt, dat hij zich van de voortduring
barer liefde overtuigd houdt. De belooning is , dat haar v a 
der, reeds als dood betreurd, nog gelukkig komt opdagen,
en voor dochter uit de West een' bruidfchat van twintig
duizend guldens medebrengt. De zaak wordt daardoor g e fchikt en de jonge lieden een gelukkig paar. — In De ftem
van het geweten leert, inderdaad zonderling, eene rijke , def
tige Amfterdamfche w e d u w e , door het beleid van eene Franfche gezeifchapsjufvrouw, echte Hollandfche milddadigheid
uitoefenen. Dit is juist niet zeer nationaal gedacht."Zij wordt
nu zoo mild, dat neef Frederik, voor wien zij vroeger hare
geheele nalatenfchap beflemd h a d , met de helft zal moeten
tevreden zijn. Deze troost zich echter met de lieve Francaife te huwen. — In De eerfte keuze is niet altijd de beste
ziet Julia, door den ligtzinnigen Willem K . verlaten zijnde,
haar verlies vergoed door het aanzoek van twee minnaars,
van welken zij aan Ferdinand hare hand fchenkt,en eene g e 
lukkige echtgenoote wordt. — De vriendfchap der "rouwen
zegt veel van de Dames, hetwelk wij niet gaarne zouden
zeggen , uit vrees voor het ongenoegen onzer ley.eresfen.
Maar misfchien is geheel dit w e r k , en dus ook dit ftuk,
van eene vrouwelijke hand; er kan dus wel iets aan'zijn van
hetgeen hier ter neder gefield is ; het is in allen gevalle der
overweging waardig, en bevat nuttige lesfen.
.Offchoon
het bovenfchrift, Trotfche menfchen zijn kleingeestig in tegen,fpoed, minder gelukkig gekozen i s , om ons de hoofdleering
van het verhaal, Hendrik Wisfelhof en Nathalia Rkeinwald
te doen kennen , is hetzelve nogtans , naar ons oordeel, niet
het minfte in dezen bundel; het waarfchuwt, op eene leven
dige en onderhoudende wijze, tegen trotschheid, als de oorzaak
van norschheid, die den mensch in de ("chatting van achting
waardige menfchen benadeelt, en van verkwisting , die zijne
huisfelijke welvaart verwoest. — Felix cn Emilia , of de fa
milie Edclhorst, maakt ons bekend met t.vee deugdzame ge
lieven , die elkander in het begin hopeloos beminnen. Onver-

w a c h t s , echter, verfqhijnt, als een Deus ex machina, de
fchat'rijke Riefen, en fcheukt, uit dankbaarheid, omdat Felix
zijnen zoon uit de handen van valfche fpelers gered heeft,
aan dezen veertigduizend guldens. ; N u wordt, zoo als van
zelf fpreekx , het huwelijk g e k l o n k e n . ' ^ Caroline L., ofde
zucht, om aan ieder te behagen , maakt een meisje -daarna ongefchikt', ( o m ? ) als echtgenoote gelukkig te zijn. De Hemel
beware iederen braven man voor zulk eene-Caroline; maar
hard was ook de ftraf voor hare z u c h t , om aan ieder te be
hagen. — De twee Iaatfte ftukken, waarvan het eerfte heet:
De zucht , om als kunfienares te fchitteren, maakt jonge juf
fers meestal ongefchikt ,-om kiiisfelijk geluk te bevorderen en te
genieten, en hef andere , ' Charlotte en Anna, hebben beide
hetzelfde doel, '.namelijk aa'nprijzing van huisfelijkheid aan
jonge lezeresfen;
JR.eeds uit de korte opgave van den inhoud zal de lezer
bemerken,.dat er in deze verhalen nog al wat avontuurlijks,
ja, onwaarschijnlijks voorkomt. Evenwel vonden wij in de
z e l v e ook veel goeds; zij kunnen eene aangename tijdkorting
verfchaffeü;, en verdienen , wat derzelver zedelijke ftrekking
en goeden geest betreft, onze aanprijzing.

Lijkzang op den wefeerw. zeer .gel. Heer j A N S C I I A R P , / »
leven Ridder van den Nederlandfchen Leeuw, Lid van V
Koninklijk Inflituuf, TheoU Doctor enz. enz., laatst rustend
Leeraar te Rotterdam; door L . V A N D E N B R O E K . Te
Rotterdam, bij P . van Waesberge. 1828. In gr. ivo, 16
Bl.

Deze

eenen

dichterlijke uitboezemingen' bij den dood van
zoo verdienftelijken man als de grijze S C H A R P , die de
grorrdigfte geleerdheid met de zeldzamere natuurgave van een
onuitputtelijk vernuft vereenigde, en ook als mensch en
burger hoogachting verdiende, zijn vloeijend , en het kleed,
waarin dezelve gehuld 'zijn , is fierlijk; doch aan dezelve
ontbreekt, onzes inziens, een-hoofdvereischte van alle dich
terlijke loffpraak; dat z i j , namelijk , een helder en van alle
anderen onderfcheiden beeld- des bezongenen in onzen geest
teruglate. In plaats van zich te verbreeden in alle die fierJijke gemeenplaatfen, welke bij den dood van eiken kundigen
'en gemoedelijken Godsdienstleeraar worden afgezaagd, had
:
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ons de jeugdige Dichter, met eenige fikfche penfeelftreken,
den man moeten fchilderen ,dien hij bezong; vooral die verzustering van geleerdheid en vernuft moeten doen uitkomen ^ w e l ke hem zoo bijzonder onderfcheidde, en de vrolijke Hemming der z i e l , welke hem ook in de veelvuldige wederwaardigheden zijner loopbaan bijbleef. Doch de Dichter kan hem
Hechts gekeiid hebben in de laatfte jaren zijns l e v e n s , toen
hij, nedergedrukt onder den last des ouderdoms en der onaangenaamheden , flechts eene fchaduw was van den eens
zoo kracht- en geestvollen m a n ; en daarom mogSn wij hem
dit niet zoo zeer ten kwade duiden. Overigens fchijnt dit
Lijkdicht uit het hart gevloeid te zijn, en toont, gelijk al
hetgeen ons vroeger van V A N D E N B R O E K onder de oogen
kwam, eenen onmiskenbaren poëtifchen aanleg, die , door
vlijtige ftudie en langdurige oefening befchaafd en veredeld,
zich eenmaal tot een heerlijk talent kan ontwikkelen.
Opwekking aan mijne Landgenooten tot Liefdadigheid, door
A . c. O U D E M A N S . Te Amflerdam, bij G . Portiekje. 1828.
(Uitgegeven ten voordeele der Scheveningfche ongelukkigen.~)
In gr. 8vo. 8 Bl. f : - 2 5 .
ÏEr

i s , wel is w a a r , weinig o f misfchien geene poëzij in

deze

versregelen,

met

welke de Heer O U D E M A N S

de N e -

derlandfche weldadigheid inroept ten behoeve dier ongelukkige weduwen en w e e z e n , wier echtgenooten en vaders in de
laatfte ftonnen met hunne vischpinken zijn omgekomen; doch
de edelaardige Nederlander l e t , bij dergelijke rampen, weinig
op het min of meer dichterlijke van den toon, op welken
men hem om hulp aanfpreekt; het is hem genoeg, aangefpoord te wordeh',' om eene edele daad te verrigten, en die
doet h i j , door zich deze welgemeende regelen aan te fchaffen.
Moge dus fpoedig aan dit Dichtftuk de eer eener herhaalde oplage te beurt vallen!

De

dankbare Friezen aan hunne weldadige Landgenooten,
Dichtftuk,
door Mr. c . P . E . R o m n i V A N D E R A A . 71?
Leeuwarden, bij G . T . N . Suringar. In gr. %vo. XIF en
28 /;/. f : - 50.

Dc

dankbare Vriezen aan geheel Nederland.
Dichtftuk, door
P E T R o N E I . A M o E N s. Te H'arlinger,, bif M . van der
Plaats. Li gr. ïivo. 11 Bl. f : - 60.
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O b e k r o m p e n e weldadigheid is zeker eene der kenmerkendfte eigenfchappen van het Nederlandsch volkskarakter, en dit
is waarlijk eene zeer wijze fchikking der Voorzienigheid;
want bijna ieder jaar vordert de eene of andere groote natio
nale ramp eenen zoo krachtigen bijftand, dat flechts hec g e 
heele v o l k , en niet de Regering alleen, denzelven verleenen
kan. Nooit was dit blijkbaarder, dar» in de drie laatstverloopene jaren, w e l k e , voor een groot gedeelte onzer Noor
delijke gewesten, de verfchrikkelijkfle plagen, vreesfelijke
overflropming, befmettelijke ziekte en ontzettende fterfte,
aaneenfchakeldeu. D o c h , hoe groot en langdurig ook de ram
pen zijn mogten, zij overtroffen de Nederlandfche weldadigheid en menfchenliefde niet. Giften en gaven van allerlei
aard ftroomden, in de ruimlte mate en de onafgebrokenfte op
volging, uit alle oorden des lands naar de lijdende gewesten,
en een aantal menfchenvrienden, grooter zelfs dan de verfchrikkelijke nood vereischte, fnelde t o e , om leven en ge
zondheid te wagen, ja op te offeren aan de redding hunner
veege landgenooten. Waarlijk, bij al Het treurige en ijzing
wekkende leverde ons vaderland toen een edel fchouwfpel op.
Alle Nederlanders fchenen niet zoo zeer burgers Van denzelf
den ftaat, als broeders van hetzelfde huisgezin te zijn. En
dan durven vreemdelingen nog z e g g e n , dat wij geenen volks
geest , geen public fpirit bezitten !
. Vriesland deelde zwaar in de rampen dier drie ongelukkige
jaren; maar het deelde naar die eigene verhouding in de wel
daden der Nederlandfche menschlievendheid. Niets natuurlij
ker d u s , dan dat deszelfs inwoners algemeen de behoefte
gevoelden, om een gedenkteeken hunner dankbaarheid aan
het hulpvaardige vaderland op te rigten. Eenige burgers van
Harlingen waren de tolken van het algemeen gevoelen, en
riepen alle Vriefche Dichters o p , om de hulde der dankbare
Vriezen aan hunne weldadige landgenooten toe te brengen.
Meer dan twintig hunner beantwoordden aan deze edele op
roeping; d o c h , gelijk het,helaas! zoo dikwijls bij ons plaats
heeft, de gevoelens der kunstregters liepen zoo zeer uit el
kander , dat er geene bekrooning konde gedaan worden, en
de gedenkzuil der Vriefche dankbaarheid bleef wel opgeiigt
in de harten , maar kwam niet, met goud bekroond, van de
drukpers.
x

Onder de mededingers bevonden zich de Heer R O B m i
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VAN
D E R A A en Mejufvrouw M O E N S ; en , door de teleurltelling niet afgefchrikt, zenden zij tlians hunne dichtstukken in het licht. Beiden zijn zij doordrongen van hun
onderwerp, en de verzen itroomen hun uit het hart; beiden
zijn waardige tolken van de dankbaarheid van Vriesland: ons
fchijnt het echter t o e , dat de Dichter de Dichteres, in eenvoudigheid, bezieling en helderheid van beelden en uitdrukking, te boven {treeft. Maar V A N D E R A A was ook een
werkzaam ooggetuige der namelooze ellende en alles overtreffende hulpbetooning; hij moest het dus winnen in waarheid en levendigheid; e n , wanneer men eenige met het vloeijende der rede itrijdende inverfies en een'e enkele gewrongene
woordvoeging en zinbouw uitzondert, is zijn gedicht waarlijk
voortreffelijk. Bij Mejufvrouw M O E N S vindt men ook een
aantal fchoone plaatfen; doch haar gewone dichttrant, die
wel eens in het nevelachtige en gemanierde v a l t , en in w e l ken men meestal meer fraaije , fchilderachtig fchijnende woorden , dan diepe of nieuwe denkbeelden aantreft, komt ook
hier te voorfchijn, offchoon niet in die mate, als in andere
van hare veelvuldige gedichten. Voegt men hierbij, dat zij
zich niet op de plaats zelve bevond, en ook het vermogen
derft, om dergelijke tooneelen te aanfchouwen, dan zal men
het haar niet alleen niet ten kwade duiden, dat zij hier voor
V A N D E R A A moet onderdoen, maar haar zelfs moeten bewonderen, dat zij in zoodanige omflandigheden nog zoo
fchoon heeft kunnen zingen, en met kleuren, die der waarheid zoo nabij komen, heeft kunnen fchilderen.

Griekenland.

Dicht ftukjes van W I L H E L M M U L L E R .

Door

J. W . IJ N T E M A .
T h u s f u n g , o rw o u l d , o rc o u l d , o r f h o u l d h a v e T u n g
T h e modern Greek i ntolerable verfe.
B Y R O N .

Te Amflerdam, hij G . S. Leeneman van der Kroe en J.
W. IJntema. 1828. In gr. 8vo. 16 Bl.f-.-30.
(*)
I n deze kleine gedichtjes van den te vroeg ontflapenen M U L L E R (leekt oneindig meer e c h t e , volksmatige poè'zij, dan in
fommige bladrijke versbundels. De nationale geest van NieuwGriekenland, natuurlijk hemelsbreed van dien van Oud-Hellas
verfchillende, fpreekt zoo begoochelend en zoo ongedwongen
(*_) O e v e r v a a r d i g e r d e z e r v e r t a l i n g j e s , R e d a c t e u r v a n d i t T i j d f c h r i f t ,
h e e f t w e l z e e r i n b e r a a d g d h a n , o fh i j d e z e b e o o r d e e l i u g i n h e t z e l v e z o u d e
o p n e m e n , d a a r z i j h e m t e v ' e i i e n d f c h e e n , o m hier g e p l a a t s t t e w o r d e n ; m a a r
d e b e w u s t h e i d , d a t h i j z i j n ftukje , bij voorkeur,
i nhanden had gelleld v a a
i e m a n d , w i e n hij evenzeer h o o g a c h t t e , als hij tot d e n z e l v e n i ns e e n e b i j z o n dere vriendi'chapsbetrekking H o n d , deed hem hem tot d eplaatfing befluiten;
terwijl
, e c h t e r , zich d e z e opregte verklaring v o o r b e h i e l d , w e l k e hii aan
z i c h z e l v e n z o o w e l . all aan dit ï i j d l c h r i i t , m e e n d e t e zijn verfchuldigd.
Redact.

uit dezelve, dat men waarlijk echte nieuw-Griekfche volks»
liederen, gelijk d i e , welke F A U R I Ê L heeft in het licht g e geven
meent te l e z e n , en dat men geen gepaster motto
kottde nerrièn, dan de gekozene versregels van B Ï K O N :
Z ó ó ' z o n g de nieuwe Griek, o f z ó ó , z ó ó zou hij zingen,
Als ' t eigen onderwerp zijn' geest in vlam deed liaan.
De Heer U N T E M A is bijzonder gelukkig gedaagd in derzelver overbrenging; vooral de laatften zijn voortreffelijk: bij
het eerfte fchijnt hij nog den regten toon niet te hebben kunnen aanflaau; doch bij - de volgenden gaat dit crescendo beter, ja z o o goed, dat wij hem durven verzekeren van een
welkom gefchenk te zullen geven aan het Nedërlandsch publiek, dat zoo veel belang fielt in het lot der ongelukkige
Grieken, indien hij nog een twaalftal van deze Lieder der
Griechen, op dezelfde keurige wijze vertolkt, de wijde w e reld inzendt. Vooral V , de Ruïnen van Athene aan Engeland,
en V I , de kleine Hydrioot, zijn kunstjuweeltjes.
C*) Zie o.is Mengelwerk voor 1827. No. X , XI eu XII.

Almanak voor Militairen, voor het Jaar 1828. Te Koevorden,
bij D . H . van der Scheer. In i6mo. 212 Bl. f 1-2.0.
Het

overgroot getal onzer Almanakken is alweder met
uitduitend voor onze Krijgslieden gefchikt,
vermeerderd, van welken wij hier den eerflen jaargang aankondigen. Welingerigt en goed bewerkt, kan dit jaarboekje
eenmaal' misfchien veel nut dichten. Thans, echter, fchijnt
het ons deels wat al te geleerd, deels wat al te nietig. Het
geleerde gedeelte beflaat uit
met zaakkennis
vrij
goed gefclirevene Verhandeling over de Gefchiedenis der kunst
van oorlogen, van de vroegfle tot de laatfle tijden, welke de
grootfte helft van dit zakboekje bedaat, en zich uitduitend
met de Grieken bezig houdt; in het toekomend jaar zullen
ét Romeinen volgen. Vervolgens krijgt men
verzameling
van Anecdoten, meestal tot Militairen betrekkelijk, zeker niet
het minst gepaste en minst onderhoudende van dit jaarboekje.
Eindelijk volgen een aantal Dichtftukjes van ltrijgshaftigen aard; en deze maken, eigenlijk g e z e g d , het nietige
gedeelte u i t : want, als men een versje van Jufvr. M O E N S
en twee namelooze ftukjes op Sultan M A H M U D uitzondert,
zijn z i j , over het algemeen, beneden de kritiek. Doch de
aanvang is in alle zaken het moeijelijkst; en wij blijven dus
in de hoop leven, dat de Uitgever in een volgend jaar, door
een f o o t e r getal van gefchikte medearbeiders, in ftaat zal
gefield worden, om dit jaarboekje zoo nuttig en bevallig te
maken, dat wij het zonder eenige voorbehouding kunnen aanprijzen.
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H et onwederfp rekel ijk n u t , dat Woordenboeken, v o o r de
beoefening der wetenfchappen over het algemeen, en die
der Gefchiedenis in het b i j z o n d e r , kunnen aanbrengen;
het gemak , dat zij derzelver beoefenaren verfchafFen, moet
ons groot belang doen ftcllcn in de verfchijning van elk
nieuw W o o r d e n b o e k ; e n , daar ieder zaakkundige w e e t ,
hoe veel grondige en uitgebreide k e n n i s , hoe veel bele
zenheid in a l l e s , wat tot dc foortelijke wetenfehap flechts
ccnigzins betrekking heeft, hoe veel navorfchend en o n 
partijdig oordeel, e n , eindelijk,hoe veel fmaak, z o o w e l
als g e d u l d i g e , onvermoeide arbeid, er vereischt w o r d t ,
om een W o o r d e n b o e k , dat flechts ccnigzins doelmatig kan
genoemd w o r d e n , zaam te Hellen , moet het eene bijzonde
re vreugde in ons hart Horten, wanneer wij een oorfpronkclijk w e r k van die foort mogen aankondigen, hetzij het
zelve het voortbrengfcl is van de z o r g en arbeid van v e 
len , hetzij van ééncn G e l e e r d e ; v o o r a l , wanneer z u l k
een W o o r d e n b o e k de hoofdvcreischtcn van
beknoptheid,
volledigheid,
naamvkcurighcid
en onpartijdigheid
in zich.
v e r e c n i g t , cn zich daarenboven (hetwelk niet altijd het
geval is met W o o r d e n b o e k e n ) ook n o g aanprijst door
eenen niet ftroeven , droogen o f incengedrongencu , maar
waarlijk vloeijcndcn cn onderhoudenden ftijl.
Allerbijzonderst moeten wij ons verheugen o v e r , en
het geleerd publiek gclukwenfchcn met y e verfchijning van
een Woordenboek
der Kerkelijke
Gefchiedenis.
Immers
er beftond (gelijk de Schrijver met reden z e g t , in zijn
berigt voor het Ure Deel) in onze taal nog geen z o o d a 
n i g w e r k , ja , wij mojjen er bijvoegen , zelfs niet in an-

dere talen; want het Hahdwörterbuch der Christliche
Religions-

und Kirchengefchichte yon w . D . F U H R -

verfcheen omtrent gelijktijdig met het hier aange
kondigd werk van den Heer B R E D I E .
Het zal er dus maar op aankomen, of de geleerde man,
in deze zoo uiterst moeijelijke onderneming, eenigzins
wel geflaagd z i j , en o f zijn werk — voor zoo verre wij
hetzelve thans voor ons hebben — moge gezegd worden,
aan de opgegevene algemeene hoofdvereischten eenigermate
te beantwoorden. Eft-f na eene zeer aandachtige doorle
zing der twee eerfte Deelén, kunnen wij opregtelijk be
tuigen , dat de Schrijver onze verwachting niet heeft teleurgefteld, en dat w i j , het werk aan de genoemde hoofd
vereischten beftendig toetfende, hetzelve, over het ge
heel , getrouw aan dezelve bevonden hebben; terwijl wij
voor ons van oordeel zijn , dat de Schrijver niet zoo zeer
noodig had, de toegevendheid der Geleerden in te roe
pen , met betrekking tot den inhoud van zijn? werk: elk
werk toch van deze foort blijft altijd voor vermeerdering
en verbetering vatbaar, en dat e r , in het oog van dezen
of genen, vermeldingwaardige perfonen of zaken kunnen
zijn ovérgellagen, is op een veld van dezen omvang on
vermijdelijk en het volftrekt volledige bijna onmogelijk.
Wij teekenen dus niet opzettelijk een en ander artikel,
dat wij onder het lezen misten , aan , b . v . A U R E L I A M A N N

N U S ; D E C I U S , D I O C L E T I A A N , D O M I T I A A N ,
DUITSCHLAND ;

E D U A R D

Koningin van Engeland,

D E VI,

E L I Z A B E T H ,

ENGELAND ; F I L I P S

D E II,

e n z . ; te minder, omdat de Schrijver ons, in het berigt
voor het Ifte D e e l , belooft, een Supplement, of bijvoegf e l , bij het werk te zullen leveren.
Ook had hij niet noodig, verfchooning voor zijnen ftijl
te vragen, daar die, niettegen (Taande het moeijelijke daar
van bij de zamenitelling van een foortgelijk w e r k , vooral
door het noodzakelijk dringen tot kortheid en beknopt
heid, over het geheel eenparig, duidelijk en yloeijend i s ;
zoodat het w e r k , doorgaans onderhoudend', zich met
aangenaamheid laat lezen: dc Corrector mag echter,

v o o r het v e r v o l g , w e l wat naauwkeuriger toezien op taal
kundige feilen tegen g e d a c h t , naamval en v e r v o e g i n g ,
welke wij den Schrijver liefst niet wijten.
H e t werk inziende , zal men ook terftond b e m e r k e n ,
dat de Schrijver van de b e s t e , z o o oude als n i e u w e , bron
nen in het vak heeft gebruik g e m a a k t , welke overal bij
elk artikel zijn a a n g e w e z e n , en dus bij elk dérzelven k u n 
nen geraadpleegd w o r d e n .
O o k heeft h i j , zeer oordeelkundig, flechts dc voor*
naamjle fchriftcn van perfonen, in de' Kerkelijke Gefchie
denis voorkomende , opgegeven ; alles op te geven , w a s
toch onmogelijk en te bezwarend v o o r hét w e r k : het
ganfche werk zal in vier Deelen geheel compleet zijn.
W i j prijzen dus dit over het geheel zeer w e l gedaagd eri
hoogst nuttig w e r k aan alle beoefenaars en liefhebbers der
Kerkelijke Gefchiedenis met volle ruimte a a n , en zouden
O n s , omdat wij het in aller handen w e n f e h e n , ook van
alle aanmerking geheel o n t h o u d e n , ware het n i e t , dat
de Schrijver z e l f , reeds de goedkeuring van onderfcheidene voorname Geleerden ondervindende, ons daartoe o p 
zettelijk had u i t g e n o o d i g d z u l l e n d e hij elke teregtw i j z i n g , o f aantooning van m i s d a g e n , in dank aanne
men , e n , z o o wij h o p e n , daarvan in zijn Supplement
het
noodige gebruik maken. In deze hope dan deelen wij ook
onze aanmerkingen mede.
O n z e voorname aanmerking is eene algemeene, en w e l
d e z e : In een Woordenboek over de Kerkgefchiedenis (het
fpreckt van zelf) moeten niet, dan wezenlijk
interesfantt perfonen , z a k e n , plaatfen en gebeurtenisfen , tot
dezelve betrekkelijk, vermeld w o r d e n : de beknoptheid en
het doel van zulk een w e r k eischt d a t ; derhalve geen
k l e i n e , onverfchillige o f beuzelachtige dingen, (althans
z o o d i e , door derzelver g e v o l g e n , niet belangrijk w o r 
d e n ; ) hoe veel z o u toch anders in zulk een werk w e l
moeten worden opgenomen ? — hoe veel heeft nietig bij
geloof en overlevering hier niet te zaam gebragt ? E n n u
toetfe de Schrijver zelf aan dezen regel b. v. eens de ar
tikelen I A A I N - M A R I A N , A B , A B D O N

T 2

EN

S E N N E ,

A C C A O P H O R O I , A D E R
A L D E C O N D E

(ST.);

O F E D E R ,

B O E T I U S ,

A D U L P H U S ,
BOTERBULLEN,

enz. Vooral baart dat opzien , Zoodra men meer gewig
tige artikelen mist, zoo als de reeds door ons aange
voerde en andere; en hierbij moeten wij niet vergeten
op te merken, dat, gelijk wij met genoegen, onder het
art., F R A N K R I J K , eene korte en duidelijke opgaaf der g e 
fchiedenis des Christendoms aldaar, tot op onzen tijd, aan
troffen, wij zulk eene opgaaf b . v. misten omtrent
D U I T S C H L A N D . e n E N G E L A N D . Zeer doelmatig toch komt
het ons v o o r , in een Woordenboek der Kerkelijke Ge
fchiedenis , waarin men het geheele leven van een' perfoon, een geheel land en v o l k , eene geheele gebeurtenis,
betrekkelijk de Kerkelijke Gefchiedenis, op
derzelver
naam,
als met een' oogopflag, moet kunnen overzien,
dat men vooral bij ieder werelddeel en ieder land, met
zeer korte trekken, derzelver gefchiedenis mededeele.
Zoo z o u men dus onder letter A nog de artikelen A F R I 
K A , A M E R I K A , A z i ë , en E U R O P A onder de E wenfchen
te vinden; en de geleerde Schrijver houde het ons ten
goede, dat wij hem vriendelijk verzoeken, aan deze aan
vulling te denken, bij het ontwerpen van zijn Supplement, en — gelijk hij, op het art. B I J B E L G E N O O T S C H A P ,
reeds begon — dan niet vergete, om o n s , op het voetfpoor van Z S C H O K K E , ook met den ftaat des Chris
tendoms over den ganfchen aardbodem, door de Zende
lingschappen , kortelijk bekend te maken, als iets, dat
wezenlijk tot de Kerkgefchicdenis, vooral van onzen tijd ,
behoort.
Bij het doorlezen zijn ons eigenlijk gezegde misflagen
weinige voorgekomen. Van t w e e , die van belang zijn,
willen wij flechts gewag maken.
Op het art. B A S E B O W ( J O H . B E R N H . ) vond Re
cenfent iets, dat de hooge achting, die hij altijd voor
dien oorfpronkelijken, Christelijken denker voedde , hem
verbiedt onaangeroerd te laten, gelijk ook de liefde tot
de waarheid dat van hem vordert. Hetgeen in dit zeer
onbeduidend artikel van dien (in 1 7 6 4 reeds) waarlijk

grooten man v o o r k o m t , fchijnt hem in een valsch en
zeer ongunftig licht te plaatfen; immers^de w o o r d e n :
„ D o o r zijne wijsgeerige fchriften z o c h t hij een algemeen
„ C h r i s t e n d o m , enkel door de menfchelijke
rede b e „ ftuurd, in te v o e r e n , " (lellen h e m , v o o r het g e 
v o e l v a n eiken nadenkenden, onverdiend in de rubriek
der verwerpers eener Goddelijke O p e n b a r i n g , o f der Ra
tionalisten. E n w i e B A S E D O W daarvoor h o u d t , kent
hem noch zijne fchriften. Is dc Heer B R E D I E , behalve
met deszelfs Philalethie,
o o k bekend met zijn uitgebrei
der w e r k : Methodifcher
Unterricht in der
überzeugenden Erkenntnisf
der Diblifchen Religion?
Z o o niet,
dan z a l hem daaruit genoegzaam blijken, dat B A S E D O W
geen Rationalist w a s , maar een z e l f d e n k e n d , redelijk en
liberaal vriend der O p e n b a r i n g : de man meende het ten
minfte z o o g o e d , als onze t e g e n w o o r d i g e , liberale en t o c h
als regtzinnig geachte Protestantfche Leeraars. D i t art.
vordert dus herftelling en verbetering.
O p art. c o E T o s gewaagt de Heer B R E D I E n o g
van de oude Z e e u w f c h e Kerkvergadering en v a n gewone
Synoden der Provinciën onder de H e r v o r m d e n , alsof de
z e l v e n o g beftonden. Zijn E d . kent e c h t e r , vertrouwen
w i j , de nieuwe kerkelijke organifatie d é r z e l v e n ; en dus
behoort dit art. onder dc Errata
te worden doorge
haald.
O o k verdient h e t , dunkt o n s , opmerking, dat de Heer
B R E D I E , bij het opgeven v a n legenden,
wonderwer
ken e n z . — veelligt o m allen fchijn v a n partijdigheid t e
vermijden — misfchien w a t te ftcllig n u cn dan verhaalt.
Z o o lezen w i j , ( o m een enkel voorbeeld te n o e m e n ) I l d c
D . b l . 1 6 6 , van Paus D E U S D E D I T :
„ M e n vindt
„ geene bijzonderheden van hem v e r m e l d , dan dat hij
„ zeer milddadig w a s cn eenen melaatfchcn met eenen
„ k u s van deze ziekte g e n a s ; " even alsof het laatfte z o o
gefchiedkundig geloofwaardig w a r e , als het eerfte. B e 
hoorde men bij dergelijke dingen niet e e n : men
zegt,
o f iets v a n dien a a r d , tc ftellcn ?
W a t verzuimde artikelen eindelijk nog betreft, vooral
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betrekkelijk Nederland, willen wij vragen , o f D A C O S T A ' s Bezwaren tegen onze Eeuw niet onder letter C
behoorden ? Maar veelligt kan hij bij de Gefchiedenis der
Nederlandfche. Hervormde K e r k , in onzen tijd, n o g eene
plaats bekomen.
V o o r uittrekfels is het w e r k niet v a t b a a r ; maar w i j
verzekeren

den L e z e r , dat hij b . v . de art.

B O R G E R ,

B R O E S e n z . met genoegen zal l e z e n . W i j eindigen onze
korte aanprijzende beoordeeiingmetdenhartelijken w e n s c h ,
dat G o d den waardigen Schrijver verder l u s t , geduld en
krachten f c h e n k e , om zijne taak w è l te voleindigen.

O p bovenfiaande beoordeeling, den Redacteur van eene
onbekende hand geworden en ons ter toetfmg g e z o n d e n ,
z u l l e n w i j niets aanmei e e n , daar w i j hoofdzakelijk met
hetgeen is aangevoerd hiftemmen. D e moeijelijkheid der
eerfte beginfelen, vooral bij het zamenftellen van W o o r denboeken, in aanmerking g e n o m e n , hebben wij alle red e n , om met B R E D I E ' S w e r k tevreden te zijn. D a a r
hij evenwel ( I l d e D . V o o r b . I V . ) de beoordeeling v a n
daartoe bevoegde perfonen verlangt te z i e n , z o o w e l als
elke teregtwijzing en aantooning van misflagen, voldoen
wij aan zijn verlangen , door onze aanmerkingen mede te
deelen.
H e t komt ons v o o r , dat n o g levende perfonen eveneens hadden kunnen en moeten vermeld w o r d e n . In een
W o o r d e n b o e k der Kerkelijke Gefchiedenis zoekt men niet
alleen z u l k e n , die reeds door Gefchiedfchrijvers zijn vermeld , maar die o o k in het v e r v o l g verdienen in aanmerking genomen te w o r d e n . V e r z u i m t men dit Iaatfte, dan
levert men flechts uittrekfels, die bij het verfchijnen v a n
andere gefchiedkundige w e r k e n , zonder dadelijke aanvull i n g , te eenemale onvolledig z i j n , en fpoedig onbruikbaar worden.
Bij het vermelden van n o g levende perfonen i s men in
de gelegenheid, om de ingeflopene feilen naauwkeurig
verbeterd te zien. Hiervan vinden wij een voorbeeld in

Prof. H E R I N G A ( * ) , die zelfs door zijnen C o l l e g a
C H R I S T O P H . S A X E , in diens Onomasticon
Litt.,
verkeerd w o r d t v o o r g c f t e l d , als voormalig Profesfor te
Groningen, en w e l k e dwaling o o k door den anders n a a u w lettenden V A N K A M P E N , Beknopte Gefshiedenis der
Letteren,
is overgenomen. N o g eene andere d w a l i n g
heeft die Hoogleeraar daar v e r b e t e r d , ten opzigte v a n
zichzelven , en aangetoond , dat men d i k w e r f mistast in
de twee Bisfchoppen v a n I/peren en Gent, beide geheeten C O R N E L I U S J A N S E N I U S , als o o k in

G E R A R -

D U S K U Y P E R S , Predikant te Dordrecht, en den an
deren , Profesfor te Groningen. H e t verbeteren v a n z u l k e
misdagen is gemakkelijker, wanneer de vermelde perfonen
nog leven, Daarenboven is men dan minder in gevaar
om partijdig te zijn. H e t audi et alteram partem ftaat
dan altijd v o o r o p .
O n z e voornaamfte aanmerking geldt de w i j z e , o p w e l 
ke B R E D I E zijne bronnen heeft geraadpleegd. D i t had
ecnigzins oordeelkundiger kunnen z i j n , dan door .hém is
gefchied. W a t wij eigenlijk b e d o e l e n , zal uit het volgen
de kunnen blijken. H e t verhaal van E R E D I E , t e g e n het
w e l k de andere Recenfent iets heeft aangemerkt, nopens
de gewaande mirakelen en bijgeloovige legenden , leiden
wij daaruit a f , dat hij te veel zijne bronnen is g e v o l g d ,
zonder zelf zijn eigen gevoelen te laten z i e n . In andere
opzigten moge hieruit blijken ' s mans onpartijdigheid;
maar deze verliest n i e t s , wanneer men het onderfcheid
tusfehen waarheid en verdichting laat uitkomen.
Verder dient m e n , bij het raadplegen v a n oude bron
n e n , den tijd niet uit het o o g te v e r l i e z e n , die federt
vcrloopcn i s . Hetgeen K O K in zijn Woordenboek bij het
w o o r d C O E T U S heeft o p g e t e e k e n d , is t h a n s , o o k ten
o p z i g t e v a n Zeeland, niet meer geldende. In Oostvries
land beftaat zulk een Coetus n o g . A M M O N is n o g
i n l e v e n . I J P E I J fchrcef flechts de Gefchiedenis geduren(*) Oratio, de Auditoria Acadcmiae Rkeno - Traiectinae,
variam olim fortunam experto, nunc prtefenti eins conditions
adaptato, pag, 164 fq.
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ER E D IE

de de achttiende E e u w . B R E D X E had A M M O N , o f
n u V O N A M M O N , behooren te vergezellen naar Dresden , als Opperhofprediker en opvolger van R E I N H A R D .
A M M O N is nu de A M M O N van IJ p E IJ niet meer. Hij
w e r d federt een Hartnfiaan,
en is nu regtzinnig.
Zoo
als B R E D I E hem v o o r f t e l t , fchijnt hij reeds niet meer
te leven. H e t berigt van oude dagteekening moet -worden
aangevuld. Anders levert men flechts een uittrekfel, hetw e l k t e n . o p z i g t e van I J P E i j ' s Kerkelijke
Gefchiedenis,
door het Register,
overbodig i s .
V o o r t s moet men z o r g e n , d a t , hetgeen in de bron bijzonder wordt o p g e g e v e n , niet algemeen worde gemaakt.
D i t geldt b . v . het artikel B A S E D O W . IJ * ' E IJ had g e fchreven ( a . w . I V d e D . b l . 2 2 8 ) : „ In welk w e r k hij
„ ( B A S E B O W ) z i j n e n lezeren z o e k t te o v e r t u i g e n , h o e
„ het ftelfel van de wederoprigting
aller dingen het bes„ te ftrookt met de beminnenswaardige eigenfehappen van
„ G o d ; zijne bewijzen alleen ontleenende uit de bloote
„ b e f c h o u w i n g , w e l k e de Philofophie
ons daarvan l e „ v e r t , zonder de Goddelijke Openbaring in dezen te
„ raadplegen." B R E D I E geeft iets anders o p , dan hij
v o n d . Z i e dat reeds door den vorigen Recenfent aangewezen (*). '
(*) Men kan op dit punt niet te voorzigtig zijn, of men
brengt brave mannen In verdenking. Men weet, welke kreet
tegen H E S S E L I N K ' S Woordenboek is opgegaan. Maar men
weet Qok, hoe goed de Hoogleeraar zich heeft verdedigd,
in .ecn.ftukje achter het tweede deel der eerfte uitgave van
zijn werk. Indien al de meeningen , ook de goede meeningen
der Ideologen verfoeijelijke dwaling ademen , dan moet men
óók ophouden te gelooven , dat er een God i s ; want dat gelooft , volgens J A C O B Ü S , de Duivel ook! Ook V A N S E N D E N heeft, in zijne Verdediging van Bijbel en Openbaring,
Iftè D . bl. 568, O , te voorbarig over den waardigen H E S S E 1, I N K geoordeeld. Omdat hij met fommige Neologen in de
verklaring van eenige plaatfen overeenkwam, wordt hij daardoor niet //; alles hun medeftander.
Wie zoo uit het bijzondere tot het algemeene bcfluit, heeft veel tegenfpraak te lijden, vooral van hen, die niet behooren tot de eerfte fehreeu-

Daarenboven is het n o o d i g , dat men verfcheidenc bron
nen , die bij hetzelfde artikel in aanmerking dienen geno
men te w o r d e n , zorgvuldig vergelijke, de eene uit de
andere a a n v u l l e , en geen artikel te bock ftelle, v ó ó r dat
men alles tot een geheel heeft gebragt. D i t is daarom
vooral n o o d i g , omdat men ligtelijk gevaar l o o p t , door
verfcheidenheid van b r o n n e n , o o k verfchil te zoeken in
perfonen en z a k e n , die volkomen dezelfde zijn. D e ver
fcheidenheid der tale , in welke die bronnen voorkomen ,
maakt het gevaar van te zondigen n o g grooter. V a n w e i 
nig belang moge het fchijncn, dat de onrustige ketterja
ger M A R E S I U S , Hoogleeraar te Groningen , n u eens
genoemd wordt bij zijnen eigenlijken naam S A M Ü S L
DES

M A R E T S

,

artikel

wederom M A R E S I U S ,

A L T I N G

(JACOB),

art. A N D L O ( P E T R U S

dan
A B ) ,

en c u R c E L L A E u s ( s T E P H A N u S ) ; ter voorkoming
van verwarring was toch w e l nuttig en noodig g e w e e s t ,
onder letter D , art. D E S J I A R E T S ( s A M u ë L ) , de
ze verfcheidenheid van n a m e n , aan denzelfden man gege
v e n , kortclijk te doen opmerken. W i j vinden intusfehen
daar niets hiervan. Onder letter F had het artikel p E ~
v R E ( J A Q U E S L E ) eene blootc verwijzing kunnen zijn
naar het vroegere F A B E R , ( J A C O B U S ) Stapulenfis.
Doch
beide deze v o o r b e e l d e n , die ten minde in den Schrijver
geene misvatting aanduiden, zijn van minder g e w i g t dan
het v o o r b e e l d , dat w i j n u n o g willen bijbrengen. W i j be
doelen dc beide artikels A L B E R T , bijgenaamdafc Groote,
M c ] ) . b l . 120 V O l g . , C l l A L B E R T U S M A G N U S ,
bl. 1 2 6 v o l g .
Bij het eerfte artikel zijn geraadpleegd
v o s s i u s , cla Historicis Latinis,
D U P I N ,
B A Y L E ;
bij het tweede , M 0 s 1-1 E I M en V A N II A M E L S v E L D .
Offchoon in het eerfte artikel naar het tweede v e r w e z e n
w o r d t , moet men alleen uit het gclijkfoortige, in beide
artikels v e r m e l d , o p m a k e n , dat dezelfde perfoon in beide
wers, maar tot de meer bedaarde beoordeelaars enregters. Wij
behooren niet tot 's mans Kerkgenootfchap ; maar onze leus
i s : Eere, wien cere toekomt! De lezer verfchoone deze aanteekcüiug over den geleerden I I E S S E L I K K !

de artikels voorkomt.

Eene bloote verwijzing van A L E E R T U S M A G N U S naar A L B E R T zou de duidelijk
heid meer hebben bevorderd, en eene herhaling, van het
geen zoo weinige bladzijden voorafging, hebben voorge
komen. Wie met een' oogopflag flechts leest, waartoe
het doel van een Woordenboek van zelve leidt, loopt
ligt gevaar, dat buitendien kleine mannetje (*) voor twee
perfonen aan te zien.
Eindelijk willen wij nog het een en ander mededeelen,
dat, naar onze gedachten , t e onregt is overgeflagen. Hier
toe brengen wij aanvullingen voor'fommige artikels: A M 
M O N , volgens hetgeen wij boven hebben aangemerkt.
A G E N D E , waar ook de.zoo veel geruchts gemaakt hebben
de Kirchen - agende für

die Hofkirche yon Berlin dient

in aanmerking genomen te worden. A B R E S C H . ( P E 
T R U S )
Het vierde (tukje van diens voortreffelijke Paraphrafis et Annotationes in Epist.

ad Hebraeos is ten

jare 1 8 1 7 te Utrecht bij D E K R u Y F F in het licht ge
komen , door de zorg van Prof. H E R I N G A . D A T H E ,
(J o H A N A U G u s T ) Diens fchoone uitgave der Philo
logies facra van G L A S S I U S had vooral ook vermelding
verdiend. E B E R H A R D . ( J 0 H . A U G . ) Onder de te-

genfehrijvers van dezen verdienen vooral ook eene plaats
onze B O R G E R e n ' v A N H E N G E L , in hunne fchoone
Verhandelingen bij T E Y L E R ' S Genootfchap, tegen
E B E R 11 A R D 's werk : Geist des Urchristenthums.

Doch

wij willen van deze noodige bijvoegfcls verder niet (pre
ken. Het is ons genoeg, dat wij vaderlandfche Geleer
den op dit werk opmerkzaam maken , opdat o o k , door
hunne aanmerkingen , in het een of ander vaderlandsch
Tijdfchrift mede te deelen, dit wezenlijk belangrijk werk
jfteeds bruikbaarder en vollediger worde.
Reeds is ons een ander Tijdfchrift voorgegaan, in het
aanftippen van eenige overgeflagene artikels, namelijk de
Godgeleerde Bijdragen des vorigen jaars, lite D . bl.
(*) Hij was zoo klein, dat hij, bij den Paus ten voetkus
toegelaten, door dezen aangemaand werd om op te Haan,
nadat hij reeds een* geruimen tijd gedaan had.

408 v o l g g . D o c h , daar wij niet in de gelegenheid zijn,
dezelve thans te raadplegen, zullen w i j , onbekommerd ,
o f w i j dezelfde artikels a a n v o e r e n , alleen datgene o p g e ven , w a t o n s , zonder lang zoeken, n u in het oog valt.
A l S R E S C H . ( F R E D E R I K L O D E W IJ K ) A U,G U S T I .
(j O H . C H . W HH . ) B A L L E NS T E D T .
KEY.

(N.)

DUS)

B O S V E L D ,

KOB

B A U E R ,

A N D R E A s)

G O T T L I E B )

(G. L . )

B O S C H ,

( H . C . ) BA R (HERMAR-

( P A U L U S) B R E N N E K E . (JAB R E T S C H N B I D E R .

B R O W N ,

( W I L L E M

( C A R L

I A U R E N S )

voorheen Profesfor te Utrecht. C A L K O E N , ( J . F . V A N
B E E c K ) wegens zijne Verhandeling tegen D U P U I S en
V O L N E Y . C o R R O D I . (H.) E HRENBERG. E l C H HORN.
ElCHSTÜDT.
E W A L D.
E ï L E R t .
FlCHTE.
Het is evenwel gemakkelijker, de fouten aan te wijzen , dan middelen te b e r a m e n , o m dezelve weg te n e men o f v o o r te komen. H e t boven aangehaald w e r k van
V A N S E N D E N levert het een en ander o p , dat bruikbaar i s ; en ten opzigte v a n verdienftelijke m a n n e n , die
in ons v a d e r l a n d , bijzonder te Utrecht, gefchitterd hebben , vindt men nergens beknopter en vollediger onderr i g t , dan bij H E R I N G A , in de, boven aangehaalde Oratie en aanteekeningen. Naar volgorde vindt men d a a r ,
b l ' 1 3 3 — 1 6 1 , alle de Hoogleeraren v e r m e l d , die eerst
aan dc Doorlachte School en naderhand aan de Akademic het Hoogleeraarsambt bekleed hebben. W i j wenfchen
hartelijk , dat C R E D I Ï , bij het afwerken zijner taak ,
in de gelegenheid zal z i j n , om dit voortreffelijk w e r k te
raadplegen. Bij artikels , als H A M E I S V E L D (IJ. V A N ) ,
R o IJ A A R D s (11.) , B R o w N , heeft men bijna niets anders in te zien. V o o r D E P E R P O N C H E R is bijzonder
de Oratie van 11. R O I J A A R D S ( 1 8 2 0 ) belangrijk; z o o
als bij het vermelden van D . A . W A L R A V E N de Oratie
van 11. c . c R A s , te Amflerdam g e h o u d e n , in w A L R A V E N I memoriam, ten jarc 1804.
O o k ter verbetering van het reeds door B R E D I E g e leverde is bijzonder dienftig H E R I K C A ' S werk. W i j
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G. B R B D I E , W O O R D E N B O E K .

hadden wel l u s t , d i t ten opzigte van de drie B Ü R M A N (en n i e t , z o o als B R E D I E o p g e e f t , twee) allen
genoemd F R A N C I S C U S , v a d e r , z o o n en k l e i n z o o n , te
toonen. D o c h ons verflag beflaat reeds genoegzame ruimte ; en daarom eindigen wij met den w e n s c h , dat B R ET
D i E zijne taak n o g gelukkiger v o l e i n d i g e , dan hij dezelve
is begonnen.

Gefchiedenis

der Christelijke

A. N E A N D E R .
Deel.

Godsdienst

Uit het Hoogduitsch

en Kerk,
vertaald.

door
Ijle

Te Amflerdam , bij P . Meijer Warnars. 1 8 2 7 .

In gr. ivo. Vlll

en 351 Bl. ƒ 3 - 60.

Offchoon wfj eenen afkeer hebben van die vertalingsz u c h t , welke onzen leeftijd bijzonder k e n m e r k t , zien wij
c:hter met groot genoegen goede en nuttige werken van
elders overgebragt, zelfs uit Duitschland,
van waar men
ons z o o veel onnuts,ja, v o o r ons bezadigd godsdienftig
g e v o e l , nadeeligs,in onze taal o p d i s c h t , dat R e c e n f e n t ,
alleen bij de w o o r d e n , uit het Hoogduitsch vertaald,
die
hij o p den titel van een Nederduitsch werk geplaatst z i e t ,
een' onwillekeurigen tegenzin ondervindt. Daar w i j , desniettemin , onpartijdig bcgeeren te z i j n , als w e t e n d e , dat
er in Duitschland veel goeds en f c h o o n s , o o k over de
G o d s d i e n s t , u i t k o m t , lazen w i j de Voorrede des V e r t a lers , cn zagen w e l d r a , dat dit w e r k van K E A N D E E
op raad en onder het geleide van onzen beroemden vaderlandfchen G o d g e l e e r d e , V A N H E N G E L , vertaald w a s
g e w o r d e n . O o k vinden w i j in het w e r k z e l v e zeer v e e l ,
waardoor het ons v o o r k w a m de eer van eene Nederduitfche vertaling waardig te zijn. Het doel van den Schrijver was, zoo als in gezegde Voorrede niet regt w o r d t
opgemerkt, in de werkingen des Christendoms
deszelfs
Goddelijke kracht,
en in de lotgevallen der
Christelijke
Kerk eene vraagbaak
voor volgende tijden aan te wijzen ; dc flichtelijke onderwijzingen
en vermaningen,
in
dé gefchiedenis
der Kerk voorhanden,
op tc zamelen;

eene wetenfchappelijke
en praktikale
behandeling der
Kerkgefchiedenis
te vereenigen, en alzoo te gelijker tijd
voor verftand en hart nuttig te wezen.
Dit doel /leeds
voor oogen houdende, heeft hij in zijn werk den glans
der nieuwheid met belangrijkheid-,
het aangename met
het nuttige weten te vereenigen. O f , e c h t e r , de vertaling
eene behoefte w a s voor de bewoners van ons
vaderland;
o p deze v r a a g , welke de Vertaler zichzelven o o k d o e t ,
zouden w i j niet even beflisfend durven antwoorden. H e t
nuttige van het w e r k , vooral bij de beoefening der G o d 
geleerdheid en Kerkelijke G e f c h i e d e n i s , erkennen w i j zeer
gaarne. O o k willen wij hem w e l t o e g e v e n , d a t , offchoon
de Hoogduitfche taal n o g al bekend is bij d i e g e n e n , v o o r
w i e dit werk eigenlijk is beftemd, het evenwel iets an
ders is, niet onbekend te zijn met de Duitfche taal; iets
anders,
eenen wijsgeerigen en diepzinnigen Schrijver
in
deze taal overal te kunnen volgen , de verfchillende woor
den en zegswijzen
uit andere talen, of uit de ftclfcls
der latere wijsgeer en in de taal der tegenwoordige Duitfchcrs overgenomen, in al derzelver
kracht te verftaan.
M e t dat al twijfelen w i j , o f de vertaling eene behoefte
kan genoemd worden , wanneer dit w o o r d in de gewone
beteekenis genomen w o r d t . Onmisbaar
o f volfirekt nood
zakelijk
z a l het werk z e l v e , en dus o o k de v e r t a l i n g ,
niet kunnen geacht worden te zijn. W i j v o o r o n s ,
intusfehen, befchouwen het w e r k als alleraanbevelingw a a r d i g s t , cn zijn o v e r t u i g d , dat de Vertaler zeer w e l
gedaan h e e f t , met hetzelve in onze taal z ó ó te geven ,
als hij het gegeven heeft. V e e l moeite toch heeft hij aan
deze vertaling moeten b e d e d e n , blijkens hetgeen hij ver
der in zijne Voorrede meldt.
W a t n u het w e r k van N E A N D E U b e t r e f t , w e l k s ver
taling wij aanvankelijk v o o r ons hebben , hoe groot het
worden z a l , is niet te bepalen , d e w i j l , volgens de V o o r 
rede , aan deszelfs voltooijing door den Schrijver nog g e 
arbeid w o r d t . D i t eerfte Deel behelst de eerfte afdeeling
der Gefchiedenis van de vestiging en vroegfte uitbreiding
d e s Christendoms. V o o r a f gaat eene zeer belangrijke In-
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leiding. D e z e bevat, na eenige korte aanmerkingen, .twee
afdeelingen: de eerfte geeft een algemeen overzigt van den
godsdienftigen toeftand der Grieken en Romeinen, ten tijde van de vestiging en vroegfte uitbreiding des Christendoms ; iri de tweede vindt men een algemeen overzigt van
den godsdienftigen toeftand der Joden van dien tijd. Beide deze afdeelingen, fchoon niets nieuws kunnende behelzen, zijn echter, zelfs voor een kundig Lezer, op eene
belang inboezemende wijze bewerkt. Hierop volgt de
Gefchiedenis der Christelijke Godsdienst en Kerk,, gedurende de drie eerfte eeuwen; doch alleen de eerfte afdeeling dezer Gefchiedenis, waarin gehandeld wordt over de
uitbreiding des Christendoms, over de vervolgingen tegen de Christelijke Kerk, en over de beftrijding der Christelijke leer door Heidenfche Schrijvers: deze drie bijzon»
derhéden worden behoorlijk ontwikkeld en geftaafd. Eindelijk ontvangen wij eenige Aanteekeningen, meestal van
N E A N D E R , en voor een zeer klein gedeelte van den
Vertaler. Deze toch , hoezeer met zijnen Schrijver ingenomen, laat'nu en dan blijken, dat hij van een ander geVoelen is.
Wij verlangen naar het vervolg van dit fchoone, nuttige en goed vertaalde werk.

Over het gebruik

van de Chlorure de foude en Chïorure

de chaux, door A . G . L A B A R R A Q U E ;
en met Aanmerkingen,
menjlelling,

vertaald,

betreffende de bereiding,

za-

eigenfchappen en het gebruik dezer Zou-

ten toegelicht, door A . H . V A N D E R B O O N M E S C H ,
Math.

Mag.

Phil.

Nat.

Doctor,

en Lector bij de

Wis- en Natuurkundige Faculteit aan de Hoogcfchool

te Leyden,
1827.

33e

enz.

Te Leyden, bij Haak en Comp.
In gr. ivo. 138 .0/. ƒ 1 - 5 0 .

Heer V A N D E R B O O N M E S C H heeft een verdienftelijk werk gedaan, met over het gebruik der Chlorurcs opzettelijk te fchrijven. E r was wezenlijk behoefte
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aan z u l k eene aanwijzing. E r is w e l hier en daar het
een en ander over deze in z o o vele opzigten h o o g s t n u t tige middelen in het midden g e b r a g t , doch alles ftuksw i j z e , en het werkje v a n L A B A R R A Q U E
is ook
niet in elks handen. Menigeen verlangde, bij het aanprij
zen v a n de Chlorares, w a t meer daarvan te w e t e n , en
wenschte een voorfchrift te h e b b e n , hoe men die midde
len o p het voordeeligst bereiden k a n , en in w e l k e gevallen
men dezelve aanwenden moet.
Zeer welkom is ons dus
dit gefchrift, waarin aan dat verlangen en die behoefte
zoo gelukkig voldaan w o r d t ; en w i j achten het v o o r het
publiek belangrijk te z i j n , van deszelfs inhoud een k o r t
overzigt te g e v e n .
Nadat de V e r t a l e r , in zijne V o o r r e d e , de gefchiedenis
van de ontdekking en het gebruik der Chlorures ver
m e l d , en hieromtrent minder bekende zaken heeft mede
gedeeld, v o l g t het werkje v a n L A B A R R A Q C E , van
bl. i—48 ; waarin wij het genees- en heelkundig en het
meer huisfelijk gebruik v a n dc Chlorure de chaux e n
Chlorure de foude vinden uiteengezet, en a l l e s , zoo door
de vermelding der g e v a l l e n , als van het gezag van be
kende Geleerden en de befluiten v a n het hooger b e d u u r
van Frankrijk, onderfteund en bekrachtigd. V a n b l . 48—
136 volgen de Aanmerkingen v a n den V e r t a l e r , die z i c h
voornamelijk bepalen bij de bereiding, de zamenftelling,
de eigenfchappen en het gebruik dezer z o u t e n .
D e Schrijver handelt eerst over de zuiverheid der (toff e n , die men ter ontwikkeling v a n More g e b r u i k t , en
de h o e v e e l h e i d , waarin dezelve moeten gebezigd w o r d e n .
Hij geeft de kenmerken der zuiverheid en o n z u i v e r h e i d ,
vooral v a n den bruinfteen, o p , en de middelen ter zui
vering v a n dezelve v o o r fabrikanten, daar het gebleken
w a s , dat men door de onzuiverheid der middelen bij de
fabrijkmatige bereiding der genoemde zouten veel verlies
lijden k o n . Hierna bepaalt hij de evenredige hoeveelheid,
waarin de bruinfteen, het k e u k e n z o u t , het z w a v e l z u u r
en het water bchooren gebruikt te w ó r d e n , en toont
proefondervindelijk het gebrekkige v a n fommige v o o r 
fchriften a a n : de door hem gebezigde en met grondige
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bewijzen aangeprezene evenredigheid is één deel bruinfteen, één deel keukenzout, twee deelen geconcentreerd
zwavelzuur, met twee deelen water verdund; welk voorfchrift.de Schrijver, uit fcheikundige inzigten en uit de
óndervinding v a n e e n , die de Chlorure de chaux fabrijkrnatig bereiden, als het besté aanprijst, "leverende dit mengfel koad eene groote hoeveelheid chlorgas, en behoevende
niet; dan op het laatst 'ver warmd/te worden; het komt
ook het best overeen met de zarnenftelling der aangewendé ftoffen. Hierna handelt de Heer V A N D E R B O O N
M E s c H over de verbindingen van het chlore met de zuurftof, en doet dit des t e naauwkeuriger, dewijl men door
de juiste kennis dezer verbindingen beter in ftaat i s , ' o m
te beoordeelen, wat er bij de_ bereiding der Chlorures
p l a a t s h e e f t , en welke de eigenlijke ^raenftelling dezer
zouteft'*;is;'WJj vinden alzoo de bereiding, vorming en
cigenföfjapfpen yan het chloroxyde, chlorigzuur, chlorzuur
cn gtox^e^mkhjorzuur
opgegeven "van bl. 63—77,
en d9arbij.-gM|gb&rflelj om deze zuren betere en met de
*ioiflénclatj2jp^<ïe Sjfetkuhde meer overeenkomende benamrrfeé^;^^èvgn^^<fe volgen de bereiding dezer zouten , i #
nie». hiermede in het groot in de
fabrijken te Verk- g?RH^ en de befchrijving van de werktuigen, die hiertoe mgPMOordccl. in gebruik; zijn; waarna
Wij «haf- groot vTa^rrmnt ^w-elhe.is de zatfienflelling de%er' z-outên-van \>K
104 behandeld vinden. Nadat
dtj'fchejk^iuidige^ onderzoekingen van de Chlorure de chaux
r

door D A L T Ö > V

W E L T E R ; T H O M S O N , G RO U-

V E L L . E , U R E , . O, A V - 1 . U S S A C en

H O U T O N-L A-

£ r D*L-.A R D i E R E 'zijn.,.yermeld waaruit blijkt, dat zij
deze zomen houden voor verbindingen van chlore met
kalk.en foda, en alzoo metgeoxydeerde ligchamen , begint'
de Schrijver zijne meening te ontwikkelen, dat de zoogenaamde -Chlorures verbindingen van kalk cn foda met
chlorigzuur of met chlore in den tweeden graad van
oxydatie zijn. Hij bewijst dit door de eigenfehappen
van het chlorigzuur cn der Chlorures, -door cene betere verklaring van de oorzaken der blccking door het
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thlorgas, door het bleekwater van B E R T H O L L E T
en de Chlorures, door de vorming van het kobalt - fuperoxyde uit het kobahoxyde door behulp van de Chlorure
de chaux, door de fcheikundige verklaring der verfchijnf e l e n , die bij de bereiding dezer Chlorures en dier z o n 
derlinge en onopgemerkte verfchijnfelen, die bij de daar•ftelling van de chlorzure po^asch plaats hebben. V e r v o l 
gens merkt de Schrijver o p , dat het nimmer als een bewijs
tegen hetbeftaan van chlorigzure zouten kan worden a a n 
g e v o e r d , dat het chlorigzuur zich niet onmiddellijk met
eene zoutvatbare grondlaag kan verbinden; en eindelijk
beftrijdt hij de meening, dat de enkelvoudige ftoffen z i c h
en met enkelvoudige en met zamengeftelde "of geoxydeerde
ligchamen kunnen vereenigen. D i t gedeelte van het werkje
bevat veel oorfpronkelijks, en heldert den aard der Chlo
rures duidelijk op : het verdient de opmerking der S c h e i 
kundigen : de naam van Chlorures m o e t , volgens den
S c h r i j v e r , in dien van Subchlorites veranderd w o r d e n .
Hierop vinden wij de meest kenfchetfende eigenfchappen
der zouten opgegeven en derzelver ontleding door het
k o o l z u u r g a s ; waarna de Schrijver over de proefmiddelen
handelt, die gebruikt kunnen w o r d e n , o m de fterkte e n
de waarde der Chlorures te b e p a l e n , en alzoo over den
chlorometcr van G A Y - L U S S A C en de wijze van b e 
proeving van D É C R O I Z I L L E S , I t O U T O N - L A B I L L A R D I E R E , LABARRAQUEen URE.
H e t werkje
eindigt met de aanwijzing van het technisch , genees- en
heelkundig en huisfelijk gebruik der z o u t e n , waarbij aangelegene waarnemingen bijeengebragt en de gevallen aan
getoond w o r d e n , waarin de Chlorures met vrucht kun
nen aangewend worden. M e t genoegen z a g de R e c e n f e n t ,
dat de Schrijver de waarnemingen zijner landgenooten niet
verzwegen heeft.
Uit dit verflag z a l de nuttige (trekking van des Schrij
vers arbeid genoegzaam gebleken zijn. W i j brengen hem
daarvoor onzen dank. D e Heer , V A N D E R B O O N
M E s c H heeft eene proeve gegeven , dat in hem de t o e 
gepaste Scheikunde eenen oordeelkundigen en vaardigen
DOEKBESCH.
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beoefenaar vindt. Hij ga voort op dien w e g , om zijnen
landgenooten van dienst te zijn. Van zijne vlijt, vindingrijkheid, voortvarendheid en welingerigte ftudie verwachten wij veel.

Redevoering

van

c. j . c. R E U V E N S ,

over het ver-

band der Archeologie met de hedendaagfche Kunften,
gehouden den 23 Sept. 1 8 2 6 , bij het aanvaarden van
hét gewoon Hoogleeraarsambt,

bijzonder

in de Ar-

cheologie , aan de Hoogefchole te Leyden.
Latijn,

door p . 0 . V A N D E R C H I J S .

Uit het

Te Amfler-

dam , bij J. van der Hey en Zoon. 1827. In gr. 8vo.
VIII

en 74 bl. ƒ : - Q o .

TT oen de Hoogleeraar R E U V E N S in 1818 het buitentengewoon Hoogleeraarsambt in de Archeologie op Hollands Hoogefchool aanvaardde, was dat vak finds eene
reeks van jaren met minder ijver behandeld. Men h a d ,
j a , de verzameling van P A P E N B R O E K ; maar dit was
dan toch waarlijk voor eene Akademie als Leyden geen
Mufeum, dat men de vreemdeling kon vertoonen, en
over het vak zelve der Kunstgefchicdenis werden, zoo
verre wij weten, geene lesfen gegeven De onverpoosde ijver des Hoogleeraars, die moeite noch kosten ontzien heeft, om in dit vak den vaderlandfchen roem te
handhaven, en ons op de hoogte van andere Volken té
plaatfen; de ongemeene milddadigheid des Konings , :die
bepaaldelijk deze ftudie, welke geene geringe uitgaven
vereischt, door aankoopen uit verfchillende landen heeft
aangemoedigd., — hebben thans de Leydfche verzameling
tot eene hoogte opgevoerd, der Hoogefchole en haren roem
allezins waardig, en aan welke flechts ééne zaak ontbreekt , ruimte ter plaatfing en behoorlijke fchikking. Elk
beminnaar der kunften en oudheden heeft dus de aanftelling van dezen ijverigen Geleerde tot gewoon Hoogleeraar
in zijn vak toegejuicht, t i e t w a s te verwachten, dat
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zijne Intreêredevoering over eenig gedeelte zijner geliefkoosde ftudie zou loopen. Hij heeft daartoe het verband
der Archeologie, o f kennis van oude G'edenkft'ukken ,
met de Kunften gekozen. Inderdaad een zeer gewigtig en
natuurlijk verband! N o g t a n s heeft de Hoogleeraar zijn
onderwerp niet in deszelfs volle uitgebreidheid behand e l d , waartoe de tijd hem ontbrak. Hij vertoeft hoofdz a k e l i j k , en bijkans uitfluitend, bij de Bouwkunde, en
w e l bij het verfehil tusfehen den. ftaat dier kunst in Frankrijk en Nederland.
D e reden daarvan is eenvoudig. D e
Hoogleeraar had een aantal bouwftoffen tot de Gefchiedenis der Bouwkunde in ons Vaderland v e r z a m e l d , doch
het veld te ruim en zijnen tijd te bekrompen g e o o r d e e l d ,
o m dit plan volledig door te zetten. Hij wilde dus deze
bouwftoffen bij de gezegde Intreêredevoering g e b r u i k e n ;
en hij heeft daaraan zeer w e l gedaan.
AJleetf zij het o n s
v e r g u n d , op te merken , dat de titel der Redevoering dan
wat ruim gefield i s ; e n , daar flechts pp het flot der
Redevoering een enkel w o o r d van de andere kunften g e zegd w o r d t , z o u men het ftuk zeer gevoegelijk kunnen
noemen , over het verband der Archeologie met de Bouwkunde. D e z e invloed wordt dus b e t o o g d : Frankrijk b e zit veel fchoonere en met meer fmaak opgetrokkene g e b o u w e n , dan Nederland. W a t is hiervan de reden ? N i e t s
anders dan de invoering van den antieken fmaak uit Italië
door Koning F R A N S I in de zestiende E e u w , die vervolgens n o g meer befchaafd en ontwikkeld is. Nederland
heeft z o o iets niet gehad. D e B o u w k u n d e heeft in onze
Noordelijke Provinciën eigenlijk nimmer g e b l o e i d , ( w e l
in de Z u i d e l i j k e ; men denke flechts aan de K e r k v a n
Antwerpen, het Raadhuis te Leuven , e n z ) Hiervoor
vindt de Hoogieeraar drie o o r z a k e n ; gebrek aan natuurlijken fteen , de langdurige burgerlijke en Spaanfche o o r l o g ,
en de Hervorming. T o t de oudere Byzantijnfche oïNieuwGriekfche bouworde (met zuivere b o g e n ) , z o o Wel als
tot de latere, verkeerdelijk z o o genoemde, Gothifche
(met fpitfe b o g e n ) , behoort harde fteen; en deze ontbreekt in Noord- Nederland , waar men z i c h met tufs
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o f bakfteen behelpen m o e t , en waar zelfs de naburige
Bentheimer fteen te veel van vervoer kost. D u s hebben
wij ook bijkans geene overblijffelen der eerstgemelde b o u w orde ; en die der t w e e d e , hoezeer m e n i g v u l d i g e r , zijn
n a a k t , v a n fieraden o n t b l o o t , en vertoonen niets van dat
treffende, 't welk de Gothifche kerken in andere landen
verheerlijkt. ( H e t zij ons v e r g u n d , den Hoogleeraar te
v r a g e n , o f dit niet w a t onbepaald gefield is ? M o e t de
Gothifche b o u w o r d e , , waarin men het ten Hemel opftrev e n d e , het reusachtige, toch ó o k in zijne ibort b e w o n deren m o e t , dan altijd fieraden en krullen h e b b e n , o m
te behagen ? D i t komt ons minder noodzakelijk v o o r . O p
o n s maakt de Groote Kerk te Haarlem ajtijd, althans
v a n b u i t e n , een' diepen i n d r u k , en wij Vinden daarin,
hoe naakt zij dan o o k moge w e z e n , iets g r o o t s c h , iets
hartverheffends. M e e r andere van dien aard zouden w i j
kunnen opnoemen.) D e tweede reden zijn de burgerlijke
oorlogen. ( D e z e waren ons echter met Frankrijk ten tijde
der Ligue gemeen.) H e t is w a a r , dat met de Hervorming , behalve de waarlijk bejammerenswaardige fchade aan
beeldhouw- en fchilderwerken, vele beelden en verfierfelen aan de kerken vergruisd z i j n ; maar waarlijk, die heiligenbeelden in nisfen en monnikskappen wijken dan t o c h
z o o hemelsbreed a f van de modellen van goeden f m a a k ,
die door de Italiaanfchc kunftenaars onder F R A N S I
naar Frankrijk gebragt z i j n , dat wij derzelver gemis niet
z o o bijzonder behoeven te bejammeren. ( A l l e e n de vernielde Abdij te Egmond is misfchien een z w a a r , een o n hérftelbaar verlies.) Doch' de Hoogleeraar fchrijft het g e mis eener goede' B o u w k u n d e der Natie z o o hoog a a n ,
dat hij zelfs het w o o r d fchoon o f fraai daardoor uit den
dagelijkfchen omgang verbannen, en door mooi ,
oïlief,
o f netjes vervangen acht. D i t gaat toch blijkbaar te verre. Z o u de befchaving en het fchoonheidsgevoel z o o g e heel afhankelijk zijn van de monumenten der B o u w k u n s t ?
Alsdan gelukkig Keulen, waar zich deze gedenkftukken
bijkans uit alle tijdperken v e r t o o n e n ; v a n de Oad-Romeinfche b o u w k u n s t in de Kerk Marie in het.Kapitoai,
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van de Èyzantijnfche in de St. Geryons-kerk, v a n de
dusgenaamde Gothifche, eindelijk, in den wereldberoemden
Dom,
misfchien met den Straatsburger Munjler en de
Westmunfier-kerk
het meésterftuk dier b o u w o r d e . E n
n u , waar is het fchoonheidsgevoel, dat de Keulenaars
z o o bijzonder onderfcheidt ? M e n zie flechts op hunne
naauwe en kromme ftraten, het ellendige voorkomen hunner h u i z e n , wanneer men de hoogst geringe bijdrage der
in Keulen geleefd hebbende perfonen tot de masfa derbef c h a v i n g , in vergelijking b . v. met Amflerdam (dat toch
geenen D o m h e e f t ) , niet w i l in aanmerking nemen. D e
aanmoediging tot de beoefening der B o u w k u n s t is dus
wel nuttig bij ons V o l k , maar w i j gelooven toch niet
z o o dringend noodzakelijk als het hier v o o r k o m t . D e
Hoogleeraar heeft ééne reden tot den minderen bloei der
burgerlijke Bouwkunde niet genoemd. Z i j ligt in de noodzakelijkheid der waterbouwkunflige werken. W i j mogen
in onze Noordelijke gewesten geene trotfche Kerken o f
Raadhuizen met Gothifche lieraden hebben ; wij hebben
Katwijkcr H u i z e n , Helvoetfluizer d o k k e n , Noordhollandfche kanalen, minder fchitterend, maar nuttiger ," dan
gene. D e z e bedenking is den Heere O O L L O T D ' E S C U R Y in Hollands Roem niet ontfhapt.
De vertaling van den Heer V A N D E R C H I J S , dien
Z . M . tot hulp des verdienftelijken Hoogleeraars in zijne
oudheidkundige werkzaamheden heeft aangefteld , is v o o r treffelijk. W i j hebben dezelve met den Lati/nfchen tekst
der Redevoering (mede dit jaar uitgekomen) vergeleken , en haar overal zeer g e t r o u w , hoewel niet flaafsch,
gevonden. Z i j leest overal als een o r i g i n e e l , en heeft
niets van die ftijf heid, welke ons menigmaal in vertalingen uit Latijnfche w e r k e n , en vooral R e d e v o e r i n g e n ,
heeft gehinderd. Niettegenftaande hetgeen wij op dit ftuk
meenden te moeten aanmerken, heeft hetzelve ons door
de nieuwheid en belangrijkheid des onderwerps en de
wijze van behandeling zeer bevallen; en het wordt n o g
nuttiger door een bijvoegfel, de opgave van werken
over de B o u w k u n s t der 'Middeleeuwen behelzende. D a t
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het vertaald w e r d , w a s , indien het eenigzins doel z o u
treffen, noodzakelijk: want alle liefhebbers en bevorderaars der B o u w k u n s t lezen juist geen
Latijn.

Gefchiedkundige Galerij der beroemdfte Duitfche Helden.
eeuw.

Fan de oudfte tijden af tot op de tegenwoordige
Naar"het

T U R I N I ,

door A .

Te Dordrecht,
dam,

Hoogduitsch van Dr. C A R L V E N B R U G G E M AN S .

bij Blusfé en v a n Braam.

bij Menfing en van Westreenen,

Tezamen

II

Deelen.

Té RotterIn gr. 8 r o .

1023 Bl. ƒ . 7 - 80.

Er
ligt den lezer weinig aan g e l e g e n , te v e r n e m e n ,
w a a r o m , buiten onze f c h u l d , z o o laat dit werk w o r d t
vermeld. O o k kunnen de lotgevallen van één enkel exemplaar w e i n i g belangftelling o p w e k k e n .
D e Schrijver fchijnt voornemens geweest te z i j n , de
voomaamfte Duitfche Helden letterlijk ten tooneele te
v o e r e n . D i t blijkt reeds uit den oorfpronkelijken titel.van
het v o o r ons liggende w e r k : Deutfches Heldenbuch. Nistorisch-dramatifche Darjlellung der gröszten Deutfchen
Manner, welche für vaterlandifche Freiheit ruhmvoll
kdmpften. Von der altesten bis auf unfere Zeit fortgeführt. T e oordeelen naar hetgeen ons aangaande H E R M A N N , Hertog der Cheruskers, in deze twee lijvige
deelen is g e l e v e r d , moest het geheel van eene buitenfporige uitvoerigheid zijn. Neemt men alleen de Duitfche
Helden in aanmerking, die in onzen tijd geen minder hatelijke onderdrukkers, dan de toenmalige Romeinen w a r e n , hebben helpen o v e r w i n n e n , dan komt ons reeds het
plan als te reusachtig, v o o r , o m , ik z a l niet zeggen door
éénen man behoorlijk u i t g e v o e r d , rnaar door het Publiek
met belangftelling ontvangen en gretig gelezen te worden.
M e n d e n k e hier maar aan B L Ü C H E R , B Ü L O w , B R U N S W I J K - O E L S ,

w i T G E N s T E i N en

aan

z o o velen ,

als men zich hier gemakkelijk zal herinneren. Bij het ver-

vaardigen van z o o vele en z o o uitvoerige fchetfen ver
loopt de t i j d , en daarmede ook de grootfte belangftelling
in de duurgekochte vrijheid. D e weinige Jaren, federt
die heugelijke gebeurtenisfen v e r v l o g e n , bevestigen , he
laas ! deze vergeetachtigheid, o o k van Nederlanders, H e t
k o m t ons daarenboven onmogelijk v o o r , dat vele Duit
fche Helden in z u l k eene Galerij kunnen geplaatst w o r 
den. Dergelijke dra/natifche voorftelling, als w e l k e hier.
van H E R M A N N
e n ' diens tijdgenooten geleverd i s ,
w o r d t onuitvoerbaar bij het vermenigvuldigen van gefchiedkundige gedenkftukken.
De tijd van H E R M A N N
behoort tot den Mythifchen leeftijd; dat is , tot den zqod a n i g e n , bij welken latere .Schrijvers de Mythen eer uit
vinden dan vinden. Op z u l k een' verren afftand neemt
men het z o o naauw. n i e t , omdat men niet algemeen op,
zonde tegen de wezenlijke gefchiedenis kan betrapt w o r 
den. Verouderde zeden en gebruiken dekken den Schrij-i
ver bij voorkomende m i s v a t t i n g e n , en de voorgewende
Mythen blijven altijd bruikbare verdedigingmiddelcn bij
elk vergrijp. D o c h bij het zwijgen der poëztj' van de Ge-*
{chiedenis leeft het proza.
H E R M A N N kan beter dra
matisch worden voorgefteld dan de H O H E N S T A U F E N , vooral beter dan D L Ü C H E R

of

B Ü I O W .

V E N T U R I N I nam a l z o o eene taak op z i c h , w e l 
ke , hoe meer zij onzen tijd naderde, te minder uitvoerlijk moest worden. Het is g o e d , dat hij alleen u E R M A N N heeft behandeld. Het volgende moest van z e l v e
mislukken. Daarom is het beloofde in de pen g e b l e v e n ,
naar hetwelk wij ook niet verlangen.
Onder volgende rubrieken handelt V E N T U R I N I zij
nen H E R M A N N a f : I . Stamvaders der Duitfchers.
Oudfie overleveringen. Woonplaalfen en volkskarakter.
I I . Gcestgcfteldheid onder Duitschlands oude Volken. De
Sueven. De Katten. De vrije Sakfen en hun eigenlij
ke toeftand. Rome's ftaat kunde in die woelige tijden.
III.
H E R M A N N ' S afkomst. Zijne jeugd, zijne oj>voeding,en zijne vorming in dcRomcinfchewapenfehool.
I V . Het Volksverbond in Ncdcr-Duitschlanef ter wraak-
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oefening over gefchondene eer, regten en vrijheid. Dè.^
vernielende 'veldftag in het Teutoburger - woud. D i t vindt
irien in het eerfte deel. Het tweede b e h e l s t : I . Gefleldheid van Rome bij de tijding van V A R U S nederlaag.
Onmiddellijke gevolgen van dezelve in Germaniê. I I . Bewegingen in Rome bij den dood van A U G U S T U S . Opftand der Legioenen aan den Rijn. Togt van D R U S U S
G E R M A N I c u s tegen de Marfen en Katten. UI. Nieuw
verraad van S E G E S T E S . T H U S N R L M / S de magt
der Romeinen. Algemeene oorlog in Neder - Duitschland,
IV.De laatfte'veldtogt van den jongen D R U s U s in Neder - Duitschland. Slag op de Idistavifthe vlakte. Rampfpoedige terugtogt van het Romeinfche leger. Laatfte tijding van T H U S N E L D A . V . Gejieldheid van NederGermaniê, na het 'eerfte tijdvak van den Romeinfcheri
oorlog. H E R M A N N ' S krijgstogf tegen den Markbod in
Opper-Duitschland.
V I . H E R M A N N ' S dood. — D i e p e r
kunnen wij ons rhèt den inhoud van dit w e r k niet inlaten.
Betrekkelijk is ons oordeel over de waarde dezes w e r k s .
T e r uitfpanning en vermaakshalve in handen g e n o m e n ,
heeft deze Historifche Roman veel vooruit boven de duizend en é é n R o m a n s , welke waarfchijnlijkheid noch w e zenlijkheid bezitten. D o c h ter aankweeking Van vaderlandsliefde en ter aanvüring van heldenmoed bezit geen
R o m a n eenige w a a r d e , al is deszelfs Schrijver o o k de
beroemde c . V E N T U R I N I .
Ongelukkig het V o l k ,
dat daartoe aan zijne vaderlandfche Gefchiedenis niet g e noeg h e e f t !

Het Hof van Holland, onder de Regering van L O D E W I J K
B O N A P A R T E , door een' Auditeur. Uit het Fransih vertaald. Met Aanteekeningen. Te Amflerdam, bij de Erven
H. Gartman. In gr. %vo. VIII en 307 bl. f 2-60.
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der Documens historiques van den gewezen' Koning van Holland dachten wij geene verdere berigten
wegens die kortftondige Regering meer te zullen bekomen.
Hier nogtans levert ons een Franscfman, een ondergefchikt

ambtenaar van N A P O L E O N ' S Broeder, een verflag van het*
geen onder diens Regering alhier zou zijn voorgevallen. D e
hoofdzaken komen veelal met die Document overeen, o f zijn
misfchien wel daaruit genomen; en buiten deze vindt men
daarin voornamelijk een aantal nietige Hof - intrigues, verflag
wegens de onbeduidende verrigtingen des Konings, wanneer
hij zich niet met ftaatzaken bezig hield, wegens de vermakea
ten H o v e , ' s mans wispelturigheid in het wegzenden zijner ondergefchikte ambtenaars en bedienden, en eindelijk eenige galante avonturen, hetzij van den Schrijver zèlven, hetzij van
den Koning, hetzij van anderen, die zeer goed hadden kunnen wegblijven, en die zekeren jong overledenen Grootmaarfchalk van het Paleis des Konings geene eer aandoen, wien*
gedrag omtrent de vrouw van een'. Spaanfchen krijgsgevangen'
Officier en dien Officier zeiven in een zeer fchandelijk eOr
verachtelijk licht verfchijnt. Doch waartoe deze fchandkfonijk opgehaald? Het boek had eigenlijk wel onvertaald kunnen blijven; maar, zoo het nu eenmaal overgezet moest worden, kon het in geene betere handen gevallen zijn. De Vertaler is blijkbaar een zeer kundig man, die niet alleen zijne
taak, vrij van alle Gallicismen, zeer goed verrigt heeft, maar
ook op vele plaatfen, waar de Schrijver zijne deerlijke onkunde nopens onze zeden, gewoonten en gefchiedenis met
waarlijk Franfche onbefchaamdheid durft ten toon fpreiden,
behoorlijk teregtwijst, en daarbij zelf eene foliditeit, eene
kennis der jongde gebeurtenisfen, zelfs aan het Hof van
L O D E W I J K , eene regtvaardigheid in de beoordeeling van
zijnen Auteur,en een' echt vaderlandfchen geest aan den dag
l e g t , die onder de thans zoo talrijke klasfe der Overzetters
waarlijk eene zeldzaamheid zijn.
Wij zullen trachten eenige weinige algemeene trekken op
te zamelen, die in dit werkje voor den Nederlandfchen L e zer misfchien van belang kunnen zijn. L O D E W I J K was z e kerlijk ongemeen wispelturig in het w e g z e n d e n , ' z e l f s van
zulke ambtenaren en bedienden, waarop hij vroeger bijzonder gefteld fcheen; maar het waren bijna uitfluitend Franfchen, wien zulks te beurt viel. De Schrijver is daarover gebelgd , omdat hij zelf een Franschman i s ; (hem fchijnt nogtans dit lot niet te beurt gevallen te zijn, daar hij tot op het
laatst van L O D E W I J K 'S Regering als ooggetuige fpreekt)
maar wij mogen met reden vooronderflellen , dat de ongelukkige Koning meermalen zijne dienaren betrapt heeft op on-

geoorloofde briefwisseling, hetzij met N A P O L E O N ' S Staats
dienaren, hetzij met de Koningin H O R T E N S I A , met welke
de Koning in volflagene verdeeldheid leefde; eene v r o u w ,
die*Heiland geen goed hart toedroeg, die den geheelen hoffbiat,' en misfchien wel zelfs burgerlijke en ftaatsbedieninrg e n , uitfluitend aan. Franfchen wilde zien toebetrouwd , en
door welke misfchien haar minnaar (dit toch is geen geheim
meer) N A P O L E O N veel uit Holland vernam, hetwelk hij niet
w e t e n , o f althans z ó ó niet vernemen moest. Had L O D E W ^ K dit van. eenigen. ondervonden, zoo. was het niet onna
tuurlijk, dat hij meer Franfchen, en eindelijk allen begon te
wantrouwen, naarmate hij; zich meer van.de degelijkheid en
epregtheid van den Hollajidfchen volksaard leerde overtuigen.
Het is echter te begrijpen, d a t deze afgedankte Franfchen,
mi mét gif en g a l , niet alleen tegen L o D E w u ^ , maar ook
tegen de Heilanden, d i e zij dachten dat hun den voet gelige
hadden, vervuld, thans: met verdubbelden ijver d e z e l v e n
misfchien door middel van H O R T E N S I A , bij den alvermogenden tiran hebben gelasterd; zoodat de beklagenswaardige
Naamkoning van Holland, juist door den-maatregel, dien hij
nam ora zich te beveiligen , te dieper in het ongeluk ftortte. Een bewijs daarvoor levert de brief, door N A P O L E O N
op a i D e c . 1809 aan zijnen Broeder gefchreven, waarin hij
Zich vooral over het verjagen der Franfchen beklaagt; i e t s ,
hetwelk dan ook een voorwendfel tot de berooving en daarop
gevolgde inlijving van het Koningrijk aan de hand gaf. — T e n
andere wordt de reeds aangeftipte ongelukkige betrekking van
f

L O D E W I J K tot H O R T E N S I A beter uiteengezet, dan wij nog

ergens gezien, hebben.. Eerstgenoemde kon z i c h , kjeschheidshalve, daarover in de Documensmet zoo breed uitlaten (fchoon
voor verftandigen daaromtrent genoeg gezegd i s ) : hier ziet
m e n , , hoe de verdeeldheid reeds fpoedig na 's Konings komst
tot den. troon zigtbaar w e i d ; hoe H O R T E N S I A meer de ver
maken, van Parijs beminde, dan de bedaarde zeden van Hol
land, Den Haag was haar niet eens levendig genoeg; hoe
zou het- Utrecht geweest zijn? De Franfche Schrijver vindc
de verwijdering der Echtgenooten ergerlijk, en wilde wél ,
dat t o o E V V u K gezag gebruikt h a d , o m H O R T E N S I A terug
te houden; doch wij zijn het met den Vertaler eens, dat die
de kwaal erger zou gemaakt hebben,blijkens hare, door N A - ,
poLEON,

nu

hij met M A R I A L O U I S A gehuwd w a s , ge»

dwongeae terugkomst in 1.8104 die nog grower ergernis, g a f .

doordien de Echtgenoot, volgens de hier medegedeelde be
rigten , de vertrekken , welke tot die zijner Vrouwe geleidden,
liet affluiten en zelfs toemetfelen; ja dat hij haar, die naar
Frankrijk wilde terugkeeren, zulks volftrekt belette , zöödat
zij niet zonder de hulp der weinige Franfche hofbedienden,
die L O D E w i j K nog had overgehouden, en niet dan door list,
naar Antwerpen kon ontfnappen, en daarop zekerlijk, te Pa
rijs teruggekomen, de klove met den Keizer onheelbaar ge
maakt heeft. Voorts leeren wij uit dit gefchrift zoo w e l , als
uit de Document, den thans ( G o d betere 't!)'door velen zoo
hoogopgevijzelden N A P O L E O N weder als een' lagen,affchiiwelijken dwingeland kennen, die, fchoon meester van een laf4
van 40 tegenover een van 2 milioenen z i e l e n , nog niet het
hart heeft, om laatstgemelde aan te randen, eer hij deszelfs
Koning door verraad naar Parijs had gelókt, en daar, op
ftruikroovers - manier, met het mes op de keel. tot den afftand van derdehalve Provincie had gedwongen. Wel te regt
had hij dus zelfs aan zijne eigene familie, om niet te zeggen
aan de honderdduizenden, door hem tot vertwijfeling gebragt, de bal/jingfchap op St. Helena verdiend, die zekere
lieden thans zoo zeer bejammeren. Een groot man was hij
nooit; daartoe behoort meer adel der ziel.
Van de nietigheden en dwaasheden, die dit boek b e v a t ,
zullen wij flechts opnoemen de fchildering van Friesland,
als een oord van ballingfchap, als een verfchrikkelijk land,
waar de dampen van een ongezond gewest (in 1808) m;' Franschman in korten tijd dedenfterven; — het verhaal van een*
tóoneelfpeler, M O R A I T R I E R , die de nieuwe hovelingen
onophoudelijk onderwees in de groote kunst van den. hoed te
houden, den degen te dragen, en met de jabot te fpelen; —
den plotfelingen overgang van de fchildering der Amflerdamfche kermis tot het wetboek N A P O L E O N ; — het verloten
van allerlei aardigheden, op de Haarlemfche kermis gekocht,
b . v . een' hanfop te paard en een' porfeleinen waterpot, op
het Loo; — het invlechten eener allezins beuzelachtige A n e c .
dote van een' papegaai tusfehen de verhalen der jammeren
van den Koning en het land, enz. Hoe het z i j , indien men
lust heeft, zich dit werk aan te fchaffen, moet men v o l flrekt de verbeterende vertaling, niet het Franfche origineel
koopen, dat den Schrijver zoo min als zijner Natie tot eere
verftrekt.
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B1LDERDIJK,
— Svypjs? sr<£v1' s irxytcpxrfc XP&vos*
Him ftêv lax^i y%S, Qfom Si <ru/*x!«. (*)
SOPHOKLES.

7V Rotterdam, bij A . F . H . Smit. 1827. In gr. Bvo.
en 204 bl. f' 3 - :

Toen

in

Fill

ons-

ons deze bundel
handen k w a m , drong zich bij
het denkbeeld o p , dat B I L D È R D V K dan zich eindelijk zou
bekeeren. Met den voet in het graf is het immers, bij hei
minfte greintje van welmeenendheïd, onmogelijk, ftreng te
oordeeien over medemenfchen? Het geopende graf maakt den
menfchenhater, zoo niet zacht geftemd, ten minfte voör-fchelden en verdoemen ftom. W a n t , v o l g e n s B I L D E R D ^ K zeiven»
Die fteeds om Gods genade fmeekt,
Heeft nooit een wreed gemoed.

Nu , dachten w i j , zal „ hij, bij het te- gemoet gaan van dert
dood en hetgeen verder v o l g t , alleen tot zichzelven inkee.
rÊn, het kwaad alleen in zichzelven veroordeelen, het oordeel over anderen, naar het bevel van J E Z U S , aan God a l overlaten, en eindelijk eens in beoefening brengen, wat
hij te voren zoo fchoon, maar alleen als Dichter, ter rege«
ling van zijn gedrag en oordeel, afgebeden heeft:

leen

Laat mij altijd onderftellen,
Dat het menschdom liefde kweekt.
Zoo de fchijn het"ook weêrfpreekt,
Laat mij nooit een oordeel vellen,
Dat aan dezen plicht ontbreekt.
Laat mij niemands daden wegen
Op de goudfchaal van 't verftand,
Aan de dwaling na verwant;
Opgerezen, neergezegen,
Naar het wanken van de hand.
(*) Ter bevordering van duidelijkheid, heeft men hier de
Griekfche letters gekozen.

meer gewone

•Neen, maar laat mij alles fchatten
Naar dê wenfchen van een hart,
Dat zich - zelve kenbaar w e r d ,
En de zwakheid kan bevatten,
Die den braafften foms benart ( * ) .
Het afgewende gelaat des Grijsaards van den geopenden
grafkuil, het niet uit nederigheid afgebeelde uitgaan Van den
vulkaan, en het gekrulde Grieksch uit een treurfpel van den
Heidenfchen S O P I I O K L E S , op het vignet, door B I L D E R D IJ K zeiven geteekend, boezemden ons wel eenig wantrouwen i n ; maar wij bleven toch op de mogelijkheid zijner bekeering hopen. Dat hij alleen op het vignet met den voet in
het graf zou zitten, durfden wij nog niet bepalen. Het Voorbericht gaf ons hoop, dat de gedichten zouden overeenftemmen met 's mans zielsgefteltenis en omftandigheden. 'Dat de
Grijsaard mijmert,vooral hij,die zich overleefd heeft en zich
in den dompigen levensavond bevindt, zegt de man gul
w e g ; en wij zijn, voor zoo verre het hem betreft, het hierin
met hem eens. «Stichting belooft h i j ; en wie kan alleen
woorden verwachten van een' man, die den dood niet lang
meer ontloopen kan ?
Onze gunftige meening over dezen bundel daalde merkelijk, bij het lezen van het opfchrift: Staatsgezag. Heeft dan
de man met den eenen voet in het graf niets anders te bepeinzen? Hetgeen daar bl. 12 volg. voorkomt, willen wij
niet eens aanvoeren; ook niet hetgeen hij lastert (in Filozooffche Deugd, bl. 10") tegen de tegenwoordige Predikers
van het Evangelie. Wij vonden in de Slaapverkwikhing ( b l . 1 9 )
de reden opgegeven, waarom B I L D E R D IJ K eigenlijk nooit
in goede luim is geweest. Hij is nooit goed uitgeflapen; en
het is dus waarfchijnlijk,dat zijne gedichten, die in den morgenftond gemaakt zijn , de fomberfte zijn. Na een middagflaapje gaat het hem, bij goede fpijsvertering, misfchien beter van de hand.
Waar, waarom moest de flaap, die heilzame artfenij,
Steeds kwelling, arbeid, en vermoeiing zijn voor m i j ,
En deed hetgeen bij elk een bron is van genieten,
Mij 't aangezweepte bloed door 't herfenftelfel fchietenf
(*) Mengelpoëzij, Ifte D e e l , kleine uitgave, 1823,bl. 1 4 a ,
143.

Helaas! ' k beproefde nooit dien zegen Tan den ftaap.
R e e d s , aan den leiband naauw geheel ontwasfên knaap,
Zoo verr' mij is vergund den tijd weer op te halen,,
Was flaap mij drukkend, en een eindloos herfenmalen;
't Ontwaken, naar eii droef, met afgemat gevoel
In ' t lichaam en den geest, van 't doorgedaan gewoel
J)er herfenfchimmen, die mijn nachten als mijn dagen
Vervulden, njet het bloed door 't peinzend hoofd te jagen;
Ë n wonder van Gods hand is ' t , dat ik Grijzaart l e e f ,
É n vrij van ' t wreed gevolg der herfenkrenking bleef.
Op 'de twee laatde regels kan men zekerlijk gegronde aanmerkingen maken. Maar wie belijdt gaarne eigene herfen.
krenking? Daartoe komt niemand, het minst bij. de hevigde
vlagen, Intusfchen bewijst het enkele dukje, de Taal, dat
B I L D E R O I J K niet 'vrij van herfenkrenking bleef.
Het is inderdaad een ongeluk, indien niet iets ergers, dat
de man niet flapen kan. Daarom weet hij fomtijds «iet, wat hij
droóinetode dicht, o f dichtende droomt. N u weten wij het,
dat ten minfte voor hem de morgenftond geen goud in den
mond heeft. Het graf zelfs trekt hem d a n , ten minfte 's morgens , niet af van herfenfchimmen! O n g e l u k k i g e ! . . . . Hoort
maar eens dezen wensch, bl. 47.
6 Mocht geheel Euroop van West tot Oosterkimmen
't Godtergend - helsch Parijs in vlammen op zien klimmen,
E n 't menschdom wreken van vier eeuwen gruweldaan,
M e t Duiv'len-, neen, met meer dan Duiv'lengeest beftaan!
Het geheele ftuk, getiteld de Taal, bl. 43—49, is zekerlijk
gedicht in de hevigfte vlaag van krankzinnigheid, in welke
hem het herfenmalen en het gewoel der herfenfchimmen tot
dusverre ooit gebragt heeft. Het zachtzinnigst en Christelijkst oordeelt men, wanneer men hem , met den eenen
in het graf, als impos mentis (krankzinnig') befchouwt en b e klaagt..

voet

Van de afzonderlijke ftukken van meerdere of mindere uitgebreidheid, in dezen bundel voorkomende, berejkt geen die
hoogte van razernij en ijlhoofdigheid, welke in de Taal zich
aan iederen onpartijdige ( * ) voordoet. Hetgeen B I L D E R (*) Dit woord bezigen wij hier opzettelijk.

Zulks dient

l p
in de Slaapverbsikking zoo gul weg van zichZelven,
heeft verklaard, geeft ons r e g t , de ftukjes in dezen bundel
tot twee foorten te brengen, naar den tijd, op welken zij
hem ontvloeid zijn: Morgen/tukken en Namidddgjlükkèn; 'bij
welker beoordeeling ook wind en weder evenzeer in aanmerking komen, als de lange duur van zijne droomen, die zelfs
op klaren dag niet fchijnen af te breken. Bij zulk een kruidje roer mij niet werkt zelfs hét geritfel van bladeren bijna
met hetzelfde geweld, als een hevige orkaan bïj dén gezqnd e . Door B I L D E R D I J K ' S gulle belijdenis aangaande zic'hzelven verftaan wij nu hetgeen V O S M A E R ( | ) fchrijfc: „ Ie„ der deeltje, van welks werking een gezond mens'C'h niets
„ bemerkt, kan zulk eene gevoelige fpinneziel hevig 'aa,n„ doen en geheel in onrust brengen. — Doch als het kleinfte
„ zieltje boos wordt, of door eene andere drift ontdoken.,
„ hoe hevig zien wij hare webbe bewogen! En droogt zij
„ niet uit van nijd, haren fpinnenaard regt ontdekkende?"
Mannen uit de maan en herfenfchimmen hebben bij zulk eene
fpinneziel dezelfde uitwerking. Alleen hetgeen wezenlijk i s ,
brengt deze overgevoelige fpin niet in rustelooze beweging.
En wanneer dan, bij het hevig fchudden der geheele webbe.,
aan de fpin een dichtftuk ontvloeit, zal dit dan kalm en rustig kunnen zijn? Er is dan wel onderfcheid tusfehen hetgeen
B I L D E R D I J K , bij en na het fchudden zijner webbe, zingt
of fchrijft. Droomen en herfenfchimmen vullen zijne nachten
en dagen , en vullen, ten minfte vullen voor een groot gedeelte aan, de onderfcheidene bundels , welke van h e m , van dag
tot dag, in het licht komen.
Het bovenftaande is wel voldoende, om den onderfcheiden'
tot narigt van M A R O N I E R en dergelijke voorvechters van
B I L D E R D I J K ' S geleerde razernij. Ook wij gelooven, dat
B I L D E R D I J K Godentaal fpreekt; maar welke men in den
Tartarus beter dan op den Olympus zou verftaan. De man
moet zich niet boos maken; want bijen leveren geen honig,
maar maken flechts gegons, als zij boos zijn. Ook hij kan
betere waar leveren, dan zijn brommend rijmpje op B I L D E RD i j i t . Maar als men toornig i s , gaat het niet. Zie B I L D E R ü IJ K .

(t.) Nagelaten en verfpreide Letterarbeid,

Ifte D . bl. 124.
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aard dezer lnfonen, vooral der kwade luimen, te leeren ken
nen. Onder het herfenmalen en het gewoel der herfenfchim
m e n , vooral 's morgens bij het opftaan het hevigst, heeft hij
waarfcbijnlijk het volgende gedicht:
De Taal aan band f en hoe? Van die geen taal verftaat,
En wien de fchrijffiguur voor klank en reden g a a t !
Waar zag men ooit eene eeuw, die zulk een flag van dwazen
Vergunde om anders dan (7«) 't dolhuis uit te razen!
Maar neen, zij prijken op den leerftoel. —
BI. 120:
Rampzalig kroost, in wind van praalzucht opgetogen,
Wat wordt er van uw hart, uw oordeel, en verftand! —
Geen liefde of Godvrucht meer uit moederborst gezogen!
Geen onderwerping meer, geen wet of zedeband!
Van jongs ten toon gefteld, gevormd voor praalfchavotten,
Aast ge op een kranken lof en nietig handgeklap;
Praat meestrendwaasheid n a , en leert met waarheid fpotten,
E n 't heerfchend wangerel neemt ge aan voor wetenfehap.
Dat B I L D E R D I J K fomtijds niet wist, of hij droomde of
n i e t , blijkt uit zijne v r a a g , bl. 1 4 5 :
En droomde ik uit, o f droom ik nog?
Dit geheele ftukje, Droom getiteld, bewijst duidelijk, dat de
man nog aan het droomen leed, toen hij het bed verlaten had.
*t Was een benaauwde droom, die nog mijn hoofd bezwaart.
BI.

163:

Hiertoe zoo veel onderwijzers,
Die als zoo veel fchroeyende ijzers,
Taal en uitfpraak, geest, gevoel,
Naar een dommen gril verwringen,
En de ziel in kluisters dwingen,
Naar 't hun - zelv' verholen-doel!
Hiertoe zoo veel maatfehappijen,
Korven, eens van noeste bijen,
Honing purende. — Ach hoe kort!
Nu een broed van vuige hommeien,
Dat met wesp- en keverdommelen
Alles razende overftortj

De ftaatknndige en godgeleerde razernij van B I L D E R D I J K
(laan wij over, als genoeg bekend en hier voor de vijftigfte
maal wecier door hem uitgekraamd, vooral in zijne Morgen*
gedichten.
In dezen bundel is evenwel niet alles, fchoon wel het
meeste, op dezen toon geftemd. Ook laat hij zeifs in het
betere er wel weder iets van St. Anne onder ioopen; b. v .
bl. 108:
L e e f , wat ook word' van 'c land, d a t , van God afgevallen,
Op onr/'hanküjkheid en zelfbeheer durft brallen,
En vloekbren Eigenwaan afgodifche outers fticht
Wat van een wareld word', die Heiland kent noch p l i c h t Wat oordeel van Gods wraak 't verfodomt fchuim der volken
Of wegfpoele in één zee , of inzwelge in den gloed
Der opgeborften zwavelkolken ,
Die 't onkruid , lang geduld,in 't eind verteren m o e t , enz.
Wie zou dit verwachten in het anders voortreffelijk (tukje:
Aan mijne Wederhelft?
Maar het was ook nacht, voor den
Dichter de tijd zijner droometi, en van het gewoel der herfen
fchimmen.
Voortreffelijk is vooral zijne vertaling van de Klaagliederen,
van J E R E M I A S , Hoofdft. IV. Jammerklacht, bl. 7 3 :
vs. 1. Hoe is de Tempelpracht, hoe 't eermetaal ontluisterd,
Het echte zuivre goud ! Hoe 't kostlijk eélgefteent'
Des Heiligdoms bezwalkt en in zijn gloed verduisterd 1
Hoe onder 't (lijk vertrapt! W e e n t , Sionieten , weent!
vs. 3. Het woeste zeekalf biedt op klip en dorre ftranden
Zijn welp de volle fpecn en zoogt zijn vormloos kroost;
Maar Sion, als de (bruis der Afrikaanfche zanden,
Heeft, hoe de zuigling fchreit, voor 't dorftend hart
geen troost.
Wij mogen niet meer affchrijven. Hier is evenwel alles zoo
uitmuntend, dat wij meer Jeremiades verlangen zouden, wel
te verftaan, indien E I L D E R D I J K zich leiden liet door den
zelfden voortreffelijken geest,als den Israëlitifchen klager be
zielt ; anders hebben wij van hem Jeremiades genoeg.
Bij het doorlezen van dezen dichtbundel kwam ons dik
werf te binnen het volgende:

Op mijn Afbeeldfel, door S C H W E I C K H A R D T gefehilaerd. (*)
Een diepvervallen hue, een tros verflenfte bloemen
Is, door de kunst verbeeld , een voorwerp van waardij.
Boor s c H w £ I C K H A R D T S hand gemaald, mag elk mijn
beek'nis roemen j
Zoo roemt men zelfs een wesp in H U I Z E M ' S fchilderij.
B I L D E R D I J K heeft zich door dit bijfchrifc als naar het l é ven geteekend. S O H W E I C K H A R D T ' S hand teekent het uitwendige. De Dichter maalt het inwendige. Dit Iaatfte is het
beste gelukt. D e wesp valt altijd op de eêlfte vruchten, en
fteekt ieder, die dit ooft in befcherming neemt. Het Iaatfte
dat van de wesp fterft, is — haar angel.
Eindelijk deelen wij nog onze gedachten mede over de g e pastheid van titel en vignet voor den inhoud van dezen en
ook van vroegere dichtbundels. Het komt ons namelijk v o o r ,
dat B I L D E R D I J K niét het oog op het graf heeft gehad ,
toen hij de meeste ftukken in dezen bundel vervaardigde.
Hiertoe brengen wij niet Algemeene Dolheid, bl. 200 , eene
vrije vertaling van het fraaije denkbeeld des Franfchen Abts
D E M E N N A I S , noch de kostelijke vertolking der wanen wartaal van B O N A L D , b l . 189. Hier toch geldt alleen
fimilis fimili gaudet. Als bewijs voor ons gevoelen kan w e l
dienen het flot uit de Ontfchuldiging eens Grijzaarts, b. 199
t

Wat wil men meer van mij ? Verftand en geest verrookten,
E n de aders hangen flap, die eens tot barftens kookten,
De fpieren zijn verftijfd, en 't hart vergeet te liaan;
Dees wareld ben ik door, eene andre vangt reeds aan.
ZöU dan B I L D E R D U K ,
v e u , zijne Vrouw

Dat

d i e , met uitzondering van zichzel-

— — en 't handvol Godgezinden,
aan 't geflachte Lam als krijgsbuit toebehoort,

(bladz. 4 1 ) alles en allen vervloekt, niet gebeefd hebben bij
het uitftooten vooral van den laatften r e g e l , indien hij aan
zijnen dood had gedacht? Welk eene wereld of wareld gaat
hij dan té geihoet, welker begin vin hem door lasteren en
vloeken gekenmerkt is ? . . . .
(*) Mengelpoëzij , boven aangehaald, b l . 2 5 5 .

Hoe zwartgallig de knorrige man ook over anderen denkt
en oordeelt, gelooven w i j , dat de voet in het graf voor B I L 
D E R D I J K hetzelfde i s , wat J O A B eens waande, dat voor
hem zouden zijn de gegrepen hoornen des altaars (1 Kon. I I :
28). Het voorbeeld der mannen , die van den Koning de
zoo noodige Abolitie hadden verzocht en verkregen , maakte
hem zekerlijk opmerkzaam, en joeg hem naar het graf, als
het Afylum of de vrijplaats voor erge gevolgen. Althans zijne
geheele houding op het vignet, met afgewend gelaat om ver
giffenis fmeekende, begunftigt dit vermoeden even zeer, al9
d e ' i n h o u d , ook van dezen bundel, op meer dan ééne plaat»
aanwijst, dat ook B I L D E R D I J K wel degelijk Abolitie noo
dig had.

Advijs over de Verhandeling, bekroond door de Hollandfche
Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem, op hare
Prijsvraag, over de oorzaken van het verval des Nederland
fchen Handels, en de middelen tot herflel of uitbreiding van
de(n)zelve(n), uitgebragt geweest^?') door G . K . Grave V A N
S O G E N D O R P , Mede - Directeur dier Maatfchappij, Uit
gegeven door Prof. H . w . T I J D E M A N . Te Haarlem, bij
de Wed. A . Loosjes, P z . 1828. In gr. ivo. 70 bl. f '.-75.
De verdienftelijke Staatsman , wiens vruchtelooze pogingen
tot verligting van da zware lasten, die op den handel druk
ken , en denzelven uit Holland, waar nog bovendien de on
evenredige grondlasten alles duurder maken, allengs naar
Braband of Hamburg en Bremen verplaatfen; de Wereldbur
g e r , wiens zucht voor den vrijen handel in 't algemeen z o o
bekend en toegejuicht i s , had een Advijs gegeven op de b e 
kende Verhandeling van den Heer O U W E R K E R K D E V R I E S ,
Hemmende tot eene voorwaardelijke bekroonirig.
Dit ftuk
was, om de uitgebreidheid, op de vergadering niet gelezen;
maar Prof. T I J D E M A N , wien de lectuur daarvan vergund
w a s , v e r z o c h t , om het eerst in een Tijdfchrift te plaatfen en
naderhand afzonderlijk uit te g e v e n , hetwelk hem werd toegeftaan. Wij hadden dien zelfden wensch, bij onze beoordeeling
der bekroonde Verhandeling, te kennen g e g e v e n ; en het
verheugt ons hartcf.'k, thans in de gelegenheid te zijn , onzen
Lezeren den inhoud van dit belangrijk Advijs mede te deelen.

G. K . GRAVE V A N H O G E N D Q R P

De Graaf V A N H O G E N D O R P prijst de Verhandeling over
*/ algemeen en keurt haar der bekrooninge waardig, doch
met eenige bepalingen; namelijk, dat de Maatfchappij Tiaar
zegel niet hange aan i ) de verdediging van het invoeren van
hooge regten op den koophandel. De Heer D E V R I I S had
deze hooge regten niet. dadelijk verdedigd, maar toch ter
loops zich niet ongunftig* daarover uitgelaten. Dit kon de
Graaf niet dulden: hij geeft in weinige woorden het réfumi
van 't geen hij zoo dikwerf in de Staten-Generaal heeft doen
hooren, dat hooge regten, hoe men de zaak ook keere o f
wende, en onder welke fchijnfchoone voorwendfeis men the
verbloeme , den handel wegdrijven. Vervolgens komt hij 2 )
op ' t geen D E V R I E S van ons koloniaalflelfel gezegd had.
Hier verdedigt hij de onbepaalde vrijheid van handel, met
eenige befchermende regten. Zoo gereedelijk wij hem het
eerfte punt toegaven, zoo zeer moeten wij hier van hem verfchillen. De voorfpoed van Java is een groot, is een voornaam , maar niet het eenige, niet het voornaamfte belang van
het Moederland. Wanneer, ten gevolge van onbepaalde toelating van vreemden , d i e , door allerlei omftandigheden, en
door den veranderden toeftand der wereld, thans goedkooper
varen en goederen aanbrengen kunnen dan w i j , de koloniale
goederen op Java buitenfporig rijzen, en daarentegen in het
Vaderland, door den grooten toevoer, z ó ó dalen,dat êlkfchip
met koffij , dat aankomt, zuiver verlies i s , moeten dan niet
eenige krachtdadige maatregelen . tot befcherming worden
genomen? ( M e n zie het Advijs van den Heer V A N A L P H E N
op de Geldleening voor Óostindie.) De ondervinding beflisfe •
Is Java's financiële toeftand in de jaren van vrijen handel,
terwijl de koffijprijzen de buitenfporigfte hoogte bereikten,
vooruitgegaan ? of dagteekent zich het grootfte gedeelte van
den achterftand der 20 Millioenen uit dien tijd ? ( D e Oorlog
heeft dien achterftand verergerd, maar niet oorfpronkelijk veroorzaakt.) Theoretisch laat zich voor den onbepaald vrijen
handel in de koloniën v e e l , zeer veel zeggen; maar.in de
praktijk is het fomtijds daarmede anders gelegen, en wij vreezen , dat de hoogverdienftelijke Schrijver van het Advijs te
veel aan zijnetheorie vasthoudt,en de gefteldheid der z a k e n ,
den ondernemenden en onderkruipenden aard onzer mededingers in den handel, der Engelfchen, niet genoeg in het oog
houdt. Dit blijkt ook wel uit zijne aanmerking over het
3de punt; d a t , namelijk, de Schrijver der Verhandeling zich

te nadeeiig togen Engeland en Amerika uitlaat. De Heer o z
V R I E S had daadzaken gemeld; en waarlijk, dat de Engel
fchen ons over 't geheel niet genegen zijn, is wel aan R A F 
FLES,

aan

CRAWFURD,

aan

Sincapore,

aan hun gedrag

op Sumatra (zie de Reizen van N A H U Y S ) , a a n hun onlangs
gedaan verbod van handelgemeenfchap met de Kaap, bepaal
delijk aan Nederlanders, gebleken! De Graaf V A N H O G E N D O R P treedt in een uitvoerig en zeer belangrijk betoog over
Engelands wereldhandel, om te bewijzen , dat het ftelfel
van H U S K I S S O N , de meerdere ontlasting en vrijheid des
handels, heilzame gevolgen voortbrengt. Doch of men voor
eerst nog den handel met de gewezene Spaanfche koloniën
tot die foort van gevolgen betrekken moet, is ons nog zoo
zeker niet, als de Graaf z e g t : „ De voordeden van Enge„ land (daarin) moeten van jaar tot jaar grooter worden."
De Engeljchen hebben millioenen ponden fterlings in leeningen
aan de nieuwe Staten en in Mexicaanfche mijnen gedoken ;
de nieuwe Republieken zijn alle bankeroet gegaan; het geld
van de leeningen is dus w e g , en het is met de Mexicaanfche
mijnen gcloopen als met de oude fchatgravers en met de
Misfisfipi-fchatten van wijlen L A W , winderigergedacluenisfel
Nu zijn ook de rijkfte bezitters en kooplieden, de Spanjaar
den, uit Mexico gebannen, en de wanorde is er ten top, g e 
lijk reeds vroeger in Columbia. Dat de Engelfchen in lndië en
elders ondernemend zijn en goede maatregelen hebben geno
men , is onbetwistbaar; maar dat zij in hun fystema weifelen,
zoo als de Heer D E V R I E S beweert, is ook zeker: men zie
flechts de tegenftrijdige gevoelens van c A K S I N G en W E L L I N G T O N over den graanhandel (de corn-laws) , waaromtrent
men thans een mezzo termine gevonden heeft ,-die niemand vol
doet. Dat de Engelfchen in Afrika groote pogingen tot befchaving
en vc- preiding des Christendoms, alsmede tot opfporing van
nieuwe handelswegen, doen, verdient allen l o f ; maar hunne
kolonifatie aan de Kaap en in Canada geeft toch blijk, g e 
lijk de Graaf zelf erkent, dat duizende huisgezinnen zonder
brood zijn, gedeeltelijk ook door^de machinerie. Zou dit
ftelfel eener onbepaalde productie van manufacturen door de
machines, waarbij duizende huisgezinnen aan den bedelftaf 'ko
men , dus wel zoo ftellig aanbeveling verdienen ? — De uit
drukking van den Heer D E V R I E S , dat de Amerikanen over
al komen fnuffekn, heeft hij zelf, bij de herziening zijner
Verhandeling, weggenomen.
r
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ADVJJS.

Dc edele Schrijver befluit zijne Verhandeling, dus mag
men dit Advijs wel noemen, met uitzondering van de daaruit
getrokkene refultaten, op deze wijze: „ Bij de groote uit„ breiding van den wereldhandel, die heden plaats heeft en
„ nog gedurig voortgaat, zal — of kan ten minfte — in liet
„ vervolg het aandeel van Nederland in denzei ven, grooter
„ worden, dan ooit de handel in vroegere dagen geweest is."
Wij vereenigen ons van harte met dien wensch , die wij hopen,
dat door gepaste maatregelen tot eene voorfpelling mag wor
den. En zouden wij daartoe geene hoop hebben, thans,
nu eensdeels de Amftelftad eerlang de wezenlijke voordeden
van een Entrepot mag genieten, hetwelk eenigermate de bof
fende belangen kan overeenbrengen, en anderdeels de Man
tot het beftuur der geldmiddelen geroepen i s , die veertien ja
ren bij ondervinding gezien heeft, hoe handeldrukkende en
handelbelemmerende maatregelen Noordhollands handel, te
midden van den algemeenen V r e d e , onder het beftuur van een'
algemeen beminden en gezegenden Vorst, naar den ondergang
doen fnellen ? Zou deze keuze voor Amflerdam niet een on
derpand zijn der hoop op betere dagen ?
De Heer T TJ D E M A N heeft, in een Nafchrift, nog eenige be
denkingen tegen de bekroonde Verhandeling medegedeeld,
waarvan wij hier niet kunnen fpreken , zonder te veel tot bij
zonderheden te vervallen.

Offer aan de lijdende onfchuld, of S W A V I N G ' S vlugt uit
Delft, in vrouwelijk gewaad; zijnde een uittrekfel uit zijne
tienjarige militaire loopbaan, door hemzelven befchreven, ter
verontfchuldiging van den veroordeelden Artillerist, die, tij
dens zijne in hechtenis ftelling, in zijne woning op /child•wacht ftond. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam. 1827.
In gr. %vo. VI en 209 Bl. f 2 - 4 0 .
J.

n. s W A V I N G , fchrijver van het Offer aan de lijdende
onfchuld, ontmaskerd, of mijne verdediging op befchuldigingen in genoemd werkje -doorkomende; door j . c. P O O R T E R M A N S . Te Amflerdam, bij C . Schaares. 1827. In gr, Bvo.
84
Dl.fi-90.

I 3 e i d e deze gefchriften hadden wel achterwege kunnen g e -

j . G. S \V A V 1 K G ,

OFFER..

bleven zijn. Althans boezemen dezelve aan het vaderlandsch
letterlievend Publiek weinig belanftelling in.
S WA V I N G , fchrijver van het eerfte ftuk, alles behalve
loffelijk bekend, geeft, zoo als hij voorwendt, uit zijne
Tienjarige Militaire Loopbaan, welk werk weldra geheel in
het licht zal verfchijnen, dit uittrekfel , met oogmerk, zoo
het h e e t , om de lijdende onfchuld te verontfchuldigen en te
onderfteunen. Zijn wezenlijk , zoo niet eenig oogmerk blijkt
evenwel geweest te z i j n , den fchrijver van het tweede ftukje
in een allerhatelijkst daglicht te zetten. Het is alleen dit p u n t ,
op hetwelk ons verflag dezer beide ftukjes moet nederkomen.
Hoe beknopter d u s , hoe beter voor lezers, die aan kijverijen
weinig deel nemen.
Hetgeen s w A V I N G , onder fchijnbare openhartigheid, ver
haalt van de vervolgingen, aan welke hij is blootgefteld, en
van de redenen dier mishandelingen, laten wij over aan het
oordeel van den Recenfent, wien S W A V I N G ' S Tienjarige
Militaire Loopbaan in handen zal komen. Het vonnis, tegen
s W A V I N G geflagen en door P O O R T E R M A N S medegedeeld
(bl. 8 0 ) , zal dezen dan wel van dienst zijn.
S W A V I N G , wegens kwade trouw in zijne administratie in
hechtenis gefteld , ontkwam , in het rouwgewaad zijner vrouwe,
te Delft, de hem wachtende ftraf. Te Londen ontmoet hij in
POORTERMANS
eenen Westindifchen bekende, die van
s w A v 1 N o eene fom van f 660 te vorderen had. Dit Iaatfte
punt wordt door s W A V I N G , niet zeer eerlijk, ontkend, bl.
142. P O O R T E R M A N S toonde e v e n w e l , blijkens zijn gefchrift, bl. 19 volg., althans zijn vijand niet te zijn. Hij
liep met hem gearmd door Londen, liet voor s W A V I N G een
déjeuner a la fourchette opdisfehen, met een bottel Burton-ale.
„ Ik deed mijn best hem, zoo veel ik k o n , te troosten , en
„ gaf hem , op zijne dringende en herhaalde bede, twee pond
„ flerling, om zich vooreerst te redden; terwijl ik nog dien„ zelfden dag een crediet van vijf pond voor hem opende,
„ waarvan hij echter geen gebruik gemaakt heeft." Hij liet
zich door s W A V I N G belasten met brieven aan diens vrouw
en broeder. „ Ik fchetfte ( b l . 25) haar zijnen wanhopigen
„ toeftand, en bood mij , niettegenftaande ik haar geheimhou„ ding verzocht, aan, haar antwoord, en wat zij aan hem
„ te zenden mogt hebben , te bezorgen , omdat ik met den vlug„ teling en zijne verlatene vrouw medelijden had, en het mij
„ altijd ten pligt reken .ongelukkigen hulp te bieden." P O O R -
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T E R M A N S ontving ƒ 80.
dubbeltjes. „ De arme vrouw
„ ( b l . 2 7 ) betuigde nuj,dat die tachtig gulden het overfchot
„ van honderd w a s , haar door de Heeren Officieren — tot
„ onderftand gegeven." Van dit geld heeft P O O R T E R M A N S
aan s W A V I N G toegezonden vijf fouvcreinen. Wij zullen dit
op zijne verzekering aannemen, offchoon het regu (Bijlage
14) flechts van twee o f drie fouvereinen gewaagt. Door het
achterhouden van een gedeelte der hem als vriend en redder,
en niet als fchuldeifcher, toevertrouwde penningen heeft
P O O R T E R M A N S den haat van S W A V I N G gaande gemaakt,
die h e m , j a , belasterd heeft, door hem te befchuldigen van
lage en vuile bedoelingen tegen de eer van zijne vrouw. Het
bewijs van S W A V I N G brengt de nulliteit van zelve mede,
als vertaald door hem en ( N B . ) hier en daar eenigzins vermeerderd en uitgewerkt. Tegen zulk eene zoo weinig ondersteunde befchuldiging valt de verdediging gemakkelijk. Ook
heeft P O O R T E R M A N S deze befchuldiging, als laster, z e gevierend ten toon gefteld. Op het andere p u n t , diefjlal,verdedigt zich P O O R T E R M A N S even voldoende, in zoo verre
zijne bepaling doorgaat: „ Door het woord diefjlal verftaat
„ men alleen het rooven o f terughouden van datgene, wat
aan anderen toebehoort, en waarop wij geen het minfte
„ regt verkregen hebben." D o c h , voor zoo verre P O O R T E R »
M A N S zich hier op de openbare meening beroept, en dit
fchijnt hij te doen door de uitgaaf van deze zijne verdedig i n g , heeft hij hier op minderen bijval te rekenen, dan bij
het andere punt van befchuldiging. De openlijke meening ontkent geenszins uw regt, P O O R T E R M A N S ! op de bezittingen van s w A V I N G , bij uwe billijke fchuldvordering. Maar
de geheele, zoo heilige fom van / 80. werd met geene. vijf
fouvereinen afbetaald. Het déjeuner en de twee pond w a s ,
volgens uwe bovenaangehaalde woorden, eene gift, uit medelijden. In de houding, in welke u dit geld door eene ongelukkige vrouw zoo zuur en duur werd toevertrouwd, hadt
gij, naar menfchelijk gevoel, geen r e g t , één half centje achter te houden. Mensch en Christen is hier meer dan fchuldeifcher. -Zwijg anders van uw medelijden!
Meer willen wij van beide deze fchriften niet zeggen.
M
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Nieskruid voor den Heer j . L . N I E R . S T R . A S Z , J . Te Am
flerdam, bij J. C . van Kesteren. 1828. In gr. ivo. 88 Bl.
f:-6o.
H e t

is een booze tijd voor onze Dichters, zoo wel voor

de oude als voor de nieuwe.

WITSEN GEYSBEEK

beeft

ons in den verleden jare geleerd, dat V O N D E L , al noemt
hem 1 1 1 L O E R D I J K ook zijnen meester, alleen door het blind
vooroordeel kan geprezen worden, daar hij eigenlijk niets
goeds gefchreven heeft, dan eenen enkelen Lierzang; thans
begint men ook onze modernen met dezelfde maat te meten,
en de arme N I E R S T R A S Z i s , waarfchijnlijk alleen omdat hij
algemeen gelezen en geliefd wordt, het onderwerp geworden
van het onderhavige fchotfchrift, waarover zich onze Letter
kunde nog meer fchamen moet, dan over het boven bedoeld
artikel in dat zoogenaamd kritisch Woordenboek onzer Dich
ters. Beide ftukken gelijken elkander als twee Ayjppelen w a 
ters uit dezelfde mccderfloot; het is de z\geivperjiflérende
^««/f-vernuftige trant; dezelfde oppervlakkige oordeelwijze,
die niet in het innerlijke wezen der diehtfoorten indringt,
maar zich flechts aan de bovenzijde der uitdrukkingen vast
hecht; dezelfde zucht tot verdraaijing en befpottelijkmaking,
die overal, waar zij flechts kans ziet om te doen grimlagchen, goedkoop geestig tracht te zijn, door de eene of an
dere voorkomende dichterlijke uitdrukking met de ongelijkflachtigfte bijvoegfels te verbinden; en aan dezelve aldus een
burlesk uitzigt te geven. Alleen de faus en de fpecerijen zijn
in dit Nieskruid wat ruimer en kwistiger gebruikt, dan in het
artikel over V O N D E L ; en deze beftaan in eene menigte van
hatelijke en nietsafdoende perfonaliteiten op den Schrijver en
deszelfs beroep; een aantal opzettelijke vervalfchingen van
hetgene hij gefchreven heeft; eenige
fchandelijk-profane
uitvallen; fommige onkiefehe aardigheden op perfonen, met
welke N I E R S T R A S Z in betrekking ftaat; en dan ten flotte
eene zee van aardigheden tegen den Redacteur van dit Tijdfchrift, die de doodzonde begaan heeft van eene beoordeeling
op te nemen, in welke niet alles, wat N I E R S T R . A S Z ge
dicht heeft, voor affchuwelijk wordt uitgekreten, maar inte
gendeel , met de noocügc voorbehoudiugen, foms wordt g e 
prezen. Neem; uien nu dit alles bij elkander, dan heeft men
t

de qttintesfentia van dit fchotfchrift, in hetwelk het jammer
i s , dat men foms eene aanmerking ontmoet, die gegrond mag
heeten, daar deze in zulk flecht gezelfchap niet v o e g d e , ea
altijd vergiftigd wordt door den kwaadaardigen toon, op welken zij wordt voorgedragen. Het eenige b e w i j s , dat de
Schrijver van dit ftuk nog alle fchaamte niet heeft uitgefchud, i s , dat hij zijnen naam niet voor hetzelve plaatlte;
men ziet hieruit, dat hij nog niet openlijk als Paskwilfchrij,.
ver.wil bekend ftaan; doch de ^ « ^ - a a r d i g h e d e n , welke h i j ,
ïs onze gisfing gegrond, ( * ) zichzelven uit zijne vroegere
werken ontfteelt, en de geheele manier, verraden hem aan
e l k , die geen vreemdeling is in onze Letterkunde, en velen
«illen terrtond na de lezing uitgeroepen hebben: Nijpende
hongeren brandende dorst, quid non mortaliapectora cogunt!—
Ja, ja, de Dichters, en vooral de Puntdichters, zijn dan
ook van nature magtig dorftig. Nieskruid, bl. 40.
Wij hebben reeds zoo veel gezegd over de ingrediënten,
uit welke dit Nieskruid is zaamgeflanst, dat men onze beoordeeling ligtelijk aan perfoonlijke geraaktheid zoude kunnen
toefchrijven, indien wij onze befchuldigingen niet, door het
aanvoeren van enkele (taaltjes, ftaafden. De rijkdom der
keuze maakt ons hier alleen verlegen; want iedere bladzijde
ievert overvloed. Wij zenden echter de algemeene aanmerking vooraf, dat het gefchrift klaarblijkelijk alleen vervaardigd is tot voedfel voor den lachlust van dat gedeelte des
publieks, hetwelk geen grooter genoegen kent, dan het inktpot,fmijten en de pennefteken van de vechthanen uit het fchrijversgild; en geenszins voor h e n , die zich meer bepaaldelijk
met de theorie of praktijk der Dichtkunst bezig houden. Ware
dit laatfte het g e v a l , dan had de Schrijver wezenlijk eene
nuttige taak verrigt, gelijk hij het thans, door er zichzelven,
tot walgen* t o e , complimenten over te maken, zijnen L e z e ren wil doen gelooven. Indien hij o n s , b . v . , in ruiling
voor een honderdtal zijner aardigfte aardigheden, eens had
aangetoond, welke de noodwendige gebreken zijn der befchrijvende dichtfoort, en dezelve bewezen uit den Naere( * ) Redacteur verkeerde in dezelfde meening, welke hem
echter ftellig, als eene dwaling, is betwist geworden.
D o c h , wat hiervan zijn m o g e , zij bewijst, in allen gevalle ,
de waarheid van het gezegde: Les beaux esprits fe rtneoutrmt.

lout; indien hij ons eenige teekenen had opgegeven, aan
welke men het echt verhevene kan onderkennen van het hoog
dravende en bumbastifche, dan had hij onzen dank verdiend,
al verfchilden wij ook van zijne wijze van z i e n , en tevens
getoond, dat hij was ingewijd in de geheimen eener kunst,
van welke hij thans, nicttcgenftaande zijne dichterlijke veelbelezenheid cn zijnen hoogen magttoon, > flechts de opper
vlakte fchijnt beroerd te hebben.
D o c h , al ware hij hiervoor berekend, hij wilde niet nuttig
zijn, niet onderwijzen; hij wilde beleedigen en hatelijk ver
guizen. T o t dit oogmerk bezigde h i j , i ° . eene menigte perfonaliteiten,
voornamelijk ontleend uit de voorgewende ver
waandheid, welke in fommige onvoorzigtige uitdrukkingen
van de Voorrede voor N I E R S T R A S Z ' s Gedichten zoude doordralen , en w e l k e , volgens h e m , niet minder blijken zoude
uit de kenfchetjing van F E I T H , door W A R N S I N C K in de
Gedenkzuil geplaatst. Aan dit Iaatfte ftuk heeft echter N I E R 
S T R A S Z geen het minfte deel gehad, en kan dus ook
in allen gevalle, niet verantwoordelijk zijn voor de briefiiit»
trekfels, welke de Amfterdamfehe Suikerkoker (gelijk de Heer
W A R N S I N C K hier genoemd wordt) in dezelve heeft geplaatst.
Die lage toefpelingen, ook op het voormalig koopmansberoep
van N I E R S T R A S Z , komen, vooral in ons handeldrijvend
Vaderland, niet te p a s , waar zoo vele kooplieden zich tot
den cerften Dichterrang verheven hebben , en flechts het verkoopen van lasteringen, om des lieven broods en dranks wille,
met fchande gebrandmerkt wordt. De allerbatelijkfte uitval
len op N I E R S T R A S Z ' S aandeel in de oprigting van het
Genoot f chap tot zedelijke verbetering der B O E V E N , (gelijk
hetzelve hier betiteld wordt) welke zoo ver gaan, dat men
zelfs de Hooge Regering tegen deze loffelijke inftelling tracht
op te zetten, bl. 3 1 , bewijzen alleen de vuilaardigheid van
den Schrijver, en de onkunde van lieden van zijne foort
omtrent de edeler denkwijze van het beter gedeelte der Natie
en van onzen geëerbiedigden Koning.
%

0

2 . Verder zoekt de fnuifjestoediener, door een aantal op
zettelijke vervalfchingen en verdraaijingen vanhetgene N I E R 
S T R A S Z gefchreven heeft, hem en zijne gedichten in een
befpottelijk licht te (lellen. Zoo maakt hij er zich b . v. regt
vrolijk over, dat N I E R S T R A S Z de fchepen voetje voor voet
je door zee laai gaan. Wij lezen echter in den Naereboui,
bl. 5 9 :

Zij loeven o p , met trage vaart, en voet voor voet
Al worstlend met den ftroom.
waarin niemand zeker iets berispelijks vinden zal. Verder
.ftaat hij verbaasd, dat N I E R S T R A S Z de Deugd ons laat om
fladderen; doch hier was zeker de fnuif hem in de oogen
gewaaid, dat hij verkeerd l a s , want er ftaat in den Howard,
bl. 7 :
de vreugd,
Die ons omfladdert langs des levens rozenpaden.
Zoo zegt h i j , na eene menigte profaniteiten over die fchoone
plaats in de Onfferfelijkheid, (Ged. bl. 1 4 ) waar men die
heerlijke loffpraak op den Bijbel vindt: Ei, ei! dat is al
een raar hoek! Is het ook van den onjlerfelijken F R A N S
B A L T E S ? Wel neen, enz. Dat boek ontzwachtelt wondren
zonder tal; dat boek is uit eene bron geflroomd, die nimmer
op zal droogen, enz. enz. Menr leze en oordeele:
Is iedre waarheid, daar verkondigd aan 't heelal,
Niet de eerfte ontzwachteling van wondren zonder tal?
Is iedr» z e g e n , die ons daar houdt opgetogen,
Niet uit de bron geflroomd, die nimmer op zal droogen;
Die ' t eerfte menschdom aan haar teugen hield geboeid,
E n eenmaal 't laatst gedacht nog zeegnend overvloeit?
Wij konden nog menige andere Maaltjes van dergelijke kwa
de trouw bijbrengen; doch tres faciunt collegium en ex uno
disce omnes. Tevens ftrekke het laatst aangehaalde tot eeii
proefje van des Schrijvers eerbied voor het heilige.
30. Omdat het den fnuifman meestal moeijelijk w a s , ftof
tot gegronde aanmerkingen te vinden, en hij toch voor het
oog van den grooten hoop met magt van Legerbenden wilde
te veld trekken, neemt hij op den duur zijne toevlugt tot de
kunstgreep, om fommige dichterlijke vrijheden, uitdrukkin
gen en woordverbindingen, welke algemeen gewettigd zijn,
als bewijzen van N I E R S T R A S Z ' s onvergeeflijke onkunde te
doen voorkomen. In den Naerebout ftaat Afrikes zuidhoek;
hier glost h i j : De Dichter heeft zoo goed de Profodie ah de
Poëzij aangeleerd, en daarom maakt hij de tweede lettergreep
in Afrika lang. ( B l . 7 6 . ) Maar B I L D E R D I J K , bij wiens
woorden hij zweert, bezigde dezelfde vrijheid, in zijne Kenfchets onzer Voorvaderen. — Op de eigenfte bladzijde beuzelt

hij: In znw taalfysteem fchijnt men ook te mogen zeggen:
kind en moeder DEED; bram- en marszeil Z A K T ; alsof deze
enkelvoudige vorm bij enkelvoudige woorden, door en zaamgekoppeld, in onze poëzij niet geoorloofd ware. K I N K E R ,
wiens uitfpraken hij telkens, te pas of te onpas, aanhaalt,
teere hem d i t :
Uw vorst en volk is vrij. (Gedichten, I I . bl, 88.)
Zoo ftaats- en kerkgefchil de vaadren HIELD gefcheiden.
(Ibid. I I . bl. 29.)
Deê voor deed, of liever dede, is in zijn oog eene taalfout , waarvoor een fchooljongen de plak moest krijgen. Arme
B I L D E R D I J K ! gij zijt reeds zoo o u d , en moet nog op het
fchandbankje:
En 't was haar, of de ziel haar matte borst ontglei?.
(Ondergang der eer (ie Wereld, bl. 32.)
En dan ook nog voor dat Cherubienen, om te rijmen op. ie*
nen; want dit heeft N I E R S T R A S Z U vast afgezien.
Dekt met uw vleugelen, gewiekte Cherubienen.
(Wit en Rood, II. b l . 2 1 . )
Ja, driewerf ongelukkige Hoofdvorst onzer Poëten! wij b e ginnen te gelooven, dat N I E R S T R A S Z alleen het voorwendiel, de zinnebeeldige zondenbok geweest z i j , inaar dat
gij eigenlijk gemeend waart. Mutato nomine de te fabula
tiarratur. Iedere kleine overtreding van hem hebt gij door
eene grootere zonde gewettigd. Hij mag volftrekt geenen
heerfcher langs bloedige trappen ten troon laten K L A U T E R E N ;
en bij u lezen wij wel van g o l v e n , die
Het hobblend zeekasteel BEKLAUTREN en beftoken.
(Ondergang der eerfte Wereld, bl. 88.)
waarbij de fnuifman zeker terftond aan een hobbelpaard zal
denken. Bij hem is eene ROOKENDE BORST een walgelijk
beeld, waarvoor zich een fijngevoelig Dichter wachten moest;
hoe veel affchuwwekkender zijn dan niet bij u , Ondergang,
bl. 8 8 :
De handen rookend klam van uitgegoten bloede.
Bij hem is het befpottelijk, dat een tranenvloed de wangen
weekt; maar waar verfchuilt gij u dan wel met dat

oog,

van tranen blind geweekt.
(Vert, en Rom., bl. 1 7 5 . )

Bij hem vrijt flechts de zefir over de Spaanfche baren ,-maar
bij u is het koeltje nog oneindig fentimenteleren wellustiger :
Daar gaat het door het wond op 't hupplend groen ten dans ,
E n kust Elpines wang en boezem onder ' t weenen.
(Ondergang, bl. 3 1 . )
Wij konden het op dezen toon nog eenen geruimen tijd
volhouden; doch het is reeds overvloedig genoeg tot bewijs,
dat er geen Dichter beflaat of beftaan heeft, wien m e n ,
door vervalfchen en verwringen, door toevoegen en afnemen
en dergelijke kunstjes, niet in een befpottelijk licht kan Hel
len. D e fnuifman z e g t , P I N D A R U S door en door beftudeerd te hebben; hij wende dezelfde methode eens op hen»
a a n , en het zal er waarachtig nog anders uitzien.
Wij hadden nog zoo veel op het hart; dóch de Helleborist
beflaat reeds oneindig meer plaats, dan hij waardig is. Geen
woord dus over de hoogstonkiefche aardigheden omtrent per
fonen en gelegenheden, op welke fommige ftukjes van N I E R 
S T R A S Z veryaardigd zijn. Indien men eens op dezelfde wijs
met de Rijmregisters van den burgerlijken ftand hunner fami
lie , door fommige verzenlijmers uitgegeven, die v o N D E L
durven beoordeelen, omfprong, wat zou het lachlievend p u 
bliek zich dan verkneuteren! Maar wij mogen toch niet g e 
heel zwijgen van de bijzonder wellevende wijs, op welke de
Redacteur van dit Tijdfchrift in het Nieskruid telkens wordt
aangefproken. De Heer U N T E M A heeft, wel is waar, geene
enkele letter van de beoordeeling, in N ° . III der Letteroefe
ningen voorkomende , gefchreven; maar hij dankt toch den
fnuifman zeker hartelijk voor de beleefdheden, hem toegevoegd ,
wel wetende, dat de fcheldwoorden van fommigen eervoller
zijn,dan de loffpraken van velen. Hij vindc het gewis ook zeer
natuurlijk, dat men met dergelijke pijlen, wier punt van
geestigheid zoo ftomp i s , liever op eenen bekende mikt,
die dan toch ten minfte in fchijn kan getroffen worden, dan
dat men dezelve op eenen onbekende in het wilde los laat
vliegen. Recenfent is dan daarmede ook volkomen tevre
den , en neemt het den Nieskraidtoediener volftrekt niet kwa
lijk, dat deze hem dikwijls iets doet zeggen, waaraan hij
nimmer gedacht heeft; want bij fommigen is het liegen tot
eene tweede natuur geworden, en men kent de fpreuk: Ex-

pellas farca, tarnen usque recurret. Z o o legt men ons in den
mond, dat de Lierzang op Rubens zoo heerlijk is, als in eeni
ge Letterkunde iets kan gevonden worden; terwijl wij op deze
wijs alleen van deszelfs aanhef fpraken, en een aantal plaat
fen als gebrekkig aanwezen, dezelfde, met welke de ihuifman zich op zijnen trant vrolijk maakt. Verder zouden wij dat
Lierdicht eene Dithyrambe, in de beteekenis der Ouden,
genoemd hebben; wij zeiden alleen, en herhalen het nog
maals , dat het bij ons gebruikelijk i s , om Lierzangen, welke
niet in gelijkmatige coupletten, maar in ordeloos afwisfelende regels van verfchillende lengte gedicht z i j n , DithjrdmbeH
te noemen; en wij itaven zulks thans met het eerfte ftuk
uit de Dichterlijke Gedenkrol van Nederlands Perlosfing en
Herft'el, in 1814 door W I T S E N G E Y S B E E K uitgegeven, waar
deze Hypercriticus zijne eigene vrij onlyrifche geestvrucht
met groote letteren D I T H Y R . A M B U S betitelt, en in welke
wij die eigenfte zatheid, over welke bij N I E R S T R A S Z ZOO
veel aardigs gezegd wordt, nog eenigzins Bacchifcher wedervinden, bl. 2 :
En zich tot walgens aan zijn bloed had zat gedronken.
Dat de Schrijver ons vervolgens naar P I N D A R O S ver
wijst, om over den edeleu Dithyrambus te leeren oordeel e n , toont zijne volflagene onbekendheid met dezen Zanger,
die Odendichter en geen Ativfct^^oTroio^ w a s ; en de geheele
redenering over deze hoogdravende dichtfoort bewijst flechts
zijne onkunde in de Letterkunde der Grieken; want zij ken
den flechts ééne foort van Dithyramben, d i e , uit lofzangen
op B A C C H U S ontfproten, altijd de kenmerken van hunnen
öorfprong behielden. — Zijne woordkritiek van den Naerebout aanvangende, zegt h i j : Dit is nu dat tweede beroemde
gedicht, waardoor N I E R S T R A S Z zich, volgens den door- en
doorkundigen I J N T E M A , almede heeft vereeuwigd! Wij fchreven alleen, dat N I E R S T R A S Z zich door dat ftuk voordeelig
had bekend gemaakt, en gaven zelfs duidelijk genoeg te
kennen, dat wij met het befchrijvende genre in geenen deele
wegloopen. "
Sed omne nimium nocet, en dus basta! Het publiek kan
uit de aangevoerde bewijzen thans genoegzaam de kiesch
heid, goede tromv en onpartijdigheid van den man beoordeel e n , die op verfcheidene plaatfen z e g t , deze onaangename
taak alleen ten algemeenen nutte ondernemen te hebben, éh

niet onduidelijk te kennen geeft, dat hij alleen in (laat I s ,
om de waarde o f onwaarde van een gedicht te beoordeelen.
Waarlijk, hij beweert zijn Grieksch zoo bijzonder goed te
verftaan, maar vergat de fpreuk van P I N D A R U S , welke
ónze zalige Rector ons reeds vóór dertig jaren ten leefregel
voorfchreef:

'Esrêi

róye )>.oi$op»j<rat
. . . .'è%üpx'<ss$ia'
xai
Tb Kzv%&<;!/ca Trapa xtiiplv
Mxviaitriv
imupéxst.

Dat i s , (want de goede man mogt het foms niet verftaan,
en het is hem toch zoo nuttig en noodig) vrij overgebragti
De kunst van lastren is de wijsheid van den haat,
E n zelflof 't fnaargeluid, dat razernij verzelt.
•Almanak der Akademie van Groningen, voor 1828.
ningen , bij J. Oomkens. ƒ : - 55.

71? Gro-

Landhuishoudkundige Almanak, enz. voor 1828. Te Groningen, bij J. Oomkens. ƒ : - 30.
No. I.
eze Almanak, de oudfte in zijne foort, die hier beflaat, heeft nu reeds zijn zestiende jaar bereikt, en z i e t , al verfchijnt hij ook wat laat, er nog jeugdig en frisch, dat is tamelijk
nieuw en belangrijk uit. Met het gefchaduwd portret van Prof.
B A K K E R er v o o r , bevat het boeksken verordeningen omtrent
het onderwijs, en daaronder vooral »en paar reglementen,
welke doen zien, dat men te Groningen ook voor de wetenfchappelijke vorming van den handwerksman begint te zorgen ; een berigt van het feest. door kweekelingen dier Hoogefchool te Bentheim gevierd, der lezinge waardig; 's Konings
befluiten omtrent de vacantiën; een verflag van het Genootfchap ter bevordering van de Natuurlijke Historie, e n , tot
plaatsvulling, waarfchuwingen bij den naderenden winter,
rakende fchaatsrijden en drenkelingen; behalve al het g e w o n e ,
dat den ftaat en bij voortgang de gefchiedenis der Akademie
zeer juist doet kennen. Het aantal ftudenten is als v o l g t :
in de Wis- en Natuurk. 1 4 ; Wijsb. en Lett. 1 3 ; Godgel.
1 4 3 ; Regtsgel. 88; Geneesk. 2 9 : te zamen 287.
Np. II; ons geene reden opleverende, om anders o f min
gunftig te oordeelen, dan bij vorige gelegenheden, kunnen wij
voldaan met de bloote aankondiging. Een klein proefje toch
•uit de Anecdpten: „ Toen de Franfchen Arras belegerden ,
fchreven de Spanjaarden boven eene der poorten:
Quand les rats prendront les chats,
Les Francais prendront Arras.
Na het innemen der ftad, liet de Kardinaal R I C I I E I . I E U ,
in den laatften regel, de p in prendront uitwisfchen."
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Te Leyden, hj

D . du Mortier en

Z o o n . 1 8 2 7 . In kl. 8vo. 244 Bl. f 1 - 20.
. A a n het flot onzer korte recenfie van het X V I d e ftuk
des Bijbels voor de Jeugd merkten wij de hoop op van
een vervolg der zestien ( h i k k e n , welke een zeker geheel
uitmaken; en bij die gelegenheid uiteden wij den wensch ,
dat de Heer V A N D E R P A L M , deze niét gemakkelijke
taak (de gefchiedenis der Joden federt hunne wederkomst
uit de Babylonifche ballingfchap tot op de geboorte van
J E Z U S ) op zich nemende, dezelve met zijne gewone
bevalligheid, en tevens met de noodige j u i s t h e i d , v o l 
voeren mogt. A a n die hoop begint de geachte Schrijver
met het onderhavige (tukje te voldoen ; en dat hij in
hetzelve ook aan het eerfte gedeelte van "bnzen wensch
voldaan h e e f t , dit behoeft geen het minfte betoog. D e
bevalligheid, toch , is den man z o o natuurlijk g e w o r 
den , dat h i j , van der jeugd a f a a n , en onder het o p z i g t
van een' fmaakvollen V a d e r , zich daarop toegelegd heb
b e n d e , zich van dezelve eene gewoonte heeft g e m a a k t ,
en mogelijk niet dan met moeite onbevallig z o u kunnen
fchrijven. D o c h , o f in dit ftuk even zeer aan het an
dere gedeelte van onzen w e n s c h , betreffende de noo
dige j u i s t h e i d , voldaan z i j , dit zouden wij niet even ftellig durven v e r z e k e r e n , z o n d e r , misfchien, gevaar te loopen van door den eenen o f anderen , der zake k u n d i g e n ,
lezer gelogenftraft te worden. — W i j erkennen echter
gaarne, dat dit gevaar niet groot i s . D e meeste lezers
worden door den ftljl van den Heer V A N D E R P A L M ,
als door eenen zachtvlietendeti ftroom , medegevoerd; en
de begaafde man heeft, door zijnen fmaak en door zijn ver
nuft , iets onwederftaanbaars en wegflepends. O o k be
grijpen w i j , dat iemand , d i e , federt vele j a r e n , met grooBOEKÜESCH.
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ten roem, Hoogleeraar in het Oostersch aan de eerfte
Hoogefchool geweest i s , en dus met allen grond gerekend
wordt volkomen in de gefchiedenisfen en oudheden der
Joden ervaren te zijn, bij zijne lezers een onbepaald ver
trouwen heeft. Met dat a l , en hoezeer men eene grondige
geleerdheid, met eene ongemeene gave van oordeel ge
paard , aan den beroemden V A N D E R P A L M niet kan
ontzeggen, zonder hem het grootfte onregt te doen, is
het toch opmerkelijk, dat hij zijne neiging tot aangenaam
en bevallig fchrijven meer dan eens, bijzonder in zijnen
Bijbel voor de Jeugd, zoo zeer heeft aan den dag ge
legd , dat een geoefend en onpartijdig lezer welligt op
het vermoeden zal komen, of "hij niet fomtijds wat te
veel aan die neiging hebbe botgevierd, zoodat zijne genie
en vlugheid hem nu eens tot onnaauwkeurigheden hebben
doen vervallen, dan weder het een en ander hebben doen
overllaan, hetgeen, volgens zijn eigen plan, van belang
geweest ware te ontwikkelen. Recenfent althans, hoezeer
de uitftekende talenten des Hoogleeraars bewonderende,
heeft, by de lezing der vorige ftukken van'zijn bevallig
en. nuttig Bijbelwerk, het gemelde vermoeden fomtijds
bij zich voelen opkomen, en eenige, zoo hij meent, ge
gronde aanmerkingen aan het publiek, vrijmoedig en
befcheiden, voorgedragen.
Wat nu het onderhavige ftuk betreft, wij zullen die
plaatfen niet opgeven, waar wij van den beminnelijken
Schrijver meenen te moeten verfchillen, maar ons verge
noegen met eenige bedenkingen te maken op zoodanige
plaatfen, waar hij, naar onze gedachte, zich minder ge
trouw aan zijn plan heeft getoond. — Volgens de Inlei
ding , namelijk, op dit ftukje, bl. 5 , was zijn voorne
men , de gefchiedenis der Joden van daar af, waar de
Bijbelfche berigten eindigen, tot op de dagen des Nieu
wen Verbonds, in een beknopt overzigt voor te dragen.

Daaruit zou men, ten minfte, ontwaar worden, wat de
natie, gedurende dit tijdsverloop , merkwaardigs is over
gekomen; en hoe zij, na vele lotyerwisfelingcn, in dien
toef and is geraakt, waarin wij haar, ten tijde der
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prediking van ju z u s en van zijne Apostelen, aantreffen.

Daar nu uit den ganfchen aanleg van zijn Bijbelwerk, zoo
wel ais uit den aard der zaak zelve, blijkt, dat niet alleen de politieke , maar ook de godsdienftige en zedelijke
toeftand der Joden, ten tijde van C H R I S T U S , kan gerekend worden bedoeld te zijn, hebben w i j , in die vaste
overtuiging, het ftukje aandachtig doorgelezen; doch wij
vonden, dat de Schrijver wel den politieken toeftand dier
natie vrij uitvoerig heeft voorgedragen, wanneer men de
ruimte van het tijdvak en de bekrompenheid van een klein
boekdeeltje met elkander vergelijkt; j a , tot onze verwondering, fomtijds fabelachtige vertelfeltjes met zekere
uitvoerigheid heeft geboekt, die beter overgeflagen waren geweest (men zie b . v. bl. 5 2 — 5 4 en bl. 5 9 — 6 2 ) ;

maar, daarentegen, hoe weinig vindt men van den godsdienftigen en zedelijken toeftand der Joden l Hier en
daar iets in het voorbijgaan aangeftipt; doch niets,
tot leering en (lichting der jeugd, behoorlijk ontwikkeld.
Zeer oppervlakkig wordt, bl. 3 2 , 3 3 , van de Synagogen
melding gemaakt, en geen enkel woord gezegd van hetgene
de Joden door de boeken der Profeten verftaan; even alsof het algemeen bekend ware onder de Christenen, dat
de Joden daarorïder ook de oudere gefchiedkundige boeken, behalve de W e t , of de vijf boeken van M O Z E S ,
begrijpen, als zijnde, volgens hun gevoelen, door Profeten gefchreven. Ook zou het niet ongepast geweest
zijn, de aandacht der weetgierige jeugd des te meerop
dejoodfche Synagogen, en op de wijze der Godsdienstoefeningen, welke aldaar in gebruik waren,te bepalen,daar
het zeker i s , dat althans de eerfte Christenen zeer veel
daarvan overgenomen hebben. — Op vele plaatfen wordt,
in dit ftukje, van verbastering in den Godsdienst en van
zedebederf gefproken; dan de hoofdoorzaak van die verbastering en van dat bederf wordt nergens opgefpoord.
De Schrijver h e e f t , namelijk, in de laatstvorige ftukjes
verzuimd, de groote verandering in het gedrag der Joden
na de"Babylonifche ballingfchap te vermelden; gelijk w i j ,
bij vorige gelegenheid, hebben opgemerkt. Had hij a u ,
Y a
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ter gefchikte plaatfe, ten nutte zijner jeugdige lezers ,
doen zieft,hoe de Joden, die altijd zeer zinnelijk waren,
te voren zinnelijke beelden verkozen boven den onzigtbaren G o d , — n u , door de zinnelijke en gevoelige ftraf_
fen van hun overmeesterd vaderland en van hunne'ballingfchap ten fterkfte ,getroffen, en daardoor van het nadeelige hunner voormalige afkeerigheden ten volle over
tuigd, in een ander uiterfte vervielen, en aan eene blin
de opvolging van uiterlijke en zinnelijke Godsdienstplegtigheden zich geheel overgaven, dan had hij zichzelven
de behandeling van den godsdienftigen en zedelijken toe
ftand der Joodfche natie, vóór de komst van J E Z U S ,
veel gemakkelijker gemaakt. — Mogelijk zal de Hoog
leeraar , in een volgend ftukje, dit verzuim, zoo veel
doenlijk i s , herftellen, en dan meteen iets meer zeggen
van de verfchillende fekten der Joden. Althans wij wen
fehen het.

Twee Brieyen, waarin zekere Beoordeeling der Schrif
ten, van p. w . B R O U W E R , over den Perfoon van
Christus,

getoetst wordt; Joh. 'I: i — 1 4 toegelicht,

en het Sabellianisme wederlegd wordt.

Te Arnhem ,

bij P . Nijhoff, 1828. In gr. Byo. 55 Bl. f: . 5 0 .
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B R O U W E R ,

Letteroefeningen

ook in de

( 1 8 2 7 . bl. 93 volg.)

door een* anderen Recenfent "gunftig beoordeeld, had
ten gevolge eene Nadere Verklaring, afzonderlijk uit
gegeven. Deze beide gefchriften vonden een minder gun
ftig oordeel in het Letterkundig

Magazijn,
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en X. 1 8 2 7 . Het verflag, daar te vinden, werd nader
hand afzonderlijk uitgegeven, onder den titel: Korte be
oordeeling en teregtwijzing van het ftelfel van p . w .
B R O U W E R , Predikant te Maas/luis,
voorgedragen
in deszelfs gefchriften, getiteld:
De Bijbelleer, enz.
m Nadere Verklaring,
ten vervolge van de Bijbelleer.

Bet

is dan ook eigenlijk tegen den laatstgenoemden

Recenfent, dat B R O U W E R in deze twee Brieven te
velde trekt. Hoe vreemd het anders moge fchijnen, van
eene Antikritiek in ons Tijdfchrift kennis te nemen,
zoo geven wij ons echter de vrijheid, thans eene uitzondering op den regel te maken, met belofte van o n s ,
met hetgeen van dezen aard nog volgen mogt, niet verder te zullen inlaten.
Het komt ons voor, dat B R O U W E R Z O O w e l , als
zijn Recenfent, ftrijden voor eigene of geëigende meeningen ; terwijl beider zonde daarin beftaat, dat zij voor
Bijbelleer uitgeven, hetgeen eigenlijk elders t'huis behoort , en zelfs door verkeerde Exegefe niet als Bijbelleer kan worden aanbevolen.
De Recenfent wijst gul en onbewimpeld aan, (bl. 40) ,
waar hij de waren heeft opgedaan, welke hij te koop
aanbiedt. In zijn oog leveren de fchriften van E . S W E D E N B 0 R o eene goudmijn op voor Theologie. Ook zonder zijne uitdrukkelijke verklaring, zouden wij dit gegist
hebben uit hetgeen (bl. 3 4 , 3 5 ) door dien Recenfent
gefchreven i s : „ Hij was Gods Zoon en tevens M A R I A ' S
„ Zoon en D A V I D S nazaat, Gods Zoon naar den geest
„ befchouwd, M A R I A ' S Zoon en D A V I D ' S nazaat»
„ naar den vleefche; want, de ziel der kinderen is uit den
„ vader, en het ligchaam is uit de moeder." B R O U -

W E R fchijnt niet te weten, van waar dit is ontleend,
blijkens zijn gefchrijf op bl. 5 3 . Hem fchijnt dan onbekend te zijn , dat s W E D E N B O R G deze ontdekking
eertijds heeft verkocht als een geheim van de Goddelijke
wijsheid. (Zie diens Godgeleerd Zamenftel, vertaald
door H A M E L S V E L D ; Amflerdam, 1 7 9 0 , bl. 9 0 . )

Dit pleit weinig voor het gezond verftand en de uitlegkundige kennis van den Recenfent, die aan den Bijbel
kuntïelt, en als een onbedriegelijk Evangelie aanneemt
de raaskallerij van eenen ijlhoofdigen dweeper. Wij oordeelen alzoo nog over S W E D E N B O R G , zoo lang het
niet als zeker is uitgemaakt, wat J E D E R , (Ge/chiedkundige Verfcheidenheden, bl. 2 4 7 volg.) aangaande
twee zijner beroemdfte vifloenen, heeft aangeteekend.

Zoo veel is zeker, dat die Recenfent weinige bevoegd
heid had, om onpartijdig en grondig over B R O U W E R ' s
gefchriften te oordeelen. Het is ons toch niet te doen,
om te weten, wat S A B E L L I U S of A R I U S , of de
latere opfchikkers hunner meeningen, maar wat J E Z U S
en zijne Apostelen, aangaande den Perfoon des Verlosfers, geleerd hebben. En van de laatften wijkt B R O U 
W E R even verre af, als de Recenfent. Wij laten iéders
vrijheid onaangevallen; maar men kunftele ook niet aan
den Bijbel, om eigene of geëigende gevoelens eenigzins
op te fleren,
B R O U W E R . \yas reeds vóór dertig jaren tot die
denkwijze gekomen. Evenwel vond h i j , niet zoo zeer
;n den Bijbel, als wel elders, zwarigheden. Daarom
begaf hij zich dan tot gezette overweging van alle die
plaatfen der H . Schrift, die tot de leer van C H R I S 
T U S ' Perfoon betrekking hebben; en hij meent daarin
zoo geflaagd te zijn, dat zijne zwarigheden ten eenemale
verdwenen voor het helder licht der waarheid. — Hij
heeft zich, zoo als het zich overal laat aanzien, eerst
eene vaste denkwijze gevormd, en toen den Bijbel ter
hand genomen, niet om te vernemen, wat deze zegt,
maar hoe alles in . denzelven het beste kan worden ge
plooid, om de zwarigheden te ontduiken. Eerst had hij
den Bijbel moeten geraadpleegd hebben. Alles , wat tot
het voorbejlaan des Verlosfers betrekking heeft, had hij
zorgvuldig moeten afzonderen van hetgeen doelt op Hem,
na zijne komst in het vleesch en zijne daarop gevolgde
heerlijkheid. In het verklaren des Bijbels mengt B R O U 
W E R alles ondereen, en verwaarloost dit zoo noodig
onderfcheid. Dat hij, in zijne Exege/e, door zijne Hypothefen (wij houden ons aan de eigenlijke beteekenis
dezes woords) zich misleiden laat, blijkt ook uit deze
Brieven, bl. 1 5 volg. Col. I: 1 5 . ftaat eigenlijk eerst
geboren der geheele Schepping. Hierbij lette men op
het eerstgeboorteregt der Oosterlingen. Deze konden
zeggen: den eerstgeboren des Huizes, in den zin van
deelgenoot aan het beftuur over hetzelve. Waarom dan

het gezegde van
WER

P A U L U S

anders verklaard?

BROU-

vertaalt: eerstgefchapen aller fchepfelen,.. „ te

meer omdat het woord, door fchepfelen vertaald, [den
eerstgeborenen onder de fchepfelen, als van eene foort
zijnde, begrijpt." Tot zulk eene verklaring zou hij
zekerlijk niet vervallen zijn, indien hij niet vooraf had
bepaald, dat de Verlosfer reeds, als een voortreffelijk
gefchapen Geest, een voorbeftaan had. Deze zijne Hypothefe verleidt hem nog erger bij het verklaren van
vs. 1 8 : „ H e t fpreekt van zelf, dat ik dit moet ver„ klaren eerst opgewekte uit de dooden, of, om nader
„ bij de letter te blijven, eerst gefehapene uit de dooden.
„ De reden hiervan is deze, omdat de opftanding uit
„ de dooden meermalen onder het beeld eener weder„ geboorte of nieuwe fchepping wordt voorgefteld."
Hiertoe beroept zich B R O U W E R ook op i Petr. I: 3.
Dat deze plaats iets anders bewijst, z a l , zonder onze
aanwijzing, ieder befeffen , die door 's mans denkwijze
niet beheerscht wordt. Hier heeft men alleen te doen
met Col. I: 1 8 . Het Grieksch luidt daar: kptf 7rpuróroxo$ èx rwv véxfuv' letterlijk: eerstgeboren Overheid (verg.
kp%aX, vs. 1 6 . ) uit de dooden. W i e , die geen ander

doel heeft, dan den Bijbel wèl te verftaan, zonder denzelven te willen verwrikken, verklaart deze plaats anders , dan uit het eerstgeboorteregt der Oosterlingen ?
Welke is de eerstgeboren (en als zoodanig)

Regent,

(verrezen) uit de dooden. Bij het verklaren van deze
en alle dergelijke plaatfen blijft nog van grooten dienst
PAULSEN,
bl. 69 v o l g .

Regering

der Oosterlingen;

zie 5 X I I .

Hetgeen bij B RJO U W E 11 het meeste had behooren
uit te komen, de leer des Bijbels op dit p u n t , volgens
de regelen der Uitlegkunde verklaard, en niet verplooid,
is in al zijne fchriften over den Perfoon des Verlosfers

het zwakfte en het minst voldingende. Dit zullen wij
nu niet, maar misfchien naderhand, en dan opzettelijk,
in de bijzonderheden aanwijzen. Thans hebben w i j , als
alleen de bovenftaande Brieven voor ons hebbende, daar-

toe noch gelegenheid noch vrijheid. Eene opmerking
deelen wij hier flechts mede, betrekkelijk den tweeden
druk der Bijbelleer enz. Zij raakt de aanteekening op bl.
2 1 9 volgg. Bij het nederfchrijven van dezelve houdt hij
zich geheel aan M O S H E I M , zonder zich te bekomme
ren om hetgeen naderhand tegen het gevoelen van M O S 
H E I M is overgefteld geworden.
Vóórdat hij zoo Hei
lig (bl. 2 2 4 ) zich verklaarde, moest hij ten minde met
K E I L
hebben te rade gegaan, in Opusc. Academic is a
GOLDHORNio

1821 editis,

pag.

391 feq.

Bij het

naauwkeurig nagaan van hetgeen deze Geleerde daar heeft
aangemerkt, zou B R O U W E R allerwaarfchijnlijkst deze
geheele aanteekening hebben in de pen gehouden; ten
minlte niet hebben gefchreven: „ Wanneer wij nu alles
„ zamen vergelijken, moeten wij dan niet van zelf tot
het befluit komen, dat de Nicefche Vaders hunne be„ grippen en voorftellingen aangaande de leer van Vader,
„ Zoon en Geest, voor zoo verre de Platonifche be„ woordingen en fpreekwijzen betreft, niet uit den Bij„ bel, maar uit het Heidendom gehaald hebben?" —
Deze aanteekening voeren wij hier aan, te onzer regtvaardiging, bijaldien iemand onzer lezeren op het denk
beeld mogt komen, dat wij te ftrenge uitfpraak doen
over B R o u w E R 's manier van Bijbelverklaren. . Ont
kennen willen wij niet, dat de mannen van Nicea hunne
denkbeelden op dit punt niet enkel uit den Bijbel geput
hebben. Maar wij zien daarom ook hetzelfde gebrek
niet over het hoofd, in het gefchrijf der mannen van
Dordrecht en Maasfluis.
Men moet in zulke teedere
punten niet verder gaan, dan de Bijbel veroorlooft, of
men verliest het regt, om zoo luid te fpreken tegen het
gedrag van anderen, die dezelfde vrijheid, maar eenigzins anders gewijzigd, genomen hebben.
Wie kan zonder fchóuderophaling lezen, hetgeen de
Recenfent, bl. 3 2 , in alle eenvoudigheid des harten
fchijnt nedergefchreven te hebben?: „ Uit de Liefde,
„ door (door middel van) de Wijsheid Gods zijn alle
„ dingen. — Waaruit volgt: i ° . Dat Goddelijke liefde

„ en wijsheid zich dan ©ok in al het gefchapene k e n „ nierken , vertoonen , doen voelen moet. — 2 . D a t het
„ innerlijke W e z e n van al het gefchapene zich in h e t
„ Geestelijke o f de Geesten - wereld verliest. — 3 . D a t
„ het dus voor het fterkst gewapend Hoffelijk o o g v o l „ ftrekt onmogelijk i s , om dat innerlijk w e z e n en levens„ beginfel der gefchapene dingen te ontdekken en t e
„ z i e n ; daar alles in gasftoffen en atmospheren van al
„ fijner en hooger natuur verdwijnt. — 4 . D a t al het u i „ terlijke in het gefchapendom, v o r m , afdrukfel, beeld„ tenis en zinneprcnt is van innerlijke, h o o g e r e , en G e e s „ telijke dingen; e n z . e n z . " Altemaal droomen van
SWEDENBORG.
H o e kan iemand in ons Vaderland
al die droomerijen eens gevvaanden Zieners aanhouden,
na het verfchijnen der beroemde Verhandeling van B O R 
G E R , de Mysticismol W i j kunnen dien Recenfent het
telkens beftuderen van dit voortreffelijk w e r k zijns A k a demievriends niet genoeg aanprijzen.
T e g e n z u l k eenen
kampioen kon B R O U W E R gemakkelijk eene kans wagen.
D e eerfte toch fluit zijn gefchrijf, op b l . 3 9 , met de
verklaring, „ dat zijn beoordcelcnd verflag — befchouwd
„ moet w o r d e n , geen g e b o u w , maar flechts eenige b o u w „ ftoffcn te bevatten, ter verfterking en volmaking van
„ hetgeen aan Ü E O U W E R ' S gewijden tempel n o g z w a k
„ cn onvolmaakt geacht k o n w o r d e n . " Hij fchijnt z i c h
dan eindelijk te rangfehikken onder dc hulptroepen van
0

0

0

BROUWER.

D o c h wij moeten v e r k l a r e n , dat B R O U W E R ' S Brie
ven anders niets bijzonders b e h e l z e n , ter toelichting o f
nadere bevestiging zijner vroeger uitgegevene fchriften.
D e menfchelijke denkbeelden heeft hij n i e t , ook niet
v r o e g e r , als geldig voldongen voor het o o g van h e n ,
die aan den B i j b e l , behoorlijk verklaard , genoeg h e b b e n ,
vooral ten opzigte van zulke leerftukken, aan welke wij
alleen door G o d s W o o r d kennis hebben verkregen. —
W i j doen hulde aan het vernuft van B R O U W E R , met
w e l k zijn gevoelen aangaande den Perfoon des Verlosfers
wordt voorgelLCIO. Hij blijft zich gelijk in het ontwik
kelen zijner denkbeelden des-aangaande. D o c h wij erken-

nen ook, dat hetzelfde vernuft, blijkbaar op dit punt
gedurende dertig jaren gefcherpt, fommige Bijbelplaatfen
op zijne wijze opheldert, en zich nu en dan in fpitsvondigheden te zeer verloopt. Dit Iaatfte erkent ook
D O N K E R

C U R T I O S ,

in de Godgeleerde

Bijdragen,

1827, Ifte Deel, bl. 712 volgg. Kunnen w i j , fchepfelen van éénen dag, het verband niet eens vinden, bij
de natuurlijke Godsdienstleer rakende den vrijen wil van
God en van de menfchen, zullen wij dan uit onze Theo
logie datgene ophelderen, wat God ons niet heeft ge
openbaard? Al wie, uit hetgeen de Verlosfer in ons
oog, door middel van Gods openbaring, i s , befluit tot
hetgeen Hij is in betrekking tot G o d , waagt zich op
Vreemd grondgebied; en deze zou zich te veel aanmati
gen , wanneer hij dan verklaarde, ook het niet geopen
baarde volkomen te begrijpen. Het geloof heeft aan den
Bijhei genoeg, en laat het plooijen over aan de menfche
lijke Dogmatiek,
die zich van geene aanmatiging ge
nezen laat, al predikt de verloopen tijd gedurig de waar
heid der fpreuk:

Opinionum commcnta delet dies.

In

hoe verre B R O U W E R ' s gevoelen den alles verdelgen
den tijd overleven z a l , kan nu nog niet worden bepaald.
Wie niet wijs wil zijn boven hetgeen gefchreven i s , kan
het meest op de beftendigheid, zijner meeningen hopen.
Doch wij leggen de pen neder. Deze is de eerfte, maar
ook de Iaatfte maal, dat wij over B R O O W E R ' S ge
voelen , althans in eenig Tijdfchrift, oordeelen.
De Koepok - inenting tegen de Leer dis Bijbels flrijdende , of korte Aanwijzing voor Godvreezende Ouders,
door

A B R A H A M

Amflerdam,
19 Bl. f '.

C A P A D O S E ,

Med.

Doet.

Te

bij J . H . den Ouden. 1828. In gr. 8vo.

- 20.

Nj>n profecturis

littora bobus aras.
d. i.
Gij wascht, vermeet'ie, moorianett!

Met deze woorden konden wij den Doctor affchepen.

A.

C A P A D O S E ,

DE KOEPOKINENTING.

3S7

Want gelukkig zijn de natuurlijke harten voor de drog
redenen van het onnatuurlijk hart des onbehouwen Kampioens tegen de Koepokinenting tamelijk wel gefloten,
o m , op den verderfelijken raad eens ellendigen fchreeuwers, aan de affchuwelijke Kinderziekte een gedeelte gronds
te ruimen, welk men met zulk een gelukkig gevolg aan
dezelve reeds ontnomen heeft. Geen wonder d u s , dat
C A P A D O S E
den oorlog aan natuurlijke harten ver
klaart. Dit is van een' man, met zulk een onnatuurlijk
hart, als de Scriblerus fchijnt te bezitten, natuurlijk te
wachten.

Doch furdo narras fabulam;

gij maakt ge

tier ,—maar voor dooven. Hoe hard gij ook fehreeuwt,
gij klopt aan eens dooven mans deur. Op het platteland,
waar men federt vele jaren de Kinderziekte niet heeft
zien woeden, juist door de algemeene invoering der Koe
pokinenting , zal zich de minstkundige ingezeten het
meest daarover verwonderen, dat gij — nog los loopt;
niet zoo zeer van wege krankzinnigheid, als wel veel
meer om andere redenen.
Het komt ons voor, dat, hoe Jezuitsch en Duivelsch
C A P A D O S E
zich gedraagt in het vermommen van zijn
doel, hij zich hier als oproermaker aan de onkundigen
opdringt, wien h i j , door verderfelijk woordenfpel met
den Bijbel, zand in de oogen werpt, om eenen aanhang
te vormen , in fchijn tegen Dr. o N T IJ D en het Nederlanclsch Godsdien/lig Traktaatgenootfchap , maar in waar

heid tegen het vaderlijk beftuur des Konings , die , door
het bevorderen der heilzame Koepokinenting, niet alleen
zijn regt uitoefent, maar, hetgeen veel meer zegt, ook
zijnen Koninklijken pligt vervult.

Over den onzin, dien C A P A D O S E met Bijbelwoor
den opliert, hebben wij geen lust iets te zeggen; en het
andere behoort niet tot onze kennisneming. De uitfpraak
over dit Iaatfte punt zij den bevoegden Regter verble
ven! — D u s : punctum? — Neen, nog deze opmer
king : Tot hetzelfde doel, om menfchen ongelukkig te
maken, gebruikte, reeds in het begin van het Christen-
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DE KOEPOKINENTING.

dom, een even vijandige, maar meer flimme tegenftander van
het goede denzelfden (XCI) Pfalm; zie C A P A D O S E ,
bl. 1 6 , 1 7 , en M A T T H . IV: 6.— Gij zult den Heer
men God niet verzoeken, is ook ons antwoord aan A .
C A P A D O S E . Het is onze fchuld n i e t , dat wij bij hem
iets gelijkfoortigs met het gedrag des Duivels opmerken.
Gelijke geesten ontmoeten veeltijds elkander. Dit is dan
ook hier natuurlijk.

De kunst om lang te leven en wel te fterven. Een Hand
boekje voor alle rangen, ftanden en leeftijden; door
JACOB V O S M A E R ,

te Utrecht,
kl. Bvo. 164

in leyenMed. Doctoren

Te Haarlem,

Prof.

bij V. Loosjes, 1 8 2 7 . In

Bl.fi-50.

Deze kunst om lang te leven en wel te fterven, dus
lezen wij in het voorberigt voor dit gefchrift, moest een
volksboek zijn, en dong, in den jare 1 8 1 5 , naar eenen
door de loffelijke Maatfchappij: tot Nut van ' t Algemeen ,
bij herhaling uitgeloofden eereprijs. De vraag werd inge
trokken; en daar nu de behoefte aan .zulk een Handboek
onvervuld bleef, terwijl een derde der beoordeelaars aan
deze Verhandeling den gouden eereprijs had toegekend , en
geen der vier overige mededingers zoo vele ftemmen op zich
vereenigd had, befloten de bloedverwanten van den zoo
vroeg aan de maatfchappij en de zijnen ontrukten v o sM A E a tot de gemeenmaking van dit gefchrift. Recen
fent kan dit befluit niet anders dan goedkeuren. Dit Hand
boekje toch bevat z-'ej nuttige voorfchriften en lesfen, ter
verkrijging van de zoo begeerde als zelden bereikte kunst
van een lang leven en een gelukkig fterven. Kenden wij
den achtingwaardigen Schrijver als een kundig Geleerde
en geliefd Hoogleeraar, hier vertoont hij zich als een
vroom cn gemoedelijk Christen. E n waarlijk, die het
Christendom regt kent, gevoelt al de waarde van deszelfs
deugden en pligten tot verlenging des levens en tot be-

J . V 0 S M A E R , D E K U N S T O M L A N G T E L E V E N , E N Z . gao

moediging in de ure des doods, en zal volgaarne inftemmen met het volgend befluit van den achtingwaardigen
Auteur, hetwelk wij tevens als proeve mededeelen:
„ Willen wij nu uit al het gezegde een algemeen befluit
„ trekken, zoo zal d a t , dunkt mij, hierop neerkomen,
„ dat de kunst om wel te fterven beflaat in wel te leven.
„ Een braaf en godvreezend gedrag wapent ons tegen al„ le de verfchrikkingen des doods. Het is natuurlijk,
„ dat iemand, die dit leven op zijnen regten prijs fchat,
„ die hetzelve befchouwt als eene voorbereiding voor de
„ eeuwigheid; dat iemand , die aan de overzijde des grafs
„ vooral die volkomene zaligheid verwacht, waarvoor hij
„ vatbaar i s ; dat zoo iemand dikwijls , geftadig denkt aan
„ het oogenblik, hetwelk hem in die Zalige eeuwigheid
„ zal overbrengen. Hij verkeert d u s , als ware h e t , da„ gelijks met den dood, en deze gemeenzame verkeering
„ ontflaat zijn hart van alle vrees voor denzelven. —
„ Welk een zegen ligt er dus in de betrachting van onze
„ pligten,in eenen regt Christelijken wandel! Eendeugd„ zaam en godvruchtig mensch bewaart zijne gezondheid
„ ongefchonden en vei lengt zijne levensdagen, e n , na
„ eene vereerende grijsheid, fluimert hij zacht i n , om
„ eens tot een heerlijker leven te ontwaken. — Is het u
„ dan, mijne vrienden ! na het lezen dezer bladen, regt
„ ernst, de grootfte fchatten dezer aarde, een lang en
„ gezond leven en eenen zachten en genisten dood, te
„ verkrijgen, denkt dan veel aan de gouden fpreuk van
„

S A L O M O : De Wijsheid is het voornaam/ie.

SPREUK,

„ IV: 7 . "

Het

Leven van

Door

Sir

N A P O L E O N

W A L T E R

S C O T T

door j . G . s W A V I N G .

Dordrecht,

B U O N A P A R T E ,

lilde

Uit het

enz.

Engelsch,

en IVde Deel.

bij Blusfe' en van Braam. f837.

Te

In gr.

8vo. Te zamen 990 Bl. ƒ 5 - ao.

a de twee tot inleiding dienende Deelen van dit werk,
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die wij vroeger befchouwd hebben, begint hier dan nu
de eigenlijke Gefchiedenis van den Held, en wordt in
deze beide Deelen voortgezet tot op zijne verheffing tot
Conful voor het leven, na den Vrede van Amiens. Het
gefchreeuw, in Frankrijk, en ook door niet weinigen in
Engeland

zélve,

tegen dit boek aangeheven,

alsof het

den roem des Schrijvers geheel moest verduisteren, en
alsof de Gefchiedfchrijver hier de faam des Romanfchrijvers had vermoord,, i s , onzes inziens, zeer Onregtvaardig. Wij hebben veelmeer in den Schrijver eene zeldzame
mate van onpartijdigheid opgemerkt, die, zonder aan
zien van volk of perfonen, regt doet en hulde betoont
aan verdienden, en flechts de wetten der zedelijkheid tot
rigtfnoer en maatftaf kiest zijner beoordeeling; terwijl hij
zelfs daarin geenszins met overdrevene geftrengheid te
werk gaat, maar gaarne let op alle verfchoonende omftandigheden eener daad, en op de betrekkingen, waarin
de dader geplaatst is. Wel verre van N A P O L E O N in
een hatelijk licht te flellen, is de Schrijver hem veel
eer gunftig dan ongenegen; overal fpreekt hij met
eene foort van geestdrift van zijne militaire talenten,
volgt doorgaans zijne legerberigten (meer zelfs, dan wij
in alle gevallen zouden voorzigtig keuren). En toch zou
men, naar de beoordeelingen in de Franfche papieren,
moeten oordeelen, alsof hij den Held zijner Gefchiedenis
geheel misvormd en met de zwartfte kleuren had afgefchilderd. De Franschjes willen, dat men voor hunnen Afgod
zal nederknielen en dien aanbidden; en wie dit niet onvoor
waardelijk doet, dien vervolgen zij met alle de middelen ,
die in hunne magt ftaan. Het is waar, dat Sir W A L 
T E R met afkeuring, hoewel in gematigde uitdrukkin
gen , fpreekt van den roof der kunstwerken in Italië; van
de wreedheden, tegen de opftandelingen in Lombardije
gepleegd, die (trekken moesten, om eene daad—de ver
dediging des Vaderlands door de ingezetenen zelve — met
den dood te ftraffendie B U O N A P A R T E naderhand,
toen het met zijne belangen overeenkwam, voorftelde als
den heiligden pligt. Maar hetgeen ons getroffen, en die

beoordeelingeh in ons oog zoo onverklaarbaar gemaakt
heeft, i s , dat de Tory Sir W A L T E R S C O T T zijne
meeste afkeuring tegen N A P O L E O N uitboezemt over de
verkrachting der vrijheden van zijn Volk, niet eerst na
zijne verheffing tot Keizer, niet eerst nadat zijn geluk
hem geheel bedwelmd en tot een' Despoot, ook in den
vorm, had veranderd, — maar reeds terftond na den be
roemden 9 Erumaire, ( 1 8 Nov. 1 7 9 9 ) toen hij zich de
waardigheid van Eerften Conful deed opdragen. Wij her
kennen hier den waren Brit, wien geen partijgeest de
heilige Regten der Menschheid en der Volken — althans
in Theorie — kan doen uit het oog verliezen.
Het derde Deel omvat de eerfte lotgevallen des Helds
tot op den Vrede van Campo - Formio in 1 7 9 7 . De ge

grondheid der verhalen wegens den minnehandel van N A v 0 L E o N 's moeder met den Franfchen Generaal M A R B t E ü F wordt tegengesproken en als het uitwerkfel der
kwaadwilligheid befchouwd, alsmede het verhaal vanfommigen,alsof N A P O L E O N zijne geboorte opzettelijk een
jaar later gefteld zou hebben, ten einde als Franschman
(na de inneming van Corfica door Frankrijks wapenen)
te kunnen worden aangemerkt; deze Iaatfte aantijging wordt
zelfs ftilzwijgend voorbijgegaan. — Belangrijk, en geheel
in den geest des Schrijvers van Waverley, is het tafereel
van 's Helds geboorte en kindschheid. Wij zien bij de
eerfte de legerftede zijner moeder bedekt met een ftuk ta
pijt , de helden der Ilias voorftellende, en de befchrijving
van zijn nederig vaderlijk huis bij Ajaccio, dat zoo zeer
affteekt bij het trotfche paleis der Tuileriën. — Nopens
het verblijf van B U O N A P A R T E op de militaire fchool
te Brienne wordt niets dan goeds medegedeeld, en wel uit
nog ongedrukte befcheiden, den Schrijver door gewezene
fchoolmakkers van N A P O L E O N bekend geworden. Zij
ne wreedheden te Toulon vinden geen geloof bij onzen ,
geenszins tegen den Ex-Keizer vooringenomen'Schrijver •hij geeft zelfs later te kennen, dat de beruchte naam van
B R U T U S - B U o N A P A R T E niet door N A P O L E O N ,
maar door L U C I E N ZOU zijn aangenomen. Groote lof
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wordt eerstgemelden integendeel toegezwaaid wegens zijn
dapper en krijgskundig gedrag in de belegering van Tou
lon. — Bij gelegenheid van N A P O L E O N ' s eerfte verfchijning op het groote tooneel der omwentelingen— het
gevecht in de ftraten van Parijs op 5 Oct. 1 7 9 5 — wordt
een overzigt der toenmalige partijen gegeven, hetwelk ze
kerlijk niet vleijend is voor die partij, welke den Held
destijds befchermde. Het huwelijk van B O O N A P A R T E
met J O S E P H I N E wordt aan reine genegenheid toegefchreven. (Deze kwam dan wel bijzonder overeen met
zijne belangen!) ,Zoo nogtans eenige hier medegedeelde,
uit T E N N A N T ' S reis ontleende, brieven van N A P O 
L E O N aan J O S E P H I N E echt zijn, fchijnt hij in Ita
lië n o g , in den eigenlijkften zin des woords, op zijne
vrouw verliefd te zijn geweest.
Nu begint het verilag van den merkwaardigen eerften
veldtogt van N A P O L E O N in Italië, waaromtrent wij
niet in bijzonderheden kunnen treden. S C O T T heeft
dit con amore e n , onzes inziens, voortreffelijk bewerkt.
De onderfcheidene, fomtijds zeer ingewikkelde gevechten,
de ftellingen der legers, de inzigten en fchrandere krijgs
bewegingen des. Veldheers, zijne ftaatkundige handelingen
en bedoelingen, zijn goed,duidelijk en onderhoudend uit
eengezet. Aan B E A U L I E U , hoezeer dan ook over
wonnen , wordt regt gedaan, als een oud costumier,
(razzxoud, in den volften zin des woords , naarligchaam,
ziel en gewoonten.) W U R M S E R wordt, als veel be
kwamer Veldheer, geprezen ; (hem weerhielden geene ja
ren , om zich N A P O L E O N tegen te werpen, en einde
lijk liever in Mantua te laten opfluiten, en paardenvleesch
te eten, dan den fmaad der overgave te kiezen.) B U O 
N A P A R T E ' S , edelmoedigheid omtrent dien grijzen Veld
heer, bij de overgave van Mantua, wordt met den vereischten lof in het licht gefield; alsmede zijne kieschheid, om
bij die overgave niet tegenwoordig te zijn. A L v I N z v
bekomt den dubbelzinnigen lof: „ hij was een Officier
„ van grooten roem, welken men toen algemeen dacht,
„ dat welverdiend was," De Oostenrijkfche Veldheeren
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waren echter allen, gelijk de Schrijver aanmerkt, op de
ondoelmatigfte wijze aan de plannen van den zoo verre
verwijderden Hofkrijgsraad ondergefchikt, en .dus minder
verantwoordelijk voor de begane misdagen. Het is bijna
ongeloofelijk, met welke hardnekkigheid dat ligchaam
door alle deszelfs Veldheeren den dwazen maatregel
deed uitvoeren, om hunne legers in onderfcheidene van
elkander verwijderde benden te verdeden, die dan door
den onvermoeiden en vluggen N A P O L E O N en door de
fnelle beenen der Franfchen
in allerijl werden overval
len, en door de overmagt van het geheel of het grootfte
gedeelte zijns legers verpletterd. Dit wordt hier zeer
juist aangetoond, en over 't algemeen i s , wat krijgsbe
wegingen aanbelangt, dit gedeelte van N A P O L E O N ' s
loopbaan wel het uitvoerigst en volledigst ontwikkeld ,
vooral met betrekking tot zijnen eerften veldtogt ( 1 7 9 6 ) .
De Schrijver meent zich over die uitvoerigheid eenigzins
te moeten verontfchuldigen, omdat het v o o r N A P ' O L E o N het begin was zijner militaire loopbaan, en omdat
hij naderhand nimmer weder met zoo veel overmagt heeft
moeten ftrijden , noch met weinig middelen zulke groote
overwinningen heeft bevochten. Ook moest men bij den
aanvang van 's mans gefchiedenis het eigenaardige (eigendommelijke zegt de Vertaler, en hij zegt het niet alleen)
van B U O N A P A R T E ' s krijgskunst in het licht ftellen.
Deze verontfchuldiging was onnoodig; wij hebben deze
bijzonderheden met groot genoegen gelezen, en zoo het
met het plan des Schrij7ers was overeengekomen, om
ook het vervolg zoo te behandelen, zou ons zulks,
met zijne levendigheid van ftijl en kunst van fchildering,
gewis niet verveeld hebben: maar hij vreesde zekerlijk,
dusdoende, het werk al te omflagtig te maken. Reeds
in den veldtogt van 1797 tegen den Aartshertog K A R E L ,
bekort hij zich merkelijk.
Omtrent de ftaatkundige verrigtingen van N A P O L E O N ,
wordt zijn onedelmoedig gedrag ten aanzien van Parma en
Modena ten ftrengfte g e g i s p t ; daar hij derzelver Vorften

niet alleen van hunne fchatten plunderde, maar ook hunne
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beste fdiilderftukken als losprijs deed afftaan. De be
risping van tit ftelfel van kunstroof i s , gelijk wij reeds
aanmerkten, volkomen regtmatig en billijk; maar de on
partijdigheid gebiedt o n s , hiér een door den Schrijver
bijgebragt tegtnovergefleld voorbeeld te ontzenuwen,
door de bedenking, d a t , zoo F R E D E R I K de Groote
in 1756 de prachtige galerij, de kunstkabinetten en Mufeuros van Sak/en ontzag, N A P O L E O N zulks in 1806
niet minder gedaan, en geen enkel ftuk daaruit (zeker
lijk tegen zijne gewoonte) naar Pari/s heeft laten ver
voeren. — Voorts wordt alle regt gedaan aan 's mans on
baatzuchtigheid voor zichzelven, bij het weigeren van a
Milliöenen.voor eene fchilderij van den Hertog van Modena,
die hij max Parijs opzond; aan den geest van werkzaam
heid en fchrander beleid, dien hij den Franfchen krijgsman
wist in te boezemen; ja aan de verheffing van het Italiaanfche volkskarakter boven den beuzelgeest, waartoe Oosten
rijks looden fchepter het had doen vervallen. Ook wordt
de opftand 4er zwaargetergde Venetianen als eene ge
noegzame reden tot N A P O L E O N ' S Oorlog tegen deze
Republiek befchouwd, en de moord der Franfchen in de
Hospitalen te Verona als een feit aangenomen, fchoon
hetzelve ten ftelligfte is tegengefproken. Men ziet h e t :
w . S C O T T is althans niet eenzijdig?^» N A P O L E O N .
Het vierde Deel bevat het gewigtige tijdftip van den
Vrede van Catnpo - Formio tot na den Vrede van Amiens.

Het begint met de befchouwing der partijen in Frankrijk
in 1 7 9 7 , en met de daarop gevolgde omwenteling van
den 1 8 ' Fructidor ( 4 Sept. 1 7 9 7 ) . B U O N A P A R T E ,
hoewel toen den fchijn van een' hevigen Republikein
aannemende, zou echter, indien wij S C O T T . m o g e n gelooven, nimmer een eigenlijke Jakobijn zijn geweest.
Öok contrasteerde zijn gedrag in Italië, altijd, zoo niet
door gematigdheid, dan toch door omzigtigheid en fchran
der beleid gekenmerkt, met de doldriftige en voortvarende
handelwijze der Directeuren,

naderhand in

Zmtferland

en Italië aan den dag gelegd. Zijn veldtogt naar Egypte
én Syrië wordt, naar evenredigheid van dien in Italië,
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zeer kort afgehandeld; ja Van den Syrifchen veldtogt bekomt alleen het beleg van Acre, waar de Engelschman
Sir S I D N E Y S M I T H , vereenigd met den Frapfchen
uitgewekene P H E L I P E A U X , den overwinnaar van
Italië en Egypte tegenhield, omftandige vermelding.
Men weet, dat den Franfchen Veldheer in dezen veldtogt twee misdaden te last gelegd zijn: de moord der
Turkfche krijgsgevangenen te Jaffa,

en de vergiftiging

zijner eigene, aan de pest lijdende foldaten. Dé eerfte
houdt onze Schrijver voor onbetwistbaar en onverfchoonlijk; „ n i e t , echter," (en hieruit blijkt weder, teil
overvloede, 'smans onzijdigheid) „ dat wij dezelve juist
„ befchouwen als de uitwerking van eene neiging tot"
„ wreedheid; want niets in de Gefchiedenis van B u o„ N A P A R T E bewijst, dat hij door Öeze ondeugd be„ heerscht werd*, en vele trekken in dezelve toonen
5, klaarblijkelijk aan, dat hij' zeer menschlieVend van
„ aard was." Neen, goede Sir W A L T E R ! dat weteiï

wij beter. Gij hebt in uw vreedzaam Schotland den
Geweldenaar nimmer bij ondervinding gekend. En de
Nederlanders waren hem toch eenmaal ook waarlijk genegen ! Ook zegt gij zelf onmiddellijk hierop, dat hij hei
leven der menfchen niets achtte, wanneer de uitvoering
zijner ontwerpen deszelfs opoffering vorderde. Is dil

menfchenliefde ? Wat kart een Duivel efgêrs doelt ? Hij
kon deze menfchen niet bewaren, en hielp ze d u s , gemakshalve , van kant. Doch omtrent de vergiftiging keurt
hij hem, wat de daad betreft, geheel onfchuldig: zijn
ontwerp was w e l , om zeven aan de pest lijdende krijgslieden in het Hospitaal'van Jaffa met opium te doeti
fterven, ten einde hen aan de folteringen der vervolgende
Turken te onttrekken; doch, toen de Geneesheer D E S G E N E T T E S
zulks weigerde, zag hij er van af, liet
eene achterhoede tot hunne befcherming, en de Engelfchen, die bij de Turken waren, onttrokken er nog eenigen van aan den dood. De daad zelve, die Sir W A L T E R hier tegenfpreekt, erkent hij echter, dat door de
Franfchen van N A P O L E O N ' S leger algemeen werd
Z 2
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geloofd; een bewijs voor 't minst, dat men hem daartoe
in ftaat keurde.
De terugkomst van N A P O L E O N naar Frankrijk,
na zijne overwinning op de Turken teAboukir., opent als
't ware een geheel nieuw tijdperk zijns levens, en verplaatst ons op een geheel ander tooneel. De Schrijver
moet hier van het gebied der krijgs- op dat der ftaatkunfle overgaan. Na kortelijk den toeftand der krijgsoperatiën in 1 7 9 9 en de overwinningen der Bondgenooten
te hebben vermeld, gaat hij over tot de verwarring in
Frankrijk, die het N A P O L E O N gemakkelijk maakte,
zich aan het hoofd des Beftuurs te ftellen, met uiteendrijving der Wetgevende Vergadering , op het voetfpoor
van C R O M W E L L . Na aangetoond te hebben, hoe hij
deze overwinning door krachtdadige hulp van S I E Y E S
en deszelfs partij verkreeg, en dezen naderhand ter zijde
fchoof, met al datgene uit hun ontwerp , hetwelk hij minder gefchikt aehtte voor het Despoiismus, zegt hij van
de inftelling der Confulaire Regering: „ De gevolgen van
„ tien jaren, gekenmerkt door zoo vele deugden en mis„ drijven, de vruchten van zoo veel vergoten bloed en
„ zoo vele verfpilde fchatten, alles ging dus eensflags
„ verloren; e n , na alles opgeofferd te hebbenj wat ie„ der het dierbaarst, i s , ook de regten der menschheid
„ daaronder begrepen, om de nationale vrijheid te ver„ krijgen, werden de Franfchen, zonder flechts èénen
„ enkelen dag eene redelijke vrijheid, en de aan dezelve
„ verknochte voordeden, genoten te hebben," (dit is

zeker, den tijd van 1789 tot 1791 medegerekend, zeer
overdreven) „teritggebragt tot onderdanen van een des-

„ potiek Gouvernement, beftuurd door een Opperhoofd,
„ dat geene andere regten bezat, dan die van zijn zwaard."
Hij verontfchuldigt den gezaghebber w e l , van zich aan
het hoofd eener monarchale ftaatsregeling te hebben gefield , daar, hoezeer de herftelling der B O U R B O N S
edelmoediger geweest ware, deze toch , in den toenmaligen ftaat van zaken , moeijelijk , en naauwelijks van hera
te vergen w a s ; maar dat hij de Conftitutionéle vrijheid

der Natie daarbij geheel uit het oog verloor, en alle magt
in zijne handen vereenigde, dit befchouwt de Schrijver,
met reden, als onvergeeflijk. „ Hij had,"zegt S C O T T ,
„ een vaderlandlievend Vorst kunnen zijn, doch hij was
„ liever een overweldigend Despoot; hij had de rol van
„ W A S H I N G T O N
kunnen fpelen, doch verkoos dié
„ van c R O M W E L L . " ( D . IV. bl. 2 8 3 . )
Het begin van den veldtogt des jaars 1800 en de togt
over de Alpen wordt naauwkeurig en duidelijk, de flag
van Marengo, onzes inziens , min volledig en eenigzins
duister voorgefteld. Het overige, alleen de gefchiedenis der
machine infernale de la rue Nicaife uitgezonderd, wordt

zeer kort behandeld. Eerst vermeldt de Schrijver de binnenlandfche handelingen, en doet daarin de telkens voort
gaande helling tot het Despotismus opmerken, vooral
den maatregel der prevotale Geregtshoven, vergeefs door
de onafhankelijke leden van het Tribunaat befireden, en
de oprigting der algemeene geheima» Politie onder F o uc H E . Daarna "gaat hij tot de buitenlandfche zaken over ,
den afloop der Egyptifche Expeditie, en verdere gebeur
tenisfen , tot op den Vrede van Amiens. Een kort ver
flag der kuiperijen, die N A P O L E O N tot Conful voor
het leven moesten verheffen, eindigt dit Deel. In het
volgende zullen wij den Tiran zich hoe langer hoe meer
zien ontmaskeren.

Historifche,

Letter-

en Oudheidkundige Befchouwing

van den Deventerfchen Tolbrief van den jare 1 3 4 7 ,
door Mr. s. i z . W I S E L I U S ; zijnde een Vervolg op
de merkwaardig/Ie Stukken uit de oudfle Archiven van
Amflerdam,

uitgegeven in den jare 1 8 2 1 .

Te Am

flerdam , bij Pieper en Ipenbuur. 1826. In gr. 8vo.
58 Bl.fi-

:

O m dc oude Gefchiedenis van eenig land te kennen,
i s , gelijk men eertijds waande, de kennis aan oorlogen,

S, I Z .
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verbonden en andere ftaatsliandelingen van hetzelve geens»
zins genoeg. Moet men het leven der Volken, onafhankelijk van uitwendige omftandigheden en listige plans van
voorname gezaghebbers, als dat van een perfoon behandelen, zoo als zeker Duitsch Gefchiedonderzoeker zich
uitdrukt, zoo gevoelt men ligtelijk, dat hierin de zeden,
gewoonten en taal eene belangrijke plaats innemen. In ons
Vaderland heeft het dan ook, vooral in onzen tijd;, niet
aan mannen ontbroken, die dezen weg tot onderzoek hebben ingeflagen. De namen van V A N W I J N , M E E R *
M A N ,

V A N S P A E N ,

V A NH A S S E L T ,

S C H E L -

en D E B A S T zullen altijd met
achting genoemd worden. Naast hen plaatst zich de verdienftelijke Dichter W I S E L I U S , in het werk, waarop
dit een vervolg i s , en in het tegenwoordige. Hetzelve
bevat de opheldering van eenige oudvaderlandfche woor-»
d e n , maten, muntftukken en gebruiken,' naar aanleiding
van zekeren Tolbrief, door de Stad Deventer vastgefteld
op goederen en fchepen, komende van het toen reeds nijvere en fcheeprijke Amflerdam. Het ftuk is wel reeds
uit W A G E N A A R en V A N M I E R I S bekend; maar
hier is het naauwkeuriger uit de oude Charters van de
ijzeren Kapel afgedrukt, en vooral opgehelderd door bei
langrijke aanteekeningen op onderfcheidene oude woord e n , waarbij dan tevens de zaken toegelicht worden.
Sommige dérzelven had men zekerlijk kunnen misfen, zoo
T E M A ,

R A E P S A E T

èls op de woorden kenlic, twelf, voer fep,

Aemflelre-

damme, ghenoempt, daar elk, die deze woorden niet
verftaat, ook geene liefhebberij voor het inzien van dezen Tolbrief zal hebben. Maar op andere vindt men zeer
belangrijke aanmerkingen. B. v. het woord fcepen wordt
door H . J U N I U S , K I L I A A N en G R O E N E W E G E
van fchoftin

(fchafer),

door D E G R O O T van fckep-

pen afgeleid: eerstgemelde maakt daaruit o p , dat de fchepens als uitvoerders; de laatfte, dat zij als fchefpers van

het vonnis dus genoemd worden. W I S E L I U S verwerpt beide beteekenisfen, en heeft daarin misfchien gelijk; maar hij komt toch op hetzelfde grondwoord ne-
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der.

Immers fcheppen en fchafen is hetzelfde woord:

creare, voortbrengen ; vanwaar ook omverfchafen.

Nu

leidt onze Schrijver het woord fchepen ook van het grond
woord fceppen (hetzelfde als fcheppen) af, maar in eene
andere beteekenis dan D E G R O O T en J U N I U S ; na
melijk , niet dat de fchepens het vonnis fchAepen, maar
dat zij zelve door den Vorst of Graaf gefchapen (ghefcepen), dat is aangefleld waren. Bij deze gelegenheid
ontvangen wij eenen belangrijken Exeurfus over de aloude
Staats- en Regtsgeffeldheid in de tijden der Frankifche
Koningen, der Hertogen en Graven vóór de inftellingder
Gemeenten, harer Itegten en Keuren, hetwelk niet alleen
van diepe oudheidkennis, maar ook van edele vrijheids
liefde getuigt, en diegenen logenftraft, die de eigendunr
kelijke eenhoofdige Regering als de oorfpronkelijke wiHen
doen doorgaan, welke toch reeds in de Germaanfchehoéfchen , en nog later dan K A R E L de Groote door alge
meene Volksvergaderingen (het Maart' en Meiveld) niet
alleen getemperd, maar zeer beperkt werd, en zich bijna
alleen tot uitvoering van den volkswil bepaalde. De fchepenen, als vertegenwoordigers der vrije mannen, werden
d u s , toen deze allengs niet meer opkwamen, door de Vorften of Graven gefchapen of aangefleld. — Ook op het

flot ontmoeten wij het woord fcepe (voor fchip) als af
geleid van fcheppen , waarmede ook het Latijnfche fcyphus en het Griekfche axdQoq, twdipyi, hetwelk echter

mogelijk van uitholen komt, in verband zou Maan; iets,
dat wij gaarne aannemen willen. Doch hoe de Heer W I 
S E L i u s dit fcheppen weder afleidt van fcheuren,
fnijr
den, betuigen wij niet te begrijpen. Wij kennen niets in
de taal, hetwelk daartoe aanleiding geven kan. K I L I A A N
heeft op fcheppen eenvoudig crcare, formare,
condere,
rudi materia formam indere. Het is waar, dat kleer
maker in het Vlaamfche dialekt ook fchepper heet; maar,

om dezen Provincialismus, aan een Duitsch woord, waar
mede noch het Hoogduit sch, noch het Engelsch de be
teekenis van fnijden verbinden, zulk eene vreemde aflei
ding te geven, komt ons zeer gewaagd voor. Inderdaad,
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to fhape, fhip (/chip) , fchaft, [chap , alle woorden ,
die van fcheppen en fchafen afkomen, bevatten wel
het denkbeeld van vorming, vorm, gedaante, eigen-

J'chap, maar niets , dat naar fcheuren gelijkt. Ten (lotte
zou dan ook de wereld een ftukwerk zijn, van onderfcheidene uiteengerukte deelen zamengefteld; een denkbeeld,
hetwelk wij bezwaarlijk aan onze voorvaders kunnen toefchrijven.

Kwetfen,

nadeel toebrengen, i s , gelijk men

ziet, nog verder van den weg af.
Doch wij kunnen niet over alles uitweiden.

Omtrent

de verhouding der grooten en fluivers tot de goudgul-

dens ( i groot 3f fiuiver, 8 grooten een goudgulden,
maar deze verfchilde van 22 tot 28 duivers) verkeert de
Schrijver zelf in onzekerheid. Bake beteekent, volgens K I L I A A N , eèn varken, of varkensvleesch; hiervan komt
blijkbaar het Engelfche bacon: maar hoe kan het d a n ,

-gelijk hier in de Noot wordt vermeld, van to bake, bakken , afkomen, daar ook gezouten fpek dus genoemd wordt?
Den geleerden Schrijver mogen /leze bedenkingen tot
bewijs verltrekken, dat wij zijn boekje met aandacht gelezen hebben.
Opmerkingen en Wenken voor Opvoeders en Onderwijzers, betreffende de vroege vorming der Jeugd in de daartoe beflemde Inrigtingen. Door H. M U L D E R . In 's Gravenhage, hij
S. de Visfer. 1827. In gr. Svo. VIII, 76 Bl.f-.-75.
Ï D e oceaan van opvoedkundige werken, die onze eeuw als
overftroomt, wordt ook in ons vaderland, door veie rivieren
en beekjes, wel niet vergroot,want de waterdeeltjes droogen
fchielijk op en vervliegen even fpoedig als zij ontftonden,
maar toch onderhouden en vernieuwd; en onze aankomende
onderwijzers zijn fteeds in gevaar van hunnen tijd te verbeuzelen met het doorlezen van vele boeken, die in meerdere o f
mindere mate hetzelfde zeggen; gelijk anderen, die zich op
zekere hoogte gevoelen, door de algemeene fchrijfjeukte aangegrepen , aan het maken van boeken den tijd bededen, dien
zij veel meer verfchuldigd zijn aan de uitoefening van ambtsbezigheden. Nu is het ook zoo gemakkelijk geworden een
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boek te maken, en zich in de rij der opvoedkundige fchrijvers
te plaatfen: hebt ge een weinig gezond verftand, kunt ge
vreemde denkbeelden tamelijk wel uitdrukken, leest ge de
werken van N I E M E I J E R , S C H W A R T Z ,

D E N Z E L , enz.

en

fchaamt ge u niet, duizendmaal herhaalde zaken alweder te
raten drukken, ge zult u ligtelijk in een. of ander onzer trjdfchriften als kundig, bekwaam, ijverig, voortreifelijk onder
wijzer zien begroeten. Misfchien is er ook iets goeds in die
fchrijverij gelegen; zij is in allen gevalle een bewijs, dat w i j ,
fchoolonderwijzers, ook tot de arbeidende, lezende en fchrijvende leden der maatfchappij behooren, en alzoo nu verder
van de huisbedienden der rijke lieden afftaan, dan vóór der
tig jaren. Uit dat oogpunt befchouwd, is de tegenwoordige
opvoedkundige fchrijfperiode niet zoo verwerpelijk, ja welligt
mag men haar befchouwen als een noodzakelijke overgang
uit de diepte, waarin de voortreffelijke N I E U W E N H U Y Z E N

de onderwijzers vond, tot dien gewenschten ftaat, waarin
theoretifche ftudie en wijze, eenvoudige beoefening gelijke
lijk bloeijen zullen.
Doch de zucht tot fchrijven over opvoeding en onderwijs
bevangt niet alleen onderwijzers; ook andere menfchen, wier
pedagogifche voortbrengfelen niets meer dan die zucht verra
den, wagen zich aan de pers. Daar de Heer M U L D E R ons
geheel onbekend i s , weten wij niet, of wij hem als broeder
onderwijzer, dan als vriend Dilettant, begroeten moeten.Het
onderwerp zijner opmerkingen en wenken i s , wij erkennen het
gaarne, allerbelangrijkst, en de bemoeijing der ftedelijke
Schoolcommisfie van 's Gravenhage, ter verbetering der klei
ne kinderfcholen, komt wel wat l a a t , maar is echter hoogst
lofwaardig; doch — was er behoefte aan foortgelijk boeksken? en zoude die door hetzelve vervuld worden? Vragen,
geheel onafhankelijk van de waardering des onderwerps, en
van welke de eerfte eene toereikende beantwoording vindt
in de 46 aanteekeningen, achter het gefchriftje gevoegd, die
ten minfte bewijzen, dat dit onderwerp reeds meer- en veel
malen behandeld is, de tweede der voorgeftelde vragen worde
door volgende onpartijdige beoordeeling beflist.
Het boeksken vangt aan met eene beknopte befchouwing van
den jongen mensch in de eerfte levensjaren en van het belang
rijke eener vroege leiding in de ontwikkeling, welke befchou
wing had mogen achterblijven, om drie redenen: i<\ dat nie
mand thans meer het geftelde ontkent; 2 . dat hier niets ge-
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vonden wordt, wat niet reeds honderdmaal veel beter gezegd
is; 3°. dat het kier voorkomende algemeene opvoedkundige
waarheden bevat, en geene, die uitfluitend tot het onderwerp
behooren,-^-Bladz. 22 begint de behandeling met een onderzoek
mar (?) en toetfing der middelen, welke te dezen aanzie»
nag gebezigd worden. Hier worden tegen de tegenwoordige
kioderfchooltjes bezwaren opgegeven, welker beftaan wij niet
betwisten; doch ons zijn plaatfen bekend, b . v . Rotterdam,
alwaar die fchooltjes federt jaren onder een behoorlijk toezigc
zijn, dank zij .de onvermoeide pogingen van den Schoolop
ziener, die,hoewel alleen belast met de zorg voor zijne aan
zienlijke gemeente, den tijd wel weet te vinden, om zijns
talrijke fenolen, ook de allergeringfte, vrij regelmatig te b e 
z o e k e n , CH welke ftad men alzoo, te dezen aanzien, niet
zonder onregt bq, den Haag zoude kunnen vergelijken, op wel
ke laatstgenoemde plaats onze fchrijver, blijkens het voorberigt-, bijzonder het oog fchijnt te hebben. Vervolgens wor
den ( b l . 34) de oorzaken aangewezen van den voortdurend
ongunftigenftaatvan dit gedeelte der openbare opvoeding, wel
ke afdeeling wettigt beknopter in de vorige ingelascht ware.
Eindelijk komt de fchrijver ( b l . 40) tot zijn eigenlijk d o e l :
de aanwijzing van eenige middelen, waardoor men de voorgeftelde gebreken zoude kunnen wegnemen , die hoofdzakelijk bierop aederkomen ; dat bij elke dorpfchool eene kinderfchool g e 
voegd .worde, ten einde de onderwijzer ziek aldaar kunne
verpoozen , door de lieve kleinen , in het bijzijn der fckoolhouderes, doeltreffend te onderhouden, en dat in de fteden een fchool©nderwijzer de kinderfcholen bezoeke. Is dat niet geestig
verzonnen? Den braven fchoolonderwijzer, die ijverig zijnen
post waarneemt, en gaarne zijne tnsfchenuren befteedt aan
eigene oefening, indien hij geene gelegenheid vindt, o m , door
het geven van bijzondere lesfen, zijn inkomen te vermeerde
r e n , dien zal men de lasten en moeijelijkheden, aan zijnen
post verknocht, verdubbelen? Doch de fchrijver zorgt ook
voor geëvenredigde belooning: De onderwijzer ontvangt daar->
door eeneftreelendezelfvoldoening, en zijn ftand een' nieuwen
en verdienden luister. Mogt er bovendien ook eenig geld noo
dig zijn, daarvoor zal het Gouvernement wel zorgen (de ge
wone toevlugt voor alle projecten, die in geldelijke bereke
ningen te kort fchieten). En waarin beflaat nu die nieuwe
luister voor onzen ftand ? Hierin, dat de onderwijzer dager
Mjks, gelijk gezegd i s , de kinderfchool'bezoekt, en bovem
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dien de hooge eer geniet van jaarlijks tweemaal aan den Heer
Schoolopziener of aan de Commisfie te rapportereu. Misfchjen
vraagt eên onkundige: waarom de Schoolopziener zelf die
fcholen niet zoude beduren? Maar hoe zoude deze den tijd
daartoe vinden, en vooral in den Haag, waar zoo veel te
doen v a l t , dat zelfs de gewone bezoeken van fcholen, onderwijzersgezelfchappen en Examina niet dan zeer gebrekkig
en met droevig veel nalating kunnen plaats hebben. Bovendien is in deze intermediaire inrigting nog dit groote voordeel gelegen , dat de enkele verfchijning van den Heer Schools
opziener in een kinderfchooltje reeds per fe eene belooning is
voor haar, die hetzelve beftuurt; w a n t , volgens den fchrij.
v e r , kunnen alsdan de bezoeken van den Heer Schoolopziener,
of van leden van het fchoolbeftuur, meer als middel ter. aan*
moediging aangewend worden, wanneer dezelve hij voorkeur gefchieden bij diegenen, van welke de berigten op den duur het
gunftigfle zijn. — Bl. 48 vermeldt voorflagen tot hetoprigten
van vormfcholen voor fchoolhoudereslèn; volgens dezelve
wil M U L D E R , dat men aan het hoofd eener kleine kinderfchool eenen onderwijzer plaatfe , en die fchool toegankelijk
Helle voor eenige gefchikte vrouwelijke perfonen, ten einde
deze zich daar komen oefenen.
De ftijl van dit boekje verraadt geenszins den geoefenden
fchrijver. Slechts een paar (taaltjes: „ Het geëerde Publiek
„ ontvangt hier derhalve geene afgetrokkene befchouwing;
„ het ligt onder het bereik van elk denkend wezen. — E n
„ waarom? — omdat het een onderwerp i s , hemzelven be„ treffende." (Voorberigt, bl. <S.) — „ Om dan verder mijn
„ gevoelen opzigtelijk het herftellen der genoemde gebreken,
„ in de kleine kinderfcholen kortelijk te ontvouwen, komt
„ mij mede zeer belangrijk v o o r , door bij voorraad, deze
„ fchooltjes, vooral in de kleine fteden en ten platten lande
„ gelijk te (tellen of in onmiddellijk verband te doen (taan
„ met de fcholen van den onderwijzer." ( B l . 4 1 . ) — In het
volgende wordt zevenmaal verzekerd, dat elk w e e t , of bij
het minfte nadenken weten kan, wat gezegd wordt: „ Im„ mers de ervaring leert ons, dat gewoonlijk de mensch op
„ zijn 22 of 23 jaar eerst zijnen volkomen ligchamelijken
„ groei bereikt heeft, en vergelijken wij nu hiermede, den
„ g a n g , dien de ziel in derzelver ontwikkeling neemt, dan
„ worden wij weldra gewaar, dat
want wij weten het
„ toch, te dagelijkfche onderviuding en eigen nadenken leera-

„
„
„
„
„
„
„

ren het ons allerduidelijkst, d a t . . . . uit aanmerking hiervan
laat het zich als van zelve opmaken.... zoodat wij dan
gedrongen worden om te erkennen.... Indien wij aan den
eenen kant onze aandacht vestigen op de voortreffelijkheid
der z i e l , en aan de andere zijde, de noodzakelijkheid dier
gelijktijdige ontkieming aannemen, dan zal onze rede, ons
zonder veel nadenken tot de opwekking leiden," enz. (bl. 20.)

De voorflag, om de kinderfcholen door fchoolonderwijzers
in gang te brengen en te houden, is niet alleen, gelijk wij
z a g e n , bijna onuitvoerlijk van de zijde der onderwijzers zel
ve , maar wij houden dien van eene andere zijde ook voor
ondoelmatig. De man is niet de opvoeder in de eerfte kinder
jaren, en vooral niet de man, die den geheelen dag omgaat
met een groot aantal jonge lieden van 10 tot 14 en meerder
jaren; zijne ziel neemt eene geheel andere, eene, om zoo te
z e g g e n , veel te mannelijke rigting, dan dat zij den regten
toon met kleine kindertjes zoude treffen. N e e n , de natuur
lijke vriendin en leidfter in de vroegfte kinderjaren is de
vrouw i deze heeft den noodigen tact, om jonge kinderen naar
den eisch van hunnen weg te leeren,beter dan de bekwaamfte
onderwijzer; aan haar late men veilig de zaken over, en be
derve die niet door ontijdige bemoeijing. Men zorge flechts,
dat de v r o u w , die de gewigtige taak op zich neemt, goede
zeden, goede manieren, eene vriendelijke geaardheid en kin
derliefde bezitte. D e Schoolopziener is ambtshalve verpligt,
kennis te dragen van alle fcholen in zijn district, de kleinfte
en geringfte kinderfchooltjes niet uitgezonderd; ook moet hij
die alle bezoeken; doch hij wachte zich wel van in laatstgemelde zijne denkbeelden van het wezen eener fchole te wil
len doen gelden. En dat eene zoodanige kinderfchool zeer
wel bloeijen kan zonder behulp van mannen hoegenaamd, be
wijst , onder anderen, die van Mejufvrouw
te 's Gravenhage, d i e , federt meer dan twee jaren, een algemeen ver
trouwen geniet, aan de verwachting volkomen voldoet, en
dat zonder ooit eenigen Schoolopziener, eenig lid der-ftedelijke Schoolcommisfie, als zoodanig, noch eenigen onderwij
zer in haar midden gezien te hebben.

Brieven uit en over Sicilië, van J B S T U S T O M M A S I N I . Uit
het Hoogduitsch. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. 1827.
In gr. %vo. IF, 312 bl. f 2 - 60.

H e t beroemde Eiland, over welk in deze Brieven gehandeld wordt, is door zoo velen bereisd en befchreven, dac
geen gewoon reiziger, bij het uitgeven zijner bevindingen,
op grooten bijval mag rekenen. Dat men deze Brieven, ook
na het lezen van veel voortreffelijks over Sicilië, niet alleen
in handen neemt, maar ook met genoegen ten einde toe
doorleest, is reeds eene gunftige aanbeveling van dit w e l gefchreven en even goed vertaalde werk van T O M M A S I N I .
Dit reisverhaal vermaakt en fticht te gelijk. Oudheidkundigen mogen elders naar hunnen fmaak beter te regt komen,
het grootfte gedeelte der lezeren zal T O M M A S I N I als Cicerone willig volgen, en zijne opmerkingen en waarnemingen
met welgevallen aanhooren. Dit werkje, met eene Plaat
verfierd, voorftellende den Tempel der Eendragt te Girgenti,
verdiende wel vertaald te worden. Het levert een aangenaam en nuttig onderhoud op voor ieder , die begeerig i s ,
om te weten, hoe zijn natuurgenoot elders leeft en handelt.
Onder verfchillende ontmoetingen, alle onderhoudend medegedeeld, bepaalt zich T O M M A S I N I ook tot den Siciliaan
zeiven, die hier van zijne goede zoo wel als van zijne kwade zijde wordt voorgefteid. Hij verzuimt nergens, den nadeeligen invloed aan te wijzen, dien wereldlijke en geestelijke
willekeur op het Siciliaanfche karakter nog dagelijks uitoefent»
Waar T O M M A S I N I min gegrond redeneert, wijst hem de
kundige Vertaler bondig teregt. Met één woord, dit werk
verdient, niet enkel in anders verloren ©ogenblikken, gelezen te worden.

Woordenboek voor de Spelling der Nederlandfche Taal, opgedragen aan den Hoogleeraar M . S I E G E N B E E K ; door c .
L A U T S . Te Brusfel, bij Brest van Kempen. 1827. In gr.
Svo. XI, 214 bl. ƒ 2-20.
Handwoordenboek der Nederduitfche Taal, naar de laatfle
Spelling. Tot algemeen gebruik. Te Amfterdam, bij de
Gebroeders Diederichs, en te Brusfel, in dén Belgifchen
Boekwinkel (Librairie Beige). 1828. In gr. Zvo. Fill,
171 bl. ƒ 1 - 80.
H e t is geene aangename taak, verflag te geven van Woordenboeken; wat zou het zijn, indien daarbij gevergd w e r d ,

alles na te lezen en te toetfen! Hét kan,-dunkt ons, v o l ftaan, dat men van den Schrijver verneemt, hoedanig een
Woordenboek hij leveren w i l , en dat men hier en daar het
boek openflaat, om na te gaan, of de Schrijver levert, wat
hij heeft beloofd. Vindt men zich echter hierin meermalen
bedrogen, dan is men bijna verpligt, alles te onderzoeken,
etn niét een ftreng oordeel zonder duchtige bewijzen, te
vellen en aan het Publiek roede te deelen. Zoo weinig moeite het inhad, het werk van L A U T S als voortreffelijk te leeren keiinen, zoo veel arbeids veroorzaakte het ons, dat wij
het laatfte werk geheel doorgingen, om de befchuldiging te
ontgaan, dat wij los en vlngtig hebben geoordeeld. Het later uitkomen was immers, gelijk het ons toefchijtit, voor het
tweede gefchrift een gefchikt middel, om iets te leveren, dat
ten minfte in waarde niet.te veel afviel. Doch laat ons over
beide deze Woordenboeken afzonderlijk, ons oordeel mede»
deelen.
De Heer L A U T S , als gelukkig beoefenaar onzer moedertaal, reeds federt eenigen rijd gunftig bekend, (lelde zijn
werk o p , vooral ten gebruike der Zuidelijke Nederlanders,
die aan het Woordenboek voor de Spelling, door Prof. S I E C E N B È E K met een ander doel vervaardigd, niet genoeg hadden. Van verfchillende kanten aangezocht, nam de Heer
t
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S E E K , de bearbeiding van dit Woordenboek op z i c h , e n ,
door genoemden Hoogleeraar voorgelicht en ingelicht, bragt
hij het ten einde. „ Ik h e b , ( b l . I V . ) getrouw aan u w e
„ beginfelen, meerdere uitbreiding aan uw Woordenboek g e „ g e v e n , e n , om hec niet te zeer in dikte te doen toenem e n , te gelijk weggelaten datgene, waaromtrent thans geen
„ twijfel beftaat, o f dat niet regtftreeks betrekking tot de
„ fpelling heeft." Woorden uit de Opdragt aan Prof. S I E G E N B E E K , wiens gedienftigheid L A U T S openlijk erkent, in
het ontvangen van fchriftelijke bedenkingen en verbeteringen.
Slechts gering zijn de afwijkingen van S I E G E N B E E K ' S Woordenboek. Togt is bij L A U T S voorreis, onderneming; Tocht,
windtrek, begeerte, genot. Dit onderfcheid is de voornaamfte
en fchier eenigfte afwijking van S I E G E N B E E K ' S fpelling.
In verfchillende zamengeftelde woorden wordt door L A U T S
de » weggelaten, waar het meervoudige denkbeeld, bij het
eerfte gedeelte der zamenftelling, minder te pas komt. Dit
gefchiedt door hem ter bevordering der welluidendheid. T o t
A

voorbeelden dienen Abrikoze-, Besfe-, Rozeboom, Beertleider ,
Beurzefuif der enz. (Waarom zonder: L A U T S hiervan uit
Beeldendienst, Beeldenftorm ?~) Voorts vermijdt hij de ver
dubbeling der s in dwafelijk, huifelijk, oorblaaster, verwaarlooster , vreeftkjk, wijfelijk enz. Eindelijk heeft h i j , ter b e 
vordering eener goede uitfpraak, overal de zacht lange e en 9
aangeduid, b . v . in nemen en dólen. De eerfte bladzijden
van dit werk hebben wij zorgvuldig nagezien, het overige
hier en daar opgeflagen en vergeleken. Het is ons voorge
komen, dat ook de Noordelijke Nederlanden van dit Woor
denboek groote dienst mogen verwachten. Weinige aanmer
kingen hebben wij te maken. Aangefloten ftaat niet op de
fegte plaats. Het Aangefloten van S I E G E N B E B K zou daar
beter pasfen. Aandridfen is blijkbaar verkeerd voor Aanridfen. Aanwenfel (liever Aanwendfel, 0 ) . Deze verandering
is geene verbetering. Aanwenfel is hetgeen men aanwent.
Hetgeen men aanwendt, zou Aanwendfel heeten. D o c h , zoo
veel wij weten, is het laatfte woord niet in gebruik. Beheerschfter, taalkundig zekerlijk juist; maar met inachtneming
der welluidendheid klinkt toch zachter Beheerfeheres. Hier
zou dus hebben gepast: liever Beheerfeheres.
Van oneindig mindere gehalte is het Handwoordenboek der
Nederduitfche Taak Hier is veel gefchreeuw en weinig wal.
Het toevoegfel naar de laatfte fpelling heeft veel van het
tiaar den laatften fmaak, waarmede de aangebodene waar
fomtijds niets gemeen heeft.
„ Na eene korte Schets der Nederduitfche Spraakleer (daar„ om vooral g o e d , omdat zij kort is) vindt de Lezer alhier
„ de woorden naar het alphabeth met derzelver doorgaande
„ afleiding uit de onderfcheidene talen, en met de opgave
„ hunner Verfchillende beteekenis, hoedanigheid, zamenftel„ ling en gedacht, zoo kort en duidelijk, dat ieder opletten„ de daarin zijn weetlust volkomen zal bevredigen." V o l 
gens deze woorden der Uitgevers, in het Voorberigt, bl. I . ,
zullen wij verflag geven van hetgeen wij in dit Handwoorden'
boek hebben gevonden.
10. Afleiding uit verfchillende talen. Deze geeft een heer
lijk middel aan Schoolpedanten in allerlei formaat, om ten
minfte iets te zeggen van talen, van welke zij meestal niets
weten. Wij zijn er evenwel niet tegen, dat fommige woor
den uit vreemde talen worden opgehelderd. Doch dan moet
ook blijken, dat men daartoe regt heeft. Ook het Arabisch
is hier van nut, in Basfa, kameel, Muzelman, vizier enz;

Daarom bevalt ons niet de kost, dien B I L D E R D I J K bij het
woord Aalmoes opfchept; want al had hij ook hier aalmoes,
d. i. aalwarmoes, gekookt, dat nog meer inheemsch i s , dan
zou nog de Griekfche afkomst van dit woord daarom meer
verkieslijk zijn, omdat dit woord een' kerkelijken oorfprong
heeft, met zoo vele andere, als in onze taal zijn overgenomen: Bijbel, Bisfchop, Diaken, Duivel, Engel, Evangelie,
Kerk, Koster, Pafchen, Pinkfleren, Priester, Profeet, Pfalm.
Ons ontbreekt hiertoe de noodige ruimte; anders z o u het een
belangrijk onderwerp zijn, over die woorden onzer taal te
handelen, welke uit andere talen zijn voortgevloeid, met bijvoeging der meestvoldingende bewijzen voor den vreemden
oorfprong dier woorden. Voor zulk eene taak is wel het
allerminst onze Handwoordenboekfchrijver berekend. Hij
voert aan bij Aarts, Gr. archi(_*j; Ang, Eng, Gr. agkulos;
Ban, van het Gr. balloo; Boom, Lat. pomus; Boren, van het
Lat. for are; Gee fel, Gr. fkutalee; Knecht, Gr. gnathoon,
enz. enz. Hier vindt men veel kool. Ook nog op favooikool, L a t . Brasfica fubaudica.
2 ° . Opgaaf der verfchillende beteekenis. Dit gedeelte levert
wel de meeste en de groffie fouten o p , te minder verfchoonlijk, hoe duidelijker het blijkt, dat hij W E I L A N D ' S Woordenboek geraadpleegd, en tóch niet goed afgefchreven heeït.
Ziehier eenige Haaltjes: •
DREVEL voor puntig ijzer. W E I L A N D heeft nog: waarmede men iets indrijft.' De hoofdzaak ziet onze man voorbij, en hetgeen W E I L A N D niet juist z e g t , teekent hij aan.
Een drevel is niet puntig, maar ftomp , met eene holligheid
ter indrijving vooral van fpijkers.
E T G R O E N (zameng. van eetgroen) voor nieuw gras. W E I L A N D voegt er bij: „ Het tweede nieuwe groene gras, dat
allereerst na de afmaaijing opfchiet, en tot eene naweide
voor het vee gefchikt wordt." In tegenftelling met het g e wonnen hooi, ook als het veld tweemaal afgemaaid wordt,
wordt het nagras etgroen, eetgroen genoemd, omdat het v e e
dat gras groen — niet als hooi — eet. Doch hetgeen wij
min naauwkeurig ook bij W E I L A N D vinden, zullen wij nu
overflaan,
G R I E N D VOOT woud met wilgen. Mannelijk? — N . B . Woud?
Misfchien in het oog van Lilliputters. L A U T S heeft korter
en beter: Wilgenwaard. Vrouwelijk.
(*) Wij volgen hier telkens het^Grieksch van den Schrijver,

G U S T , eene koe, die niet dragtig is. Z. n. voor bijv. n.
Ook eene merrie heet gust, als zij niet gedekt is.
HALS voor deel van 's menfchen ligchaam. Dieren hebben
dus geen hals. — W E I L A N D heeft het dan mis — ?
H O E N voor het jong van eene hen. Wij dachten, dat die
woord, even als kip , het geheele geflacht der boenders aan
duidt , haan , hennen , enz.
HOMMEL voor bij, naar het gegons. Hier heeft hij W E I 
L A N D fout nagefchreven, en de hoofdzaak overgeflagen.
H o o s , luchtverfchijnfel? ?
J A S , mannelijke overrok. — Dragen de vrouwen dan ook
geene jasfen ? — Ook voor boer in het kaartfpel. Wederom
mis, even als later met Nel, de negen o f troef in het kaart
fpel. Onvergeeflijk voor iemand,die voor Staats-,Stedelijke en
Dorpsbeambten fchrijven wil. Wie hunner kent Jas en Nel
niet? D " . W E I L A N D wist dit beter. Dien was het niet kwa
lijk te nemen, op dit punt te dwalen. Doch onze man z i e t ,
ook buiten het kaartfpel, wel meer zijne kaarten verkeerdt
voor troef aan. Is het dan wel wonder, dat hij, in plaats
van goed uit te fpelen, hangt?
INDIGO , donkerblaauwe verwplant. Zoo maakt h i j , door
keurige zamenftelling, de plant, in plaats van de v e r w , donkerblaauw.
KOMENIJ , kramerij, kruidenierswinkel. Voor vettewarierswinkel. In Amflerdam zal het kleine kind onzen man uitlagchen , als hij den kruidenier in de komenij zoekt.
KORNEL voor fijne zemelen, of kornelle. Wederom mis.
Zemelen komen van Tarw o f Rogge; 'kornel van Boekweit.
NAAF voor holte van een rad. Wederom heeft hij W E I 
L A N D nagefchreven; maar met weglating van het w o o r d ,
waarop het meest aankomt. W E I L A N D heeft: „ middelfle
holle verhevenheid van een rad, door welke de as gaat" Naaf,
van, gelijken oorfprong met Navel, wordt genoemd het mlddeljle gedeelte van een rad , in hetwelk de fpaken (teken.
Naaf wordt die gedeelte welligt genoemd, omdat, even als
umbilicus bij de Latijnen fomtijds het middelfle gedeelte van
eenig land aanduidt , de Naaf het middelpunt van het wiel
uitmaakt.
PAIR , als titel van Fransch Edelman. Er zijn dus geene
Engelfche Pairs. Het Pairfchap is bij hem dus blootelijk t i .
tel; misfchien in dien zelfden z i n , als onze man Handwoordenboekfehrijver mag heeten , zonder het te zijn.
BOEKBESCH. l 8 i 3 . NO. 8.
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PAHEBL , houten plank, o f befc^ot, S l k e ïimmermansjongen
zal hem hier bete* kunnen inlichten, even als bij het woord
PLINT voor plat, vierkant, voet eener zuil.
PET voor lederen hoofddekfel. Dus is een lederen Hoed ook
een Pet. Mis gefchoten.
PROTESTANT voor Hervormde. Dus Lutherfchen, Remonftranten enz. matigen zich dien naam aan. W E I L A N D geeft
iets meet: 'alle Christenen, die niet Roomseh zijn. Hier is te
v e e l ; bij onzen man te weinig.
R E A A L , voormalige Spaanfehe munt. — Sedert wanneer
heeft Spanje opgehouden bij realen te tellen ? — Reaal geldt
in de volkstaal I 7 § cent. D e naam is van Spaanfchtn oorfprong. — Dit is beter.
R O E F ; verdekje, baar, vertrek. W # kennen wel eene
roef, welke op de baar k o m t , namelijk het driekantig ftuk,
dat te Amflérdani óp de doodkist bij de begrafenis geplaatst
wordt; ook het driekantig dekfel, dat men op muren metfelt.
Misfchien heeft wel van dien vorm het gedeelte der fchuit
den -nadm 'roef ontvangen, omdat oulings'hetzelve roefsgewijze gebouwd werd. Voortijds noemde men insgelijks het
dekfel eener doodkist de roef; maar dan liep ook dat dekfel
naar boven fpits toe. — Maar baar, neen, dat beteekent ons
woord nooit.
V i J T , zweer aan den vingertop. W E I L A N D Iaat bet In ' t
onzekere , en voegt er nog iets b i j , dac het pijnlijke uitdrukt. Onze* m a n , die niet enkel in de heelkunde mistast,
heeft de vijt nooit gehad; anders z o u hij het wel beter
weten.
V R I K K E N , jlaande roeijen. W E I L A N D verklaart het b e t e k e n deze gegevene verklaring laat onze Schrijver, als naar
gewoonte, onaangeroerd.
Het wrikken van de floep, door
den roeifpaan,en geenszins de Jlaande houding van denfloeproeijer, is hier hoofdzaak. Het zitten o f ftaan doet hier v o l ftrekt niets af.
Z E U G , wijfje van een varken. W E I L A N D heeft, b e t e r ,
een nioederzwijn.
Z W E I , fchuinfche winkelhaak. Zoo befchrijft W E I L A N D
eveneens dit woord. Een fchuinfche winkelhaak heet een
verflekhaak. Eene zwei is buigbaar, tot het vormen Van elken hoek. Men zon haar dus eenen paswinkelhaak kunnen
noemen, naar het gebruik, hetwelk van haar gemaakt wordt.
30. Eindelijk nog iets over de zamenflelling. Want hetgeen

hij over de hoedanigheid en het geflacht (eilieve! behoort het
geflacht ook niet tot de koedanigheid der woorden? Doch dit
overgéflagen!) der woorden aanteekent, gaan wij voorbij,
als met al het overige van gelijke gehalte.
E R T , Erwt, Erwet
zam. nat — rijs — loep —
worm. Dus niet Erte- o f Erwtenat, enz. maar Ertnat, enz.
HOEN
zam. veld — , veldhoen. Dat gaat goed. Maar —
bout — ei — hok enz. Dus hoenbout, hoenei, hoenhok.
Dat is immers duidelijk, — en goed — ??
HOND — zam. — dag — draf — gras — hok, enz. Dus
past dan de hond op alles? J a , maar alleen bij den Schrijver.
Doch voor de liefhebbers van raadfels fchrijven wij geheel
af het woord: „ ZIJGEN , (neders. Jijen) door- neder- w e g „ voor nedervloeijen, nederzinken, fig. in flaauwte vallen,
„ te kort fchieten, z e e g , gezegen b . of onz. ong. w .
„ zam. — doek — fehotel — vat e n z . " Het is hier: raad,
raad, wat is dat? Wij geven h e t , en eindigen met
Parturiunt nsontes, nascetur ridiculus mus;
dat i s :
Veel gefchreeuw, en weinig — beter nog: geen — wol.
De volmaaktheden van den Schepper in zijne fchtpfelen befchouwd, tot verheerlijking van God en tot bevordering van
nuttige natuurkennis. In Redevoeringen, door j. A . U I L 
K E N s. In IVDeelen, Te Groningen, bij J. Oomkens. / «
gr. %vo. f 22 • :

Ijang

dit zoo

waren en bleven wij voornemens, Van
be
langrijk w e r k , waarvan wij meermalen in ons Tijdfchrift met
welverdienden lof gewaagden , bij het verfchijnen van het
Iaatfte deel en den herdruk der vorigen, een algemeen
zigt te g e v e n ; gelijk wij dit eenmaal deden van M Ü N T I N 
C H E ' S Gefchiedenis der Menschheid naar den Bijbel. Onvoor
beletfelen, alsmede de
fteeds verbreedende
van elkander onophoudelijk voortduwende lettervruchten, heb
ben dit voornemen telkens verwijderd, en eindelijk deszelfs
volvoering zoo goed als ondoenlijk gemaakt. Geheel, ech
ter, van het weric nu te zwijgen, gedoogde noch onze lust,
noch onze pligt.
De achtingwaardige Schrijver is
meer; maar hij leeft, en zal fteeds blijven voortleven , in
A a 2

over

ziene

zich

ftroom.

niet

zijne werken, mee name in deze doorwrochte bladen, getui
gen van een' zelfdenkenden, helderen en onvermoeiden geest
zoo wel ,/ als van een edel en godvruchtig hart, „ hetwelk
„ zich als hoogde doel voordelde, het naauwkeurig onder„ zoek der Natuur dienstbaar te maken aan dat godsdienflig
„ g e v o e l , dat ons geheele leven tot aanbidding en dankzeg„ ging maakt." (Voorrede van het laatfte deel.) Mogt onze
korte vermelding aan dit edel doel bevorderlijk, en het beftendig gebruik van dezen fchat van waarneming en nafporing
de nagedachtenis van den waardigen U I L K E N S doen zege
nen en gezegend doen zijn I Dan toch leeft hij duurzaam in
elks hart ; en de E e r z u i l , welke hij hier zichzelven heeft g e fticht, is weldadiger en onvergankelijker, dan die van mar*
mer o f arduin.
Ter herinnering voor fommige, ter opwekking van andere
onzer Lezeren vermelden wij nog de hoofdafdeelingen van,
dit fchatbaar werk: Ifte Deel. Befchouwingen van den Ster
renhemel, en eene Natuurkundige Befchrijving van onzen
Aardbol. I I . Befchouwingen van de ondruipbare veerkrachtige
Vloeifiofen, en inzonderheid van onzen Dampkring. I I I . 1 , 2 .
Natuurlijke Gefchiedenis: het Dierenrijk. IV. Het Plantenrijk.
's Mans welgelijkend Portret verfiert het werk. Even gaar
ne onderfchrijven wij het krachtig Bijfchrift van S P A N D A W
nevens hetzelve, als wij dat hier mededeelen:
Treurt nog om Martinet het Nederlandfche v o l k ,
De geest diens Ed'len mogt op Uilkens nederdalen;
De Godsdienst en de deugd verkozen hem tot t o l k ,
Natuur vertrouwde aan hem den fleutel van heur z a l e n :
Haarfchitt'rend rijk trezoorontfluit hij voor onze oogen.. „
Wij zien D'ONZIENLJJKEN . . . van eerbied opgetogen.

Dichtlievende Uitfpanningen voor Vriendfchap, Vreugde en Va
derland , van het Gezelfchap: Het Zoontje van Demokriet,
te Haarlem. Aldaar, bij J . Goteling Vinnis. In kl. 8J-«.
VIII en 184.W. ƒ 1 . 5 0 .
H e
lier
het
niet

t Zoontje van Demokriet, dat pas de handjes aan de
(laat, doet geen werk zonder gebreken verwachten, daar
volmaaktfte werk van volwasfene en geleerde mannen
volmaakt is. Eenige infchikkelijkheid en toegevendheid

zal het knaapje tevreden (lellen. Eene kinderhand is ligt ge
vuld. Wij hebben daarom, bij het doorloopen van dit bun
deltje, geen vergrootglas gebezigd. De nederigheid, welke
het knaapje in het Voorberigt aan den dag l e g t , z a l , hopen
w i j , geene licentia poëtica zijn, van welke zich een groor
Dichter in onze dagen wel het meest bedient. Wij hebben
van den afftammeling van D E M O K R I E T betere gedachten,
en vinden daartoe grond in het volgende:
Maar neen, zoo waanwijs, zoo hoovaardig
Zijn Demokrietfcbe telgen n i e t ;
Hun werk zij al geen lauwer waardig,
Daar elk er feil bij feil in ziet.
Doch zouden zij dan angftig vreezen ? —
Dat d' eerstling vrij in 't licht verfchijn*,
Volmaaktheid kan op aard nooit w e z e n ,
Elk meent zijn uil een valk te zijn.
Over de uilheid nu of valkheid van het knaapje zullen wij
ons niet (lellig behoeven te verklaren. Tusfehen uil en valk
vliegt het feisje, maar houdt zich niet altijd juist in het mid
den. Medium tenuere beati. Wij-behoeven niet aan te wij
z e n , dat juist het Zoontje van Demokriet, in dit bundeltje,
niet overal onder die gelukkigen behoort. Het (lot van dit
bundeltje nemen wij over, met de betuiging, dat w i j , onder
het doorlezen van hetzelve, geene gegronde redenen gevon
den hebben om het te wederfpreken:
Hoe min dit bundeltje is gefield ,
't Heeft wis toch wel iets nieuws gemeld,
Hoe zwak dan ook van toonen;
Het nedrig feisje, in 't boschje of riet,
Schaamt zich voor filomeelen niet,
Maar kan zich zelf beloonen.
De ftukjes, die hier voorkomen, zijn onderfcheiden in aard
en waarde. Alle vergelijking zou hier hatelijk zijn ; en daarom
onthouden wij ons van eene beoordeeling, welke den eenen
zoon van D E M O K R I E T zou kunnen ontmoedigen, den an
deren te hoog opvijzelen. Het ultra is ook hier fchadelijk.
De menigte der geleverde ftukjes verbiedt ons insgelijks, van
elk een bijzonder verflag te geven. Wij meenen te kunnen
volftaan met de verklaring, dat ons het meest bevallen z i j n ,
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W O L T E M A D B , de Kraamkloppertjes, de Strooppot, het
Voorgevoel, Levensgenot, Reis door het Leven, Lust tot Eenzaamheid, de Wandelplaats tusfehen de Zotten en de Dflodea,
het Droomen is bedrog, de Taalmeester. Deze allen getuigen
van goeden aanleg, d i e , w é l ontwikkeld en befchaafid, op
iets beters nog doet hopen. Het overige gaan wij hier voorbij,
ook uit hoofde van de weinige ruimte, ons hier toegedaan.
Wij hadden wel het een en ander aan te merken; maar' wij
fchrijven geene lange en fraaije Errata , weleer een fieraad
achter geleerde werken. Het Zoontje van D E M O K R I E T
zie bij een volgend bundeltje alles naauwkeuriger na. Het
tionum prematur in annum zal hem dan ook niemand voorhouden.

Leven van den Schilder D A V I D . Naar het Fransch van
A . T H . * * * Te Brusfel, bij W . J . Luneman. 1826. In
kl. 8yo. 244 Bl. ƒ 1 - 80.
Dit
boekje is levendig en aangenaam gefchreven. De bijzonderheid, dat de groote Schilder tusfehenbeiden Staatsman
is geweest, draagt hiertoe niet weinig bij. Het is waar, deze rol zou hem dè onfterfelijkheid niet bezorgd hebben; als
medewerker tot 's Konings d o o d , als vriend van M A R A T en
R O B E S P I E R R E , ftaat hij in dit opzigt veeleer met eene
zwarte kool geteekend. Maar dit. belet niet, dat wij den
Schrijver dankzeggen voor hetgeen hij ons ook hieromtrent
heeft medegedeeld. Ons blijkt daaruit op nieuw, dat de meeste perfonen bij dat groote treurfpel bedrogenen, weiniger bedriegers waren; dat gegronde, maar overdrevene denkbeelden
van het betamelijke, zoete en fchoone der burgerlijke vrijh e i d , in Frankrijk tot daartoe onbekend; dat de hoogachting
voor Griekfche en Romeinfche inzettingen en heldendaden,
met al de bekoringen van roem en kunst en welfprekendheid
uitgerust; d a t , in één woord, zekere dweeperij, welhaast
door de driften medegefleept en tot woede geworden , den
grond tot zoo veel groots en zoo veel affchuwelijks leide, als
de omwenteling ons doet kennen. D A V I D blijft echter, ook
als Staatsman, geheel de vriend der kunften, gelijk die der
waarheid en der deugd. Het aantal voorftellen, door hem
ter Nationale Conventie gedaan en hier vermeld, hebben bijna alle betrekking op kunftenaars of kunst. Hij was inder-
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daad regt gefchikt, om der groote gebeurtenis die treffende
houding, dat verleidelijke voor den befchaafden geest mede
te deelen, waardoor zelfs de braaffte mannen in verfchillen
de landen, voor z o o veel zij gevoel en fmaak hadden, me
nigmaal werden weggefleept.
Doch na den dood van R O B E S P I E R R E , en vervolgens
nog eens, in ftaat van befchuldiging gefield en gekerkerd,
zag hij alhaast geheel van de ftaatkunde a f , en werd weet
geheel kunftenaar. Onder N A P O L E O N vervaardigde hij de
meeste zijner groote historieftukken, zoo uit het leven vati
dien man, als uit de oude gefchiedenis. Na de herftelling
moest hij het land verlaten, en week onder de gastvrije
vleugelen van ons Bewind. De Koning van Pruisfen deed
vergeefs de fchitterendfte aanbiedingen , om hem naar Ber
lijn te troonen. Hij was daartoe, op zeven - en - zestigjari
gen leeftijd, te oud, e n . . . te zeer Franschman. Zijn r o e ö
fteeg ten hoogden t o p ; en zijne verbeeldingskracht bleef nog
even levendig, toen zijne handen hem reeds de dienst wei
gerden. Zijn Iaatfte blik was aan de kunst gewijd: hij ftierf,
terwijl hij nog bezig w a s , de proef eener plaat van een zij
ner fchilderftukken te corrigeren.
Wij zijn niet bevoegd om zijne verdienfte juist te beoordeelen, buiten bezit zijnde zelfs van eene plaat naar zijn
werk, en nooit in de gelegenheid geweest om iets van hem
te zien. Gewis was hij een groot man. Hebben wij N A 
V E z en anderen, hier genoemd, als zijne leerlingen te befchouwen, en leven nogtans zijne beste leerlingen in Frank
rijk, dan zal geen Nederlander hem dezen naam betwisten.
D o c h , hoe hebben wij het te dezen ? Hoort men Franfchen
over kunst fpreken, dan zou men zeggen, dat er eigenlijk
maar twee fchilderfcholen beftonden, de Italiaanfche en de
Franfche, althans dat de onze veel lager ftaat. Heeft dit
eenigen grond? Wanneer heeft het dien dan verkregen? De
nationaliteit ga toch niet zoo v e r , dat elk maar roepe: „mijne
is het mooifte," — dan zelfs, wanneer men eene en dezelf
de taal fpreekt, en zich wederkeerig met geene vertalingen
behoeft te vergenoegen.
Vreemd is het verhaal van D A V I D ' S huwelijk. De liefde
was daarbij althans geen makelaar. Een broeder van het
meisje fchikte het hem t o e , en de vader bood het hem aan;
hij zelf maakte wel de minfte haast: trouwens, hij kende het
meisje geheel niet.

Niet onbelangrijk fcheen ons dit: „ Het .antieke, reeds door
„ D A V I D in de kunften ingevoerd, verving in de kleeding
„ d e r vrouwen, in het kapfel van beide fekfen, en tot inde
„ meubelen, het Goth'ifche, het leenroerige, en die gemeng„ de, en zonderlinge vormen, door de flavernij der hoven uit„ gevonden. Werd het gemak in de meubelen fomtijds aan
„ de zuiverheid der teekening en van het gezigt opgeofferd,
„ beide vonden zich in de kleeding der vrouwen veree„ nigdenz.
Hatelijk is de volgende trek van den Franfchen Schrijver:
„ H i j , d i e , gedurende vijftien jaren, D A V I D ' S befchermer
„ was geweest, ftond de kroon af;- Parijs was opgepropt
„ v a n vreeinde krijgslieden; maar hunne Veldheeren, ja zelfs
„ hunne Vorften, waren zoo^ verwonderd, rich in de hoofd„ ftad van Frankrijk te bevinden, en misfchien zoo verlegen,
hoe zij er vit zouden geraken , dat zij toen de openbare en
„ bijzondere eigendommen eerbiedigden." — Niet waar ? Een
Haaltje van de Franfche dankbaarheid, die zij kort daarna
jnet daden betoonden. N u behandelde men hen dan w a t
minder beleefd, en heette daarvoor Barbaren en Wandalen.
Het overigens welgefchreven werkje is doorgaans ook wél
vertaald, keurig uitgevoerd, en met D A V I D ' S afbeeldfel in
•fteendruk verfierd. "

Jjatavian Anthology; or,Specimens of the Dutch Poets;with
Remarks on the .poetical Literature and Language o f the
Netherlands, to the end o f the feventeenth Century. B y
J O H N B O W R I N G , Honorary Correspondent of\ the Royal
Inflitute of the Netherlands, etc. and H A R R Y S. V A N
D Y U , Groningen: printed for W. van Boekeren. 1825. 8vo.
XII, 242 pag ƒ 1 - 8 0 .
M en zal ons* ligt wel befchuldigd hebben, dat wij onze lezers met een zoo gewenscht verfchijnfel, als is de aanvankelijke, billijke waardering onzer letterkunde, en met name
poëzij, ook in Engeland, niet vroeger hebben bekend gemaakt. Doch wat eeuwen geduurd heeft, behoeft bij dagen
of weken niet gerekend te worden. En was het niet anders
dan bloot genoemde verfchijnfel, wat wij in het aangekondigde werkje aantreffen, — dat men eindelijk begrijpt, dat

een v o l k , hetgeen ftaatsmannen, vlootvoogden, geleerden en
kunftenaars van den eerften rang heeft voortgebragt, en al vóór
eeuwen door nijverheid, welvaart en vrijheidsliefde onder alle
volken uitmuntte, ook wel goede dichters en eene dichterlij
ke taal mag bezitten, — wij zouden het zelfs der moeite
niet waardig achten, hierover een woord te fpreken. Zulk
eene trotschheid, welke het goede bij een ander niet wil er
kennen , volgens het „ nul n'aura de l'esprit que nous et nos
amis," is even zoo verachtelijk in eene natie, als in een af
zonderlijk perfoon. En waarlijk, wij kunnen ons, hoe veel
onbeduidends en ongelikts dé Hollandfche Muze ook voort
brengt, en hoezeer het ons aan kapitale ftukken, heldendich
ten, regt oorfpronkelijke treurfpelen, enz. eenigzins moge ont
breken , met de eerfte natiën van onzen tijd in het bedoelde opzigt meten. Het werkje zelf bevestigt ons in ons gevoelen. Het
moeijelijke toch der vergelijking, en de bedwelming, die het
nieuwe eener uitheemfche taal, benevens de zelfvoldoening
van dezelve te mogen l e z e n , anders wel eens medebrengen,
houdt hier o p : wij lezen V O N D E L en K A M P I I U Y Z E N o f
ANTONIDES

in de

taal van T H O M S O N en P O P E , van B Y -

R O N en M O O R E , en wij zijn er niet minder door verrukt,
fchoon wij zullen moeten bekennen, dat z e , bij de meester
lijke vertaling, toch niet gewonnen hebben. Maar, dat de
uitgevers deze dichters kozen, en ze zoo overbragten; dat zij
toonen, met de geheele gefchiedenis onzer letterkunde zoo
bekend te zijn, en daarvan dit gebruik maakten, — dit voor
zeker verdient onze bewondering en toejuiching. Misfchien
moeten zij die wel inzonderheid van ons wachten. Althans,
hoe onbegrijpelijk het z i j , dat hunne bevooroordeelde landge
nooten, op den duur, voor dk licht de oogen zouden flui
ten, tot nog toe vernemen wij niet veel van den opgang, in
Engeland door het werkje gemaakt; en althans het vervolg,
waarin ook de ftukken van nog levende dichters, komt nog
niet opdagen.
Na een inleidend overzigt,beginnen zij met J A C O B V A N
M A E R L A N T , in de dertiende e e u w , en eindigen met
B R O E K H U I Z E N , bij het begin der achttiende. De overi
gen flechts genoemd hebbende, geven zij van een dertigtal
der voornaamften het leven en kortere of langere voorbeelden,
meestal in het Engclsch alleen. De reden der meerdere of min
dere beknoptheid in dezen was ons niet altijd klaar. Maar
wat wij vonden deed ons genoegen, zoo wel ten aanzien van

het oude, dat zijne eigenaardigheid in de overzetting be
houdt, eö, het min aangename voor ons verliezende, vaak
Zelfs te aangenamer leest, als ten opzigte van het latere en
meer voikomene.
Daar de gegrondheid van dit oordeel niet dan door proeven
kan bewezen worden, laten wij hier eenige coupletten vol
gen van K A M P H U Y Z R N ' S bekende; Wat ,is de Meester wijs
tn goed!
MAT

MO RN

INC.

What love, what wisdom. God displays
On earth and fea and fky,
Where all that fades and all that flays.
Proclaim his majesty!
He o"er the world — bj day, by night —
Still watches and flill wakes;
And, kindly varying each delight ,J
The fweet yet fweeter makes.
Now barren Winterfliesthe globe,
And Spring reftimes her reign;
And Earth casts down her gloomy robe,
And Joy laughs out again.
And Nature wears her fairer dresf
Where Winter lately frowrtd,
While the Creator's lovelinesf
Bursts through the clouds around.
'T is May I whofe fragrant breath and dyes
So far o'er earth are gone,
That memory all her charms fupplies,
Ere fke herfelf comes on.
T is May! that loveliest of the year,
Who with fresh beauty glows;
The air is fweet, the fun beams clear,
The wished-for zephyr blows, enz.

De Zonen van J O A N

VAN OLDENBARNEVELD.

in vijf Bedrijven, door j . L . D E H O O G .

Treurfpel

Te Amflerdam,

bij de Wed. L . van Hulst en Zoon. 1827. i s kl. 8 w .
52 Bl. / - . - S o .

J. I. D E H O 0 G ,

DE ZONEN VAN J. VAN OLDENBARNEVELD. 3<fO

D e mislukte aanflag, door de zonen van den onthalsden
Raadpenfionaris in 1623 tegen het leven van Prins M A U R I T S
gemaakt, zoude in zeer vele opzigten gefchikt zijn voor
eene tragifche behandeling, ware het niet, dat voorzigtigheid en kieschheid geboden, een onderwerp, hetwelk in
zulk een naauw verband ftaat met vroegere ilaatkundige ver
deeldheden , die latere geestdrijvers door onbedachte aanval
len en fchotfchriften weder hebben zoeken op te warmen,
zoo weinig mogelijk aan te roeren. Daarenboven moet de
Treurfpeldichter, om de noodige belangftelling 'voor zijne
hoofdperfonaadjen in te boezemen, hen niet voordellen als
enkel moordenaars, maar tevens als dweepende vaderlan
ders, die in den dood van M A U R I T S het geweldig, maar
alleen overblijvend middel zagen tot redding van het Gemeenebest; e n , ten einde deze voorftelling behoorlijken ingang
vinden kunne, moet M A U R I T S gefchilderd worden als een
dwingeland, als een vertrapper van de regten des v o l k s ,
hetgeen even ongefchiedkundig als onbefcheiden zijn zoude.
De zwarigheid lag in den aard des onderwerps; en de Heer
D E H O O G , die dezelve op de eene of andere wijs moest
oplosfen, zocht aan beide partijen , zoo wel aan de verdedi
gers van O L D E N B A R N E V E L D ,

als aan die van

MAURITS,

eenigermate genoegen te geven, door zoo wel de zamenzweerders, als den Prins, voor te dragen als beminnaars v a n
het Vaderland; doch de eerften door wraakzucht verleid, om
in den moordenaar van hunnen vader niets dan eenen dwin
geland te zien; en den laatften door vleijerij en inblazingen
overreed, eerst om den Raadpenfionaris uit den w e g te rui
men , en vervolgens de beloofde befcherming aan diens z o 
nen te onttrekken. Deze vinding is niet ongelukkig; en in
dien de Dichter genoegzaam tragisch talent bezeten, en vol
doende ruimte genomen had, om de karakters der Jioofdperfonen op deze wijs menschkundig te ontwikkelen, dan had
zijn Treurfpel den hoogden lof waardig geweest. Doch wij
moeten het ronduit zeggen; het ftuk, gelijk h e t ' v o o r ons
ligt, is meer de fchets tot een goed Treurfpel, dan de vol
ledige uitwerking van die fchets. De karakters zijn flechts
aangeduid, niet ontwikkeld en uitvoerig behandeld; offchoon
wij met vreugde erkennen, dat in deze flaauwe aanduidingen
de kiemen gevonden worden tot al hetgene deze karakters,
bij eene volledige en echt dichterlijke uitwerking, zijn moes
ten. Daarenboven heeft de z u c h t , om de handeling, vol-

gens den Franfchen tooneelregel, binnen vierentwintig uren
te doen afloopen, aanleiding gegeven tot de groffte onwaar
schijnlijkheden, ja onmogelijkheden, in het gefchiedkundige
plan des gedichts. Het verraad wordt in den namiddag g e fmeed, tegen den avond ontdekt; des nachts worden de z o 
nen van B A R N E V E L D overvallen, en de eene wordt den
anderen morgen, ten gevolge van een door het Hoog Geregtshof geflagen vonnis, onthoofd; terwijl de andere zich
door de vlugt gered heeft. Dat heet eerst fpoed ih het vak
van Kegtspleging, bij wélke de vlugheid der Turkfche Cadi's
volftrekt niet halen kan! D o c h , daar die fpoed geheel ftrijdig is met onze zeden en gebruiken, is hij een hoofdgebrek
in den aanleg van het plan. Omtrent den anderen vastftaanden regel van de eenheid van plaats heeft het de Schrijver
zoo naauwgezet niet genomen; het tooneel is beurtelings in
de woning der weduwe van den Raadpenfionaris, in het hofyertrek van M A U R I T S , en in het binnenfte der Gevangen
poort. Wij voor ons vinden geene zwarigheid hoegenaamd
in deze tooneelverplaatfing; met Spaarzaamheid gebezigd,
geeft dezelve eene hoogere waarfchijnlijkheid aan de hande
ling, dan dat m e n , gelijk in zoo vele Franfche Treurfpelen,
de verfchillende partijen beurtelings hare aanflagen ziet vor
men en beredeneren op dezelfde plaats, van welke de eene
z i c h , zonder eenige denkbare reden, alleen verwijdert om
voor de andere ruimte te maken, die er even ongemotiveerd
binnentreedt; terwijl deze plaats meestal juist eene zoodani
ge i s , welke zelfs de onvoorzigtigfte niet zoude uitkiezen,
om er zijne geheimen mede te deelen.
Dit weinige zij genoeg tot beoordeeling van het plan van
dit Treurfpel; thans nog iets over de verzen, in welke het
zelve is vervat, en derzelver dichterlijke waarde. Er wor
den hier wel geene fchoonheden van den eerflen rang gevon
den ; fierlijkheid en kracht ontbreken, en vullende ftopwoorden zijn er in overvloed; doch de Dichter heeft echter onmiskenbaren aanleg voor de dramatifche p o ë z i j ; hij weet de
zamenfpraak ongedwongen en levendig voort te zetten, het
geen waarlijk eene zeer groote verdiende i s ; hij verflaat de
kunst van de karakters te doen uitkomen door de woorden,
welke hij aan zijne perfonaadjen in den mond legt, en ver
heft zich op fommige plaatfen tot de ware hoogte der tragifche poëzij, b. v. in verfcheidene trekken van het tweede
tooneel des vierden bedrijfs, waar de weduwe van B A R N E -

V E L D om lijfsgenade voor haren zoon M J . M A U R I T S gaat
fmeeken.
MAURITS.
Mevrouw! vertrek van hier, ik fla uw fmeekbede af.
MARIA.
'k Zal gaan ! — Welaan, mijn kind ! de geefelroe zij draf,
Bezwijk niet, hoe geftreng ons 't noodlot ook moog treffen;
Fier, fierder nog dan ooit behoort gij 't hoofd te heffen:
Een Wezen leeft omhoog, dat niet Qechts d'onderdaan,
Maar ook den man, die heerscht, eenmaal te regt doet ftaan ;
Een W e z e n , dat die kalmte in onze ziel doet droomen,
Die nooit in 't fchuldig hart weldadig neer zal komen. —
Vaarwel, rampzaalge plaats! waar vruchtloos wordt gefmeekt j
Waar gade en zoon vergeefs van mededoogen fpreekt,
En waar een moeder nog gehoond wordt in haar fmarte!
MAURITS.
Een moeder, die als ga zoo teer niet was van harte!
MARIA.
Ik heb mijn waarde, als ga van d' eedlen Barneveld,
Door fier te zwijgen, Prins! in veiligheid gefteld.
Hij, die ftraffchuldig i s , behoeft alleen genade:
Ik fmeek als moeder dus, maar fmeekte nooit als gade.
Zulke trekken doen ons de blijde hoop voeden, dat de jeug
dige Dichter, bij meerdere oefening, ons de veelbelovende
kiemen, welke wij in dit Treurfpel opmerkten, eenmaal als
rijpe vruchten zal aanbieden.

Fader C A T S in miniatuur. De Ilouwelijksfuyck. Een Gefchcnk
voor Vrijers en Vrijsters, Bruidegoms en Bruiden, zoo wel
ah een ftuk in het huishouden voor Jonggetrouwden. Te Am
flerdam, bij de Gebr. Diederichs. 1827. In \6mo. 48 Bl.
f • - 40.
D e z e nette en naauwkeurige uitgave van een der leerzaamfte en nuttigde dichtftukken van onzen oudtijds zoo gelief
den Volkszanger, die dubbel verdient, ook door het nagedacht
gekend, gelezen en bemind te worden, kondigen wij met
blijdfchap aan , daar wij dezelve als een gepast middel befchouwen, om de Houwelijksfuyck in veler handen te doen

komen. Gemakkelijk kan men dit lieve boekje in zijn' vest
zak fteken, o f in zijne breikous rollen.

Herinnering aan W A T T I E R Z I E S E N I S ,

door M . W E S T E R -

M-A N . Met het Portret. Te Amflerdam, bij M . Westerman.
1827. In gr. 8vo. '49 Bl. f 1 - 50.
O p

twee verfchillende wijzen heeft de verdienftelijke W E S eene waardige hulde aan zijne onvergelijkelijke
Kunstgfinoote willen toebrengen; eerftelijk 'door een Dicht
ftuk mét koren, hetwelk tot eene plegtige viering van hare
H i t v a a r t op den Amfterdamfchen Schouwburg is ten tooneele
gevoerd; en ten tweede door eene Lofrede op haar, uitgefproken fn -het Genootfchap voor uiterlijke Welfprekendheid,
van hetwelk zijzelve het grootfte fieraad was. Beide deze
ftukken, van welke de Redevoering in ons oog eene hoogere
waarde bezit dan het Gedicht, voegde hij te zaraen in deze
Herinnering, daarenboven opgeluisterd door een heerlijk Por
tret van de grootfte Kunftenares, welke Nederland immer
bezeten heeft. Zij kan dus niet anders dan een aangenaam
gefchenk zijn voor de talrijke bewonderaars dier zeldzame
V r o u w , bij welke de kunst als 't ware inflinkt w a s , door
de zorgvuldigfte kweeking en Iangdurigfte oefening tot de
heerlijkfte begaafdheid veredeld, en d i e , volgens de gelukki
ge' uitdrukking van W E S T E R M A N , door de toonen harerflent
zich voor eenen blinde zigtbaar maakte, en door hare ge
laatstrekken en gebaren eenen doove deed verftaan, wat zij
fprak.
TE-RMAN

De Roozenknopjes. Een oorfpronkelijk Nederlandsck Familie*
tafereel, door de Weduwe 0
Te Delft, bij de Wed.
J. Allart. 1857. In kl. 8vo.fi - 1 0 .
M et bovenftaand werkje zijn wij inderdaad verlegen. D e
Schrijffter maakt zich bekend als eene vrouw, boven welker
fchedel een vreesfelijke zamenloop van omftandigheden als
zware onweerswolken is losgebarften, welke de tegenfpoed
van alle kanten aangrijnsde, en welker gefchokte z i e l , van
droefheid overkropt, menigmaal haar lijden aan het papier
klaagde. Dit papier, lang in haar' lesfenaar opgefloten, moet,

voor zoo veel ook dit werkje er een gedeelte van uitmaakt,
dienen tot bevordering van, het beftaan der Schrijffter; daar
toe befloot zij dit werkje te voltooijen, en het de wijde
wereld in te zenden; zij houdt zich overtuigd Van de infchikkelijkheid harer eigene kunne, en voedt van het an
dere geilacht te gunftige gedachte, dan dat hetzelve onbe
leefd genoeg zoude zijn, om hare eerfte verfchijning meteen
bedilzuchtig vooroordeel te gemoet te gaan.
De lezer houde het ons dus ten goede, indien wij ons hier
onthouden van een geftreng oordeel. Wij hebben in dit boek
je niets gevonden, hetwelk eene voor de zedelijkheid nadeelige ftrekking heeft. Het verhaal, ons hier gegeven, b e v a t ,
in 212 bladzijden in klein o c t a v o , drie huwelijken, eene
echtfcheiding, twee moorden, en eene redding uit het water.
Wij wenfchen de Schrijffter t o e , gelijk zij hare lezers, dat
alle ongelukken, ook te haren opzigte, eens weder in geluk
verkeeren mogen.

Zedelijke Tijdkortingen voor de Befchaafde Wereld, door M i C H I E L A D R I A A N , llde en laatjie Deel. Te Haarlem,
bij de Wed. A . Loosjes, P z . 1826. In gr. %vo. 330 Bl.

/3- =
VV ij weten niet, o f dit het tweede deel is van het w e r k ,
dat w i j , onder den titel van Nieuwe Zedelijke Verhalen, door
dezen zelfden Schrijver, in 1824 hebben aangemeld, dan o f
dat werk reeds vroeger voltooid werd, en er daarna een ge»
lijkfoortig van hem, onder den titel van Tijdkortingen, is op
het touw gezet. Bij de menigvuldige Romans, die ons ge
durig ter hand komen, zal de lezer ons wel van het naauwkeuriger naflaan verfchoonen willen. Het doet ook niet veel
ter zaak: de drie verhalen, die ons hier worden aangeboden,
ftaan geheel op z i c h z e l v e , en hetgeen wij toen voorfpelden,
is ook nu het geval: deze verhalen zuilen zeer wél hunne
lezers vinden, en wij herhalen ook n u : „ V e e l zedelijke lee„ ring bevatten deze verhalen wel niet; maar zij bevatten
„ ooit volftrekt niets, dat der zedelijkheid hindert, en geveii
„ eene aangename verpoozing en afwisfeling, na andere,
„ meer ernftige lektuur." Clara Wolfers is een lief, fatfoenlijk meisje, hetwelk nog gelukkig gered werd van een huwe
lijk met eenen ruwen zeeofficier, die haar niet beminde,
maar, door vader en oom gedrongen, naar hare hand ftööd5
zij werd gered door het toevallig vinden van een' brief van
den zeeman, waarin hij het galante voornemen te kennea
geeft, om haar, des uoods, met een ftuk ankerkabel, na het
huweiijk, te regt te zetten, en haar haren pligt te leeren:
zij bekwam toen den waardigen geliefde van haar hart. Den
Landjonker bevat een uitvoerig verhaal. Hij was een brave

en werkzame jongen, wien het hofleven en zijne dwaze fliefmoeder tegenftond. Post varios cafus et tot discrimina rerum
kreeg hij de hand der lieve M i n a , dochter van eenen in on
genade gevallen, maar wéér in gunst herftelden Minister van
den V o r s t , en leefde met haar, op het dille land, in huifelijk genoegen. De Eerefabel is het derde o f laatfte verhaal;
wij zouden het het beste noemen, ware het niet al te zeer
roman en onwaarfchijnlijk. D e lieve Amalia, in beide hare
huwelijken hoogstgelukkig, werd regt tijdig w e d u w e , om ha
ren eerften trouwen minnaar te loonen, toen het eindelijk
was uitgekomen, dat men hem onfchuldig verdacht en tot
eeuwige gevangenis veroordeeld h a d , als fchuldig aan poging
tot moord van zijne geliefde; de eerefabel wordt, als g e denkftuk zijner deugd, dapperheid en rampfpoed, bij de^familie bewaard: daar deze fabel nu de voorname aanleiding
was tot de gruwzame verdenking, (in welke echter Amalia
nimmer had gedeeld) bleef hij tevens herinnering aan 's mans,
zonderlinge levens'jefchiedenis.
Wij voegen hierbij:
Het Erfdeel, door M I C B I E L A D R I A A N . te Haarlem, bij
de Wed. A . Loosjes, P z . 1826. In gr. Bvo. 268 Bl.
fa-So.
omdat het van denzelfden Schrijver is. Het zou ons waarfchijnlijk beter bevallen zijn, ware het in zeer kort bellek
bij het vorige gevoegd; en het komt ons v o o r , dat de Heer
A D R I A A N , indien hij verhalen fchrijven w i l , zich liefst bij
kortere bepalen moest. Dit Erfdeel is in vele opzigten langwijlig. Eene zeer bedorvene tante belastert Adolf en Klaartje bij eenen rijken oom, die de brave weezen dan ook onterft.
De jongeling moet nu als Fransch Confcrit optrekken; en
Klaartje, die het bij de booze tante niet houden k a n , en bij
den dronken man van tante geen fteun vindt, verhuurt zich,
maar trof het best bij eene godvreezende Mevrouw. Hier
huwt zij met eenen braven jongen,en had het ook naar *t uit
wendige w e l , tot dat het bankroet van zijnen patroon hen
in bekrompenheid ftortte, die echter door de blijvende liefde
vergoed werd. Onverwacht komt Adolf opdagen, die van
den veldtogt in Spanje, met verlies van een paar vingers,
gelukkig was afgekomen; en hij brengt een lief Spaansch
meisje, met welk hij gehuwd was , maar zich nu nog eens
laat overtrouwen, met zich! Een rijk meisje? Verre vandaar,
L e z e r ! Dus moesten broeders en zusters zich wel fober b e 
helpen. Maar in tijds fterft n u d e man der booze tante, en
had Adolf en Klaartje tot zijne éénige erfgenamen benoemd;
tevens verklarende, dat hij met zijne booze vrouw nimmer
wettig gehuwd was. Zoo brengt de Schrijver de lange ge
fchiedenis gemakkelijk tot een gelukkig einde. Op de zede
lijke ftrekking van het verhaal valt niets te zeggen.
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a eenen ftilfhmd van vier j a r e n , is het aangekondigd
Deel van het ilaagsch Genootfchap in druk verfchenen.
Inmiddels fchijnt men onledig geweest te zijn met de
voortzetting cn voleindiging van het Register,
nu l o o 
pende tot den jafe 1822. Bij ons laatfte verflag (*) ver
blijdden wij ons wegens den aanvang van dezen lastigen,
doch evenzeer aangelegen' arbeid. N u wenfehen wij gaar
ne den Godgeleerden cn het vaderlandsch Publiek daarme
de g e l u k , dat men zich bedienen mag van eenen w e l toegerusten w e g w i j z e r , die den weetgierigen door den
wijden omvang des w o r k s , tot menigte van D e e l e n , in
den loop van vijfender tig jaren , aangegroeid, op het r e g 
ie fpoor brengt naar het onderwerp zijner navorfchingen.
W i j vernemen tot hiertoe niet , dat andere Godgeleerde
Genootfchappcn in ons Vaderland , op voorgang van het
Haagfchc, onledig z i j n , om een bekwaam Register te
doen vervaardigen over dc reeks Verhandelingen , vroeger
en later bij dezelve b e k r o o n d , en die gewis daardoor
meer bruikbaar worden zouden tot een bepaald onder
z o e k . Maar nog veel meer bejammeren wij die algemeene
verflaauwing, welke er te heerfchen fchijnt in het dingen
naar bet E e r m e t a a l , tijdeüngs door onderfchcidene godsdienftige (lichtingen in ons Vaderland opgehangen. W a a r

de reden van dit verfchijnfel te zoeken, en of het kwaad
te verhelpen z i j , ftaat niet aan ons na te fporen. On
ze taak en beftek roepen ons ter beoordeeling van het
tweetal Prijsverhandelingen, den inhoud uitmakende van
het aangekondigd boekdeel.
Eerst ontmoeten wij hier eene Proeve van Antwoord
Op de Prijsvrage: Staat, in de onderfcheidene verhalen
der Evangelisten van gelijke en gelijkfchijnende gebeur
tenisfen, het verfchil in woorden en zegswijzen, en in
de bepaling van tijd en plaats, derzelver geloofwaar
digheid geenszins in den weg ? en welke regels van omzigtigheid zijn, tot voorkoming ,of wegneming van on
gepaste en met het erkend gezag van dezelve ftrijdige
beoordeeling in acht te nemen ? door den Eerw. P . V A N
D E R W I L L I G E N , Predikant te Tiel, aan wien de Gou

den Eereprijs is toegewezen.
Zeer ten onregte zou men verlangen, dat de Eerw.
V A N D E R W I L L I G E N over dit belangrijk , en eeuwen
achtereen door vermaarde Christenfchrijvcrs behandeld, ja
ook uit onderfcheidene oogpunten meermalen beredetwist
onderwerp veel nieuws te berde bragt. Verre dus zijn
w i j , om naar zulken maatftaf de waarde van dit Ant
woord te willen toetfen. Genoeg is er gedaan, zoo het
zelve naar de behoefte van onzen tijd berekend i s , e n ,
volgens het bijzonder doel van het Genootfchap, tegen
het Ongeloof en de Neologifche verkeerdheden het gezag
en de geloofwaardigheid der Evangeliën handhaaft. Maar
te dezen verdient dan ook V A N D E R W I L L I G E N al
len lof. In zijne Inleiding toont hij de belangrijkheid van
het gevorderd onderzoek, en ontwikkelt naar vereisen
den zip en de gepastheid der bewoordingen in de vrage.
Voorts , tot derzelver beantwoording toetredende , fplitst
hij zijne navorfching omtrent het eerfte gedeelte des voorftels in twee Hoofdftukken; behandelt daarin, met naauwkeurigheid , I , den aard van het verfchil in de verhalen
der

Evangelisten van gelijke en gelijkfchijnende gebeur

tenisfen; toont vervolgens, I I , breedvoerig aan, dat het
beftaande verfchil hunne geloofwaardigheid niet in den

weg ftaat, het zij men hen alken als bloote Gefchiedfchrtjvers b e f c h o u w e , o f als de z o o d a n i g e n , bij w e l k e n
hij een hooger geleide van den Geest G o d s w i l erkend
hebben; terwijl hij eindelijk, naar aanleiding van het
Iaatfte gedeelte der v r a g e , in een afzonderlijk l i l d e H o o f d f t u k , een achttal regelen van omzigtigheid v o o r d r a a g t ,
bij de beoordeeling van het verfchil der verhalen van de
Evangelisten in acht te nemen. M e t name verdienen hier
' s mans aanmerkingen tegen het misbruik der zoogenaam
de hooger e Kritiek,
waarmede men in Duitschland
ftoutelijk p r a a l t , ernftig ter harte genomen te w o r d e n . W a n t ,
is een overdreven en bijgeloovige eerbied, die het opftel
der Evangelisten voor een werk van den H . Geest w i l
befchouwd hebben cn zuiveren van alle menfchelijke
z w a k h e d e n , op goede gronden wraakbaar, niet minder
valt die vermetelheid te vcroordeelen , die , bouwende op
den losfen waan wegens eenen Heb reeuwfchen
oorfpronkelijken tekst van M A T T H E U S , o f droomende van een
Syro - Chaldeeuwsch
Ur - Evangelie , zich eigendunkelij
ke , zoogenaamde verbeteringen veroorlooft in onze ge
wijde oorkonden.
Ons beftek gchengt n i e t , dat wij van deze Verhandeling
eene uitvoeriger fchets geven , waarbij de geleidelijke o r d e ,
die daarin doordraait, en de rijkdom van zaken en van
toelichtingen der H . S c h r i f t , duidelijker zouden uitko
men. D i t trouwens laat zich opmaken bij iiet inzien van
den Inhoud v ó ó r dit A n t w o o r d , en uit den daarachter
gevoegden Bladwijzer van Bijbelplaatfen. W i j zijn echter
verpligt te b e t u i g e n , dat wij den E e r w . V A N D E R
W I L L I G E N , blijkens de Proeve , die voor ons l i g t , bij
uitnemendheid berekend bevonden hebben v o o r de aangeflagenc t a a k , als toegerust met een' ruimen fchat van be
lezenheid, betrekkelijk tot het verhandeld o n d e r w e r p , en
hem rangfehikken onder de verlichte Godgeleerden , die
de lesfen en het voorbeeld volgen van eenen D E G R O O T ,
E R N E s T 1 en foortgelijke vraagbaken. Met ruimte daar
om prijzen wij het gebruik dezer Verhandeling aan; en
het verblijdt ons , daarin een nieuw bewijs te ontvangen

dn- Nederlandfche vroomheid, d i e , tusfehen de overdrevene gevoelens van den ouden tijd en de vermetelheid der
hedendaagfche Neologen, of Deïsten, den middelweg kiezende , het gezag en de achtbaarheid der H. Schriften
met waardigheid wil gehandhaafd hebben. Men erkent,
dat het viertal Evangeliën evenzeer voor het eigen opftel
der gewijde Schrijvers moet gehouden worden, als andere Gefchiedboeken der Oudheid het werk der ongewijden
zijn, wier namen zij dragen. Men ftemt ook daarin overeen , dat de Evangelisten zich van eigene taal, bewoordingen en ftijl bedienden,naar hunne overtuiging en kennis van Zaken de verhalen te boek bragten, rangfehikten , cn vrijelijk hunne bijzondere of individuele denkwijze volgden. Doch tevens is e r , die beweren, dat elk
der Evangelisten, onder het bewerken van zijne oorkond e , door een hooger geleide, of Ingeving van den H .
Geest, beftuurd werd, wiens doel het was te zorgen ,
dat „ het geloove in j E z U S , die de c H R I S T U S , de
„ Zone Gods, i s , en in wiens naam wij het eeuwige
„ leven hebben," geleerd werd en bevestigd. V A N
D E R W I L L I G E N omhelst dit gevoelen, hetwelk ook
de Hooggel. V A N H E N G E L (*) en andere vermaarde
Godgeleerden zijn toegedaan; of liever, zijn Eerw. is
er op u i t , om aan te toonen, hoe dit begrip wegens eene
Goddelijke Ingeving, en de hooge geloofwaardigheid der
Evangelisten, daarop gegrond, niet in den weg ila aan
het verfchil, dat er is tusfehen hunne verhalen. Maar
wanneer nu onze Schrijver bij de uitkomst (of a posteriori) bevindt, dat in de vier gewijde Gefchiedverhalen
geen ander verfchil i s , dan zich voorshands (a priori)
laat opmaken, dat met zoodanig een geleide Gods beftaanbaar i s , als men onderftelt, dan vermeenen w i j , dat
zijne redekaveling in eenen kring omloopt, en uit dezelve geen bewijs voor eene hoogere medewerking of geleide te halen zij. '• Eerder zouden wij daaruit het tegendeel afleiden, e n , waar geen kennelijk blijk van Ingeving

valt o p te merken, de voorkeus blijven geven aan ons
t " ) T E Y L E R ' S Cgd . Gen. D . X X V I I .
s

gevoelen; namelijk, dat de Evangelisten, doordrongen
van hoogen eerbied voor C H R I S T U S , zonder eenige
bijzondere tusfchenkomst der Voorzienigheid, of van den
Geest G o d s , de levensgefchiedenis des Heeren geboekt
hebben. Doch hierover hebben wij reeds vóór jaren het onze
gezegd; e n , daar wij geen' lust hebben, in eenen twist,
die, als menig Godgeleerd gefchil, misfchien op ijdelen woordenftrijd kon uitloopen, ons in te laten, vergenoegen wij ons met den Lezer naar de bedoelde plaats
in ons Maandwerk over te wijzen (*).
Uit het bovenftaandc ontwaart men, dat wij v A N D E R
W I L L I G E N ,
ten aanzien van het redelijke zijner Christelijke denkwijze , gnnftig leerden kennen uit deze zijne Verhandeling ; en niet minder voordeclig onderfcheidt hij zich ,
op vele plaatfen, als een ervaren Uitlegkundige der H .
Schrift. In het voorbijgaan, nogtans , mogen wij eene
enkele, fchoon dan ook min aangelegene,bedenking niet
onvermeld laten, tot bl. 48 der Verhandeling betrekking hebbende. Aldaar, namelijk, wil V A N D E R W I L L I G E N
in M A R K . VI: 4 5 , met K U I N O E L en anderen, aan
dat Bethfaïda gedacht hebben, d a t , volgens J O S E P H U S , aan de oostzijde gelegen van het meer
Gennefaret,

of Tiberias,

te onderfcheiden is van het

Galiiefche

Bethfaïda,
aan den westelijken oever, nabij
Kapernaum.
Maar de Aanteekening van V A N D E R P A L M t. a. p . ,
en bovenal het gezag van R E L A N D , bewerende, dat
het Gaulonitifche
Bethfaïda,
reeds ten tijde van A U G U s T u S , door den Viervorst P H I L I P P U S , met den
naam van Julias uit vleijerij betiteld werd ( f ) , verbiedt,
en hier, en elders in de Schrift, aan een ander Bethfaïda dan het Galiiefche tc denken.
Wij moeten het hierbij laten, vermits ons nog ovcrfchiet, van eene Verhandeling te gewagen, die aan het
flot van dit Deel voorkomt, in hetzelfde jaar bij het
Genootfchap met zilver bekroond werd, en ten antwoord
dient op de vrage, wegens hetgene de Brieven van p A u L u s
(*) Zie onze Lettcroeff. voor 1816, bl. 49 enz.
( f ) R E L AN D i Palccstina, Lib. I l l , p. 654.

aan de Korinthers, betreffende de Christelijke Geloofs- en
Zedeleer, opleveren. M e n leerde als Schrijver, van dit ftuk
kennen den E e r w . B A R T O L D R E I N I E R D E G E E R ,
Theol. Doet.,
toenmaals Predikant te Vreeland, thans
t o t Hoogleeraar in de Godgeleerdheid bevorderd aan hét
Vriefche Athenaeum. Misfchien herinnert zich de L e z e r ,
dat wij verre zijn van vooringenomenheid met dusdanige
P r i j s v r a g e n , over deze en gene Boeken des N i e u w e n
Verbonds bij herhaling door dit Genootfchap uitgefchrev e n ; dewijl ons uit de bekroonde ftukken te blijken
feheen, dat dezelve ruim z o o veel aanleiding geven tot
flelfclmatig o n d e r z o e k , als tot o p b o u w van redelijke
Godsdienstkennis, en begunftiging van eenen geheel onzijdigen toets der H . Schrift. Aangenaam dus vonden
Wij ons verrast door dezen arbeid van den geleerden
S c h r i j v e r , d i e , nagenoeg ( * ) geheel vrij van gezegde
z w a k , zijn onderwerp met fmaak behandeld h e e f t , eenen
rijken voorraad van ^uitlegkundige opmerkingen mede
d e e l t , en ons den inhoud dezer Apostolifche Brieven
a l z o o v o o r d r a a g t , dat men de aangelegene lesfen, ver
maningen en beftraffingen van P A U L U S , benevens de
hoofdwaarheden van het C h r i s t e n d o m , naar eisch ont
wikkeld vindt. E e n werk , intusfehen , van dezen itempel is blijkbaar meer gefchikt v o o r eene gezette beoefe
ning en gebruik van Leeraars en Bijbelvrienden, dan v o o r
een leesboek, o f om daaruit een uittrekfel hier mede
te deelen. M e n vergenoege zich des met dit weinige.
(*) Onzes oordeels, namelijk, heeft zich D E G E E R om
trent de aanbidding van C H R I S T U S , buiten genoegzame aan
leiding, te gunftig verklaard. Althans het gezegde: „ den
„ naam des Heeren aanroepen," fluit noch i Kor. I : 2 , noch
Hand. I I : 21 iets meer in , dan eene godsdienftige vereering , o f
belijdenis, van den Heiland. Men zou daarbij voor bewezen
moeten aannemen, wat in gefchil ftaat, indien men daaruit
wilde opmaken, dat C H R I S T U S een voorwerp van aanbid
ding z i j , en niet bedacht, dat er gefchreven ftaat: „ d e n Hee„ re uweu God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen
MATTH.

I V : 10.

Aan het hoofd ftaat eene welbewerkte I n l e i d i n g , waarin
D E G E E R voordraagt en t o e l i c h t , w a t , tot regt ver
ftand van den eenen en anderen B r i e f , wegens de G e 
meente v a n K o r i n t h e , en P A U L U S ' aanleiding tot fchrijven,
dient geweten te worden. Daarna w o r d t de vrage
behandeld in een drietal Afdeelingen. D e Ifte b e h e l s t ,
wat in het algemeen over den aard en de
voortreffelijkheid
der Geloofs- en Ztdeleere
in deze Brieven qpmerking
verdiende; a l s : haren Goddelijken o o r f p r o n g , verband
met de leer van het Oude V e r b o n d , en ftrekking, om
hare voorftanders boven alle lijden te verheffen. D e Ilde
fchetst nader de Geloofsleere;
en de l i l d e ontwikkelt
genoegzaam b r e e d v o e r i g , wat tot het Zedekundige te huis
behoort. — Bovendien is , geheel de Verhandeling d o o r ,
aan den voet der bladzijden, een groot getal van A a n 
merkingen cn Ophelderingen b i j g e v o e g d , waarin een fchat
voorkomt van uitlegkundige b e k w a a m h e i d , de moeijelijke
plaatfen uit den eenen en anderen dier Brieven o v e r w o 
gen en verklaard w o r d e n , en de Schrijver vooral zijne
belezenheid, gezond oordeel en echt Christelijke gevoe
lens nader doet blijken en rondelijk openlegt. Het z o u
ons ligt v a l l e n , zulks door aanhalingen nader te ftaven;
maar ons bepaald bellek v o r d e r t , dat wij den geletterden
L e z e r tot de Verhandeling zelve henenwijzen. D e z e l v e
levert een nieuw b e w i j s , hoezeer de Baron D E G E E R ,
nu op den vaderlandfchen Leerftoel aan 's Rijks A t h e 
naeum geplaatst, den toevalligen glans zijner hooge ge
boorte door eigene wezenlijke v e r d i e n d e , en daaraan toegekenden l a u w e r , v e r h o o g t .
T e r w i j l er is onder den
Adellijken ftand, wier l i g t z i n n i g h e i d , gelijk in de G r o o t e
W e r e l d van ouds ( * ) , tot O n g e l o o f v o o r t h o l t , onderfcheidt hij zich als een vereerenswaardig voorftander des
G e l o o f s , kloek in het verdedigen en toelichten der H .
Schrift. Laat het z i j n , dat D E G E E R , naar ons o f
andercr o o r d e e l , niet altijd, en vooral bij deze en gene
duistere, ja mogelijk wel tc huidigen dage onverklaarbare
uitdrukkingen van P A k l u s , den waren zin niet getrof(*) Spreuken XXX.: 9 .

fen h e b b e , wij althans hebben geenen l u s t , om daarover
met den kundigen man te redetwisten. L i e v e r betuigen
wij hem onzen dank voor dezen zijnen a r b e i d , hefteed
aan een belangrijk deel der H . S c h r i f t , cn durven hem
aanmoedigen om voort te gaan op het ingeflagen f p o o r ,
tot bcfchaming van den zwarten hoop van duisterlingen,
die, bij R o o m s c h en O n r o o m s c h , met eene Jezuitfche
veete tegen redelijke Godsdienstkennis w o e d t . W i j vergenoegen ons dus met hieronder ( * ) een enkel w o o r d
aan te teekenen, dat wij meer als eene befcheidene v o o r dragt van ons g e v o e l e n , dan w e l als eene wederlegging
(*) Na hetgene D E G E E R . , wegens den toeftand der G e meente van Korinthe, en de bedoeling van P A U L U S , om de
Geloovigen aldaar van hunne dwalingen en zedeloosheid t e rug te brengen, op bl. 71 te regt had opgeteekend , dunkt
o n s , dat hij den zin van 1 Kor. V I : 9 en 1 0 , op bl. 1 4 9 ,
te flaauw heeft uitgedrukt. Zijne woorden luiden aldaar dus:
Geene onregtvaardigen kunnen als echte leden erkend wor„ den van Gods koningrijk." De Lezer oordeele, of de wandaden in vs. 10 niet een gzins hadden bchooren gedacht, en
daaraan herinnerd te worden. Ook de herhaling der uitdrukking van P A U L U S : zullen het Koningrijk Gods beërven,
fchijnt ons meer aan te duiden, en eene uitfluiting der toekomftige zaligheid te dreigen. Trouwens zoo verklaart de
Schrijver zelf deze plaats op bl. 1 5 7 , en wederom op bl. 165
en 166. Welligt beging hij dus op bl. 149 flechts eene onbedachtzaamheid in het aanhalen van vs. 10. — Overigens,
onder de moeijelijke plaatfen in deze Brieven van P A U L U S
verdient gewis 1 Kor.X: 1—4 geteld te worden; en in derzelver toelichting, in de noot onder bl. 1 7 1 , dunkt ons de verklaring van DE G E E R minder verkieslijk te zijn,dan de vrijere,
;

die men

aantreft bij

VAN HEMERÏ,

in T E Y L E R ' S Godg.

Gen. Deel X I I , bl. 12S. Althans zoo men meent de letter hier
re moeten drukken, of het figuurlijke met flipte naauwkeurigheid wil overbrengen, zquden wij de tusfehenrede in v s . 4
liefst, met V A N D E R P A L M t. a. p . , voor eene oude glos
aanzien. Men vergelijke eindelijk hier den rijken voorraad van
plaatfen uit Joodfche, Griekfche en Latijnfche Schrijvers,
door W E T S T E I N in l. bijeengebragt, tot beter verftand van
den Apostel, redekavelende naar bloot begrip en zonderlinge
bevattingen van zijne tijdgenooten.

willen befchouwd h e b b e n ; waarmede wij v a n den H o o g leeraar, z o o wij hopen met een vaarwel tot w e d e r z i e n s ,
affeheid nemen.

Gods

oorfpronkelijke

de Leer van Jezus
gefield ^ door

SAMUEL

Raamsdonk,
Braam.
De

genadige
Christus

enz.

Menfchenliefde,

MAGNET,

Te Dordrecht,

van

onze Hervormde

met dc Leer
fchenliefde
lezen

Voor-

Predikant

te

bij Blusfé en van

1 8 2 7 . In gr. 8vo. 48 Bl. ƒ : - 50.

ware Leer der Verzoening,
begrip

volgens

en zijne Apostelen.

van

Belijdenis

van Gods oorfpronkelijke

; tot eene

noodige

het onlangs

geven Gefchrift
voorgefteld

volgens het echte

omtrent

van den Weleerw.

, niet

herinnering,

Te Rotterdam

1827.

In gr. Svo. IV en 32

Menbij het

dit onderwerp

door j . j . L E R O Y , Predikant

Tonge.

flrifdig

genadige

Heers,

Leer-

uitge-

MAGNET,
te Oude-

, bij de W e d . P . v a n der M e e r .
Bl.f:-\o.

I n d i e n er eenig leerftuk i s , dat v o o r zich eene louter
Bijbelfche verklaring v o r d e r t , dan is d i t , v o o r w a a r , het
leerftuk der Verzoening.
Juist behoort te worden bepaald , w a t de Bijbelfche v e r z o e n i n g , w e l k e van de wijsgeer ige en onwijsgeerige evenzeer v e r f c h i l t , in z i c h fluit,
namelijk verzoening
van menfchen met God, zoodat
niet G o d , maar de mensch met G o d , verzoend w o r d t .
God was in Christus de wereld met zichzelven
verzoenende, hun hunne zonden niet toerekenende;
1 Cor. V:
19. O o k w o r d t die verzoening g e n o e m d , wanneer het
alleen een enkel perfoon '" g e l d t , wiens afkeerigheid van
G o d s handelwijze o p h o u d t , v s . 1 8 , waar P A U L U S ,
gelijk dien ganfehen Brief d o o r , zichzelven b e d o e l t , bij
het voorzetfcl
z o o als dit aan naauwkeurige Bijbeluitleggers bekend i s . V o o r t s wordt die verzoening ook
bepaald tot menfchen,
o f liever volken,
onderling; zoo-

dat door het kruis van C H R I S T U S vrede op aarde wordt
gefticht, Epk. II: n — 2 2 . Eindelijk zal'zich nog die
verzoening eens uitiTrekken tot menfchen en hemellingen,
Col. I: 1 9 , 20.

Het komt er dus op aan, eerst, door

vergelijking van al die plaatfen, naauwkeurig aan te wijzen , wat het woord verzoening in den Bijbel aanduidt.
Doch dan blijft nog over, op te merken, dat wij alleen
uit ons ftandpunt hierover kunnen fpreken. Het is de
ongerijmdheid zelve, in den kring van onze gedachten,
welke tijd noch ruimte overfchrijden kunnen, bet denkbeeld van Gods eeuwigheid b . v. te beperken. Zullen
wij dan beter weten te zeggen, wat die verzoening is
aan de zijde van God ? Hier helpt ons alleen het geloof;
«n Hebr.lh 10 wijst o n s , hoe ver dit geloof moet gaan.
Dit dient vooral opgemerkt te worden, bij gelegenheid,
.dat dit leerfluk nu veelvuldig ter fprake is gekomen.
En uit ons ftandpunt, als menfchen, dit leerfluk befchouwende, moeten wij de aanmerking van L E R O Y
op bh 22 afkeuren, daar hetgeen hij van C A L V I J N ' S
gevoelen zegt, hem geen regt heeft, op dien toon te
fchrijven.
M A G N E T let vooral op Gods liefde, in de voordragt
van de leer der verzoening, en verdedigt zijn gevoelen
tegen de bedenkingen „ van welmeenende menfchen, d i e ,
„ uit vreeze van Gods heiligheid te miskennen, en de
„ kracht van J E Z U S verdienden in het werk der v e r y, lósfing meer of min te verloochenen, Gods liefde mee„ nen te moeten bepalen, als een uitwerkfel van J E Z U S
„ ontferming, die aan Gods ftrafvorderende geregtigheid
„ door zijn lijden en zijnen dood voldeed." — De tachtiger H A C T J E T T t e l t , na ruim eene halve eeuw het
Evangelie verkondigd te hebben, de leer der Verzoening
Voor, Tiïaar verheft zich, in deze zijne befchouwing,
boven zijn ftandpunt als mensch. Wat de verzoening,
naar ons inzien, volgens den Bijbel i s , ftaat ons ter
bcoordechng. Deze is de voor ons verlichte zijde van
dit leerfluk. Ten opzigte van God bepale men niets,
maar boude zich aan flebr. II: 1 0 .

Dit geldt ook van het tweede ftukje, dat L E R O Y
ten fchrijver h e e f t , die als verweerder van c A I v IJ N ' S
gevoelen optreedt, en daardoor weinig bijval zal vinden.
N e e n , L E R o Y ! de aanhef van u w (luitje m a a k t , met al den
lof aan uwen voormaligen ringbroeder M A G N E T , niet
g o e d , wat gij tegen 's mans gevoelen te berde brengt. E v e n 
zeer w e k t in ons een onaangenaam gevoel o p , hetgeen
g i j , Voorrede I V , zegt van „ der Leeraren n o g in gee„ nen deele te niet gedane verbindtenis aan de l e e r , in
„ onze Hervormde Belijdenis overcenkomftig G o d s w o o r d
„ begrepen , welke zeker nog i e t s , ja iets gewigtigs en
„ v o o r allen gerustfMlends beteekent."
Z u l k e fnaren
moet men niet r o e r e n , vooral niet in ftukjes, voor den
zoogenaamden gemeencn man gefchreven, die gewoonlijk
de woorden : overeenkom/lig
Gods woord o v e r ü a a t , omdat
hij ze in derzelver eigenlijk doel en volle kracht niet verftaat.
Ook L E R O Y blijft niet op het grondgebied van beperk
te menfchen, door zijne befchouwing van de leer der
V e r z o e n i n g . Daarom ftemmen wij niet t o e , wat h i j , in
de boven aangehaalde aanteekening, z e g t : „ C A L V I „ N U S begreep het b e t e r , wanneer hij den dood van
„ J E Z U S eerst als een offer ter goedmaking onzer zon„ den aanmerkt, maar een o f f e r , van G o d 2clven uit
„ liefde befteld, en ons z o o daarin een waarborg en
„ p a n d , eene verklaring van G o d s liefde doet vinden.
„ Z o o is alles verftaanbaar en begrijpelijk, en hangt dui„ delijk z a m e n . "
De Godgeleerde Bi/dragers
hebben ons de moeite befpaard, uitvoerig verflag te geven van deze t w e e gefchriftjes, wier d i e n s t , bij het zamcnftellen eener G e 
fchiedenis der Leerftellige Godgeleerdheid, w e l de groot
fte , z o o niet de e e n i g e , zijn z a l , o f zijn kan.
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Ge-
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V A N D E R

B I E Z E N

meente. Te Amflerdam, bij J . H . den Ouden. 1 8 2 8 .
In gr. 8yo. IV en 5 0 bl. f : - 5 5 .
O p den titel van dit kostelijk libel hebben wij twee aan
merkingen. Vooreerst, dat de haspelaar V A N D E R
B I E Z E N , die van wol meer verftand behoort teliebben,
dan hij toont te bezitten van de Nederduitfche taal, het
bepalend lidwoord de, voor het onbepalende een , uit on
kunde heeft gebezigd. Want het vroom bedrog, of pia
fraus, zoo als dat in het Latijn fatfoenlijker klinkt, zal
wel aan 's mans Confraters , B I L D E R D I J K , D A C 0 S T A , C A P A D O S E e n z . , beter bekend zijn. De Chris
ten n u , die hier gewogen wordt, is wat ligt; maar de
ze , indien niet een fchepfel van onzen m a n , moge dan
zijn een Christen dezer E e u w , de Christen is h i j , God
dank! nog niet.- Ten tweede merken wij aan, dat V A N
D E R B I E Z E N het zinteeken ( , ) vóór zijnen naam (bij
geluk of ongeluk ?) juist heeft geplaatst, en niet ver
keerdelijk ( . ) . Nu zegt de man, dat die Christen ge
vlogen en te ligt

is bevonden, door hem.

Dit kan den

man, wien dit wegen en oordeelen mogt gelden, nog al
troosten, omdat ' V A N D E R B I E Z E N van zichzelven,
in even kostelijke rijmpjes, voorlang gezongen heeft,als
van een* dooden rotten visch,

die ( N . B . ) drijft.

Dit

is zeker ook uit gebrek aan zwaarte. Het zal wel waar
zijn, hetgeen V A N D E R B I E Z E N daar van zichzelven
gezongen heeft. Dat "maakt zijn wegen en oordeelen nog
al bedenkelijk, of liever niet bedenkelijk.
Op het geheele werk hebben wij ééne aanmerking — te
maken ? 0 neen! maar — mede te deelen. Het ver
ketteren der Predikanten, bl. 3 7 volgg., is volkomen
Aarlanderveensch, of, zoo als de man het misfchien be
ter begrijpen z a l , Arleveensch. Jammer, dat de man
van Veenendaal afkomftig is. Bij dit verketteren fteekt
af het getuigenis van den Heidelb. Catech. Antw. n z ,
waarmede V A N D E R B I E Z E N zich (lichten k a n , daar
hij, door zijn lasteren, ligtelijk cn onverhoord oordee
len, of helpen verdoemen, de eigene werken des Duivels
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niet zoekt te vermijden. Doch dit is tot daaraan toe.
De déne aanmerking, die wij mededeeleh, is deze, dat
de Christen van V A N D E R B I E Z E N en Comp. geens
zins is de Christen des Bijbels. Want van al die geftalten, ongeftaltcn , bevindingen , engte, ruimte, droomerijen en verdere herfenfehimmige godsvrucht weet de
Bijbel niets. Zij is van jonger datum , nieuvverwetsch ,
nadeelig voor ware en ongeveinsde godsvrucht, maar
ook voor de gezondheid der menfchen. Eene bedorvene
•ipijsvertering, menigvuldig ook bij mannen, die te wei
nig degelijken en vermoeijenden arbeid hebben, werkt
nadeelig op de herfenen, of liever op de herfenkas van
een herfenledig hoofd. Voor deze kwaal i s , naar s T E R N E , bij matige beweging , het eenige geneesmiddel in
de Apotheek te koop. Het ongeneeslijke der kwaal ligt
alleen in de ijlhoofdigheid, welke den eenigen genees
meester verwerpt.
Wij wegen dezen Christen uit de Spiegelftraat niet.
Maar aan V A N D E R B I E Z E N en Conforten kunnen
wij den raad niet onthouden, Kom. II nederig, en met
toepasfing op zichzelven, te lezen. Baat hun d i t , bij
hun onbezonnen oordeel over anderen, niet, dan leert
J E Z U S , door zijnen raad, Matth. VII: i , dat zij heb
ben te vreezen voor M E N E , M E N E , T E K E L , U P H A R S I N .
Hiertegen kan geen gefchrijf als dit iets opwegen. Door
het veroordeelen van anderen, als werkheiligen, ontvan
gen deze praatheiligen geen gewigt of innerlijke gehalte.
Anders hadden zij nog al een' tamelijken doorflag? Maar
hunne fchaal geldt nergens, dan in hunnen winkel.
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G . B. R S D D I N O I Ü S ,

DB ONVERSCHILLIGE.

E e n regt nuttig boekje, hetwelk in geenen deele overbodig is. Zonder den geest der eeuw meer te bezwaren ,
dan onpartijdigheid en waarheidsliefde toeftaan, zal niemand het loochenen, dat ten allen tijde — en waarom dan
ook niet nu ? — onverfchilligheid omtrent de Godsdienst,
hoezeer dan verfchillend gekleed, zich in het Christendom
mengt en verderfelijk werkt. Het onderwerp is berekend
naar de behoeften ook van onzen tijd. De behandeling
van hetzelve prijst zich door eenvoudigheid aan. Als
verhaal, dat tot lezing vooral dezulken moet uitlokken,
die het medegedeelde onderwijs meest noodig hebben, zal
het misfchien minder voldoen. Het bijvoegfel op den titel had wel kunnen en ook moeten wegblijven. Het boekje levert alleen gefprekken tusfehen eenen koopman Drijfveer en eenen Regtsgeleerde, doch die tevens hier duidelijk en eenvoudig onderwijs geeft, omtrent de in dit boekje behandelde hoofdzaak. De onverfchilligheid omtrent
de Godsdienst wordt voorgefteld in oorzaak , aard, gevolgen , en tegen dezelve gepaste middelen toegediend. Indien
Lezers, met deze onverfchilligheid behebt, door de hun
voorgemelde harde waarheden niet belemmerd worden, en
bewogen tot het afleggen van hun wezenlijk gebrek, dan
zijn zij zeker zoo gezeggelijk niet als koopman Drijfveer,
wiens bekeering nog al gemakkelijk is uitgevallen. Zoo
wenfchen w i j , dat alle onverfchilligen omtrent de Godsdienst zich zullen laten gezeggen, en fluiten ons verflag
met den wensch des Schrijvers: „ God vergezelle het
„ boekje geftadig met zijnen vaderlijken zegen!"

Algemeen

Verflag

aan d~£ provintiale

Commisfie van

Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
te 's Gravenhage,
TJE

in de zaak

van zekere

V A N D E R V L I E S , te Pijnacker.

refiderende
ENGELDoor eene

Subcommisfie, beftaande uit de Leden A . V A N S T I P R I A A N L U I S c I US
V

Delft,

bj'V.

en

j . G. V O R S T M A N .

de Groot. 1 8 2 7 . In gr.

Te

8vo. f : - 6c,
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33 it Verflag betreft een dier zeldzame voorbeelden van
m e n f c h e n , die eenen geruimen tijd zonder gebruik van
voedfel hebben voortgeleefd. E N G E L T J E V A N D E R .
V L I E S , het merkwaardig v o o r w e r p van het te dezer
plaatfe medegedeeld b e r i g t , in 1 7 8 7 te Schiedam g e 
b o r e n , w a s van hare vroegfte jeugd z w a k en zieke
l i j k , en leed toen veel aan wormen en daardoor ver
oorzaakte z e n u w t o e v a l l e n ; l a t e r ' a a n hysterie en aan
chronifche ontftckingen in de ingewanden, met opftopping der maandftonden.
V a n Maart 1 8 2 2 , nadat zij aan
zulke geweldige hysterifche toevallen geleden h a d , dat
men v o o r haar leven v r e e s d e , hield alle gebruik van
v o e d f e l , hetgeen reeds lang te voren zeer gering w a s en
zich flechts tot het uitzuigen van vischkoppen o f ftuk
jes vlcesch bepaalde, geheel o p , daar zij alleen nu en
dan den mond fpoelde met een weinig koud water.
De provinciale Commisfie van Geneeskundig Onder
zoek en T o e v o o r z i g t , reiiderende te 's H a g e , van deze zaak
o n d e r l i g t , en begeerig zijnde dezelve nader te onder
z o e k e n , benoemde, daartoe van hooger hand gemagtigd,
eene S u b c o m m i s ü e , beftaande uit haren V o o r z i t t e r , den
Heer A . V A N S T I P R I A A N

L U I S C I U S ,

en den Heer

V O R S T M A N , L i d dier zelfde Commisfie.
O m dat
onderzoek z o o naauwketirig mogelijk te doen z i j n , Hel
den beide H e e r e n , volgens een daartoe beraamd p l a n ,
beëedigde waakilers a a n , welke gemelde E N G E L T J E
V A N D E R V L I E S , gedurende den tijd van vier we
k e n , zouden gadeflaan. D e z e l e v e r d e n , na verloop van
dien tijd, een dagverhaal i n , waaruit blijkt, dat geduren
de denzelven geen voedfel hoegenaamd door
ENGEL
T J E gebruikt i s .
E e n getrouw cn eenvoudig verflag van dat alles vindt
men in deze bladen. A a n de waarheid van het geval te
twijfelen, verbiedt z o o w e l de omzigtigheid en naauwgezetheid van het gedaan o n d e r z o e k , als het getuigenis
van

mannen,

als eenen S T I P R I A A N

v o R S T M A N.

L U I S C I U S

en

Daarenboven beftaan er meerdere v o o r -

S8o VERSLAG WEGENS ENCELTJE VAN DER VLIES.

beelden van zoodanig eene onthouding, door H A I L E R
in zijne Phyfiologie verzameld, alsmede een dergelijk,
door V O L T E L E N in zijne Akademifche Dlsfertatie
opgeteekend. Het Iaatfte vooral verdient opmerking,
daar het in meer dan één opzigt met het hier vermelde
overeenkomt; daarin evenwel verfchillende, dat de vrouw,
waar V O L T E L E N van fchrijft, eerst koffij met melk,
daarna gedurende zes jaren thee, fomtijds met wat faffraan,
voorts fuiker en nu en dan een weinigje jenever dage
lijks gewoon was te nuttigen; waartegen men echter moet
overftellen, dat deze vrouw niet alleen huiswerk verrigtt e , maar ook als fchoonmaakfter > uit werken ging, en
dus meer ftof en kracht verbruikte. Ook deze vrouw
had veel droefheid gehad, en was daardoor in zenuw
toevallen en een' hysterifchen toeftand vervallen; ook zij
had aan wormziekte geleden en was ongeregeld gemenftrueerd, en moest n o g , wat zonderling i s , jaarlijks
gelaten worden; terwijl de pols v o l , en zwak noch traag
was. Na den dood vond men de maag zeer zamengetrokken, aan den pylorus vooral verdikt, een geel vocht
bevattende, de galblaas vol gal, hier en daar vernaauwingen in den dikken darm en zamenhechtfels der darmen
met het buikvlies (dus teekenen van vroegere, waarfchijnlijk ch'ronifche ontfteking).
Eene zaak, die nog-- zoo veel duisters en onverklaar
baars heeft, vordert, meer dan eenige andere, de ver
dubbelde aandacht van alle Geneeskundigen, en bovenal
getrouwe waarneming, als zijnde het vermogendst cn
zekerst hulpmiddel, om in dezen tot meerdere kennis
te geraken. Daardoor toch kan men in de mogelijkheid
kómen, meerdere voorbeelden van dit vreemd natuurverfchijnfel, zoo wel onderling, als met analoge verfchijnfelen in de organifche wereld, (den ftaat der pop
pen bij de infekten, den winterflaap van fommige die
ren , enz.) te vergelijken, en aldus welligt eenmaal het
raadfel of geheel of ten deele op te losfen. Tot zoo
lang blijft het altijd een raadfel, gelijk er zoo vele in
de Natuur beftaan , waarbij wij gedwongen-worden uit
4

te roepen : quantum est quod nescimus.

Gefchiedenis van de Onlusten tusfehen de Schieringers
en Vetkoopers in Vriesland. Door A. v . H * * * * *.
Te Leeuwarden , bij]. W. Brouwer. 1827. In gr. "ivo.
394 M- f 3 - 25-

D e twee partijen, welke, omftreeks het begin van de XIVde
eeuw, Vriesland gedurende eenige jaren in vuur en vlam
zetteden en deerlijk verwoestten, waren die der Schierin
gers en Vetkoopers.
Het ontftaan van deze partijen,
derzelver gepleegde gruwelen, waarvan moord , roof en
brandftichting de fchering en inflag waren, vindt men uit
voerig geboekt d o o r W I N S E W I U S en S C H O T A N U S ,
in hunne Kronijkcn van Vriesland. Hier levert een ons
onbekend Schrijver nogmaals eene Gefchiedenis van die
onlusten, welke hij verklaart vervaardigd te hebben, omdat
bijna alles, wat men tot op onzen tijd toe over Vries
land gefchreven heeft , zoodanig vermengd is onder de
gefchiedenisfen van andere gewesten , voornamelijk Hol
land , dat men , zonder bezitter Van zware en kostbare
werken te zijn, zelf geene oppervlakkige kennis van de
zaken in onze beroemde Provincie voorgevallen kan ver
krijgen , en hij dus zijne landgenooten,die begeer'tgmogten zijn , zonder veel moeite de gefchiedenis van Vries
land, afgefcheiden van alle andere te leeren kennen,
te gemoet wilde komen.

Het goede oogmerk van den Schrijver huldigende, moe
ten wij echter bekennen, dat hij voor d e , vrijwillig door
hem opgenomene, taak geenszins berekend is. Wat hij
ons hier geleverd heeft, is vrij onoordeelkundig u i t w i N S E M I U S en S C H O T A N U S ,
foms woordelijk, over
genomen ; terwijl de houding van het geheel volftrekt niets
heeft van datgene, wat men thans, bij de groote vorde*
ringen der historifche kunst, in eene Gefchiedenis mag
vorderen. Het is een dor verhaal van gebeurde zaken,
zonder eenig indringen in de oorzaken en aanleidingen,
zonder eenigen wenk op de refultaten, en daarenboven in
JBOEKBESCH.
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een' niet zeer gekuischten ftijl en eene vrij onzuivere taal
vervat, waartoe de Corrector waarfchijnlijk het zijne ook
heeft bijgedragen. Zinfneden toch, als deze, bladz. 7 7 :
ook hadden zij (zelf nog in het jaar 1 7 7 0 ) het regt om
al het graan, dat op het jlot Camminghaburg en Camminghahuis binnen Leeuwarden (hét Amelandshuls genaamd , wijl die familie van ouds in het bezit van het
eiland Ameland is geweest) gebruikt werd, op de molens
der ftad, om niet, moest gemalen worden, zijn vanflor-

digheid niet vrij te pleiten; zoo als dan de interpunctie,
over het geheel, alles, behalve naauwkeurig, is.
Het gefchiedverhaal begint met het jaar 1280 en eindigt
met het jaar 1 4 9 8 , dus een tijdvak van ruim twee eeuwen , hetwelk zonder eenige fplitfing in afdeelingen of
hoofdftukken achtervolgens afgehandeld wordt, en uit
dien hoofde eene min of meer vermoeijende lektuur oplevert.
Wegens dit een en ander kunnen wij dit boek niet zeer
tanbevelen.

Proeve

over de

E S C H Y L U S ,

Zedelijke Schoonheid der Poêzij
door p .

V A N L I M B U R G

va»

BROU-

W E R . Te Amflerdam , bij P . Meqer Warnars. 1 8 2 7 .
In gr. 8vo. 184 Bl. f

:-a.o.

U i , dat zelfde oogpunt, waaruit hij de meesterftukken
van den grootften der Heldendichters en van den verhevenflen der Lierzangers befchouwde, onderzoekt de ijverige en fmaakvolleVAN L I M B U R G B R O U W E R thans
de weinige tot ons overgekomene werken van E S C H Ï t v s , den oudften der Treurfpeldichters , en wijst, in
eene geleidelijke orde, de denkbeelden aan, die in dezelve heerfchende zijn, omtrent het Noodlot, de Goden,
de Goddelijke en menfchelijke regtvaardigheid, en de
öiaatfchappeUjke deugden. Deze taak is hier moeijelijker
dan • bij den Heldendichter , die ten minfte hier en daar
zyne eigene gevoelens over voorkomende onderwerpen

kan mededeelen, en bij den Lierdichter, die bijna altijd
zijnen eigen' peribon en individueel gevoel op den voor
grond ftelt; want de Tooneeldichter moet zichzelven
geheel doen vergeten voor de perfonen, die hij te voor
fchijn doet treden, en hen doen fpreken, niet naar zijn
eigen gevoel, maar naar het karakter en de r o l , welke
hij hun heeft aangewezen. Men moet hier dus het ka
raktermatige naauwkeurig onderfcheiden van het algemee
ne , en de denkbeelden der bijzondere perfonen van die
des Dichters zeiven, welke laatfte alleen tot maatftaf kun
nen ftrekken voor de juiste beoordeeling van de zedelijke
fchoonheid zijner poëzij. En is deze taak derhalve reeds
moeijelijk bij eiken Tooneeldichter in het algemeen, zij
is het vooral b i j E s c H V L U s , die in het eene ftuk,
b. v. in den Prometheus, van geheel andere denkbeelden
omtrent de Goden fchijnt uit te gaan dan in het naastvolgende , b. v. in de Smeekelingen, en wiens hooge
dichterlijke vlugt dikwijls door duistere en overdragtelijke
uitdrukkingen zoodanig omzwachteld wordt, dat zijne
eigenlijke meening niet zelden duister blijft voor den kundigften vertolker, die daarenboven met de gapingen van
eenen bedorven' tekst te kampen heeft. V A N L I M 
BURG
B R O U W E R
heeft echter getoond, dat zijne
veelomvattende kennis en omzigtige kritiek deze hinder
palen gelukkig konden te boven komen; en wij leeren
door hem E S C H Y L U S niet flechts als ftout en verhe
ven , dikwijls tot in het ontzettende en verpletterende
t o e , bewonderen, maar hem tevens beminnen als fijnge
voelig, teeder, en vervuld met liefde voor bet fchoon der
echt menfehehjke deugd. Zijne denkbeelden omtrent de*
Goden en de Goddelijke regtyiardigheid, welke tot zoo vele
verfchillende wijzen van befchouwing onder de kunstregters hebben aanleiding gegeven, kunnen wij niet beter
verklaren, dan door de verkorte overneming eeniger zinfneden uit dit werkje, op bl. 1 4 1 : „ E S C H Y L U S
had eene hoogernftige ziel, vervuld met het geloof aan
een verband tusfehen het Hoogere en der menfchen lotge*
vallen ; maar het was niet de heerfchende trek zjjaer goettC c
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gefteldheid, om de Goden fteeds op de waardigfte wijze
voor te ftellen. Hij had niet, gelijk P I N D A R U S , die
bijna onveranderlijke zucht, om zijne Goden waarlijk
Goddelijk te doen fchijnen; maar, naarmate het zijn on
derwerp raedebragt, waren zijne Goden de dikwijls la
kenswaardige Volksgodheden der Atheners , en foms zelfs
erger; of verhevene, edele wezens, zoo als wij ze in
de fchriften der ernftigfte Wijsgeeren verlangen zouden.
Hij had altijd het denkbeeld van een hooger Beftuur, van
eene Goddelijke geregtigheid voor den geest; maar om de
perfonen, die hij tot uitvoerders daarvan maakte,bekom
merde hij zich minder. Nu eens is het z E U S , die de
befchermer is der ongelukkigen, de verhoorder der fmeekelingen, de ftraffer van het gefchonden gastregt; dan is
het P R O M E T H E U S , die de weldoener is der men
fchen , de God der wijsheid en der liefde; en, is er dan
een wezen noodig, dat door heerschzucht en onregtvaardigheid de goede hoedanigheden van P R O M E T H E U S te
meer moet doen uitkomen, dan moge dit z E u s zijn of
een ander, hierover bekommert hij zich weinig."
Ziet daar een ftreng, maar regtvaardig oordeel over den
grondlegger van het Griekfche tooneel! Wij onderfchrijven het gaarne; en wij twijfelen, bij de bekende kunde en
de welwikkende kritiek van den Heer V A N L I M B U R Q
B R O U W E R , geenszins, of wij zullen met de vonnisfen, die wij over de andere Griekfche Dichters nog met
verlangen van hem te gemoet zien, even zoo volledig
kunnen inftemmen.

ABR.

DES AMORIE

V A ND E R H O E V E N

Oratio de Ger-

mano Theologo, Literarum Sacrarum Interprete, habjta A m ilelaedami in aede facra Remonftrantium, cum in eorum
Schola Theologiae atque Historiae Ecclesiasticae Profesfionem folenni ritu auspicaretur a. d. X X V I I I . Novembr. Ann.
M D C C C X X V I I . Delphis Batavorum, apud Viduam J. AU
iart. 1828. 8vo. f. maj. pp. 50. f :-8o.

Cjewis was

deze Oratio reeds lang in de handen dergenen,
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voor welke zij beflemd is — van alle liefhebbers van ge»
leerdheid en Godsdienst, althans in ons vaderland. Hoe klein
o o k , de Remonftrantfche Broederfchap is en blijft fteeds be
langrijk, althans voor de gefchiedenis der Godgeleerdheid.
Voorftandfter van een der t w e e , van den beginne af aan in de
Hervormde kerk geheerscht hebbende gevoelens, omtrent de
moeijelijke vraag naar vrijheid en noodwendigheid; voorlichtfter op den weg der ware, onbekrompene behandeling van de
ganfche wetenfehap, bij welke zij zichzelve van alle banden
had ontflagen, verdient de gang harer denkwijze en vordering
immer onze ganfche oplettendheid. En hoe zeer het gering
aantal harer Leeraren, benevens derzelver mindere aanmoe
diging, ook niet vergunt, dat altijd lichten van kennis, hoedanige overal zeldzaam zijn, de aandacht der Godgeleerde
wereld op haar bepalen, zoo werd de oude luister van dit
Genootfchap toch nimmer geheel verdoofd, maar bleef het
zelve altijd mannen bezitten, d i e , het zij der wetenfchappen
en letteren in het gemeen, het zij der kanfelwelfprekendheid,
uitlegkunde of kerkelijke gefchiedenis tot eer verftrekten.
De te vroeg verfcheiden S T U A R T en grijze S T O L K E R mogen
er onze tijdgenooten van overtuigen.
Geene mindere belangftelling w e k t e , reeds federt verfcheidene jaren, de man, die hier als nieuwaangeftelde eenige
Hoogleeraar aan de eenige geleerde ftichting der Broeder
fchap optreedt. De aangenaamheid zijner gaven als Predi
ker, die hem overal door duizenden, van allerlei gezindte,
met drift deed zoeken, hooren en prijzen; de achting, die
hij bijzonder ook bij Leeraars en Hoogleeraars van de andere
afdeeling der Hervormde kerk, voormaals de heerfchende in
deze gewesten, bezat; en de roem van geleerdheid, welke
den naam van V A N D E R H O E V E N mag gezegd worden aan
te kleven, voldingen dit.
En wie is dan niet nieuwsgierig naar hetgeen h i j , bij zulk
eene gewigtige gelegenheid, als de aanvaarding van zijnen
post, zal voortbrengen ? — te meer, daar hij een onderwerp
gekozen heeft, dat h e m , als 't ware, midden in de zaak der
Godgeleerdheid brengt, en ons in ftaat fielt, zoo wel zijne
denkwijze, als zijne kunde en oordeel eenigzins te fchatten.
Het opfchrift toch zijner Redevoering is eene ware thefts:
„ De echte Godgeleerde is niet anders, dan een Uitlegger
der H. Schrift;" en deze ftelling regt te bepalen, maar in
zonderheid te bewijzen, een ondernemen, dat ons 's mmt

ganfchen geest moet doen kennen. Over de volvoering zyner
iaak in dezen, over de gevoelens hierbij ontwikkeld, fchijnt
wel maar ééne (tem, bij voorftanders van eene redelijke Bijbel
kennis en beoefening, te zijn. De Schrijver der beoordeeling
'mét Bij dragen tot de Godgeleerde'Wetenfchappen noemt ze tevens'
echt liberaal en regtzinnig; en de Remonftrantfche Predikant
W E S T E R B A E N , die zich haastte, eene vertaling van de Oratie
te leveren, toont genoegzaam, te dezen met dien Recenfent
( D . C . ) zamen te ftemmen. Wat den vorm betreft, dezelve
heeft het gemakkelijke en aangename, dat V A N D E R H O E 
V E N als Kanfelredenaar eigen i s , en deels zeker op zijne
heldere bevatting, doch voor geen minder deel op zijne rijke
belezenheid berust. Sommigen zullen misfchien meenen, dat
de geleerde floskelen, vooral die aan de Dichters ontleend,
van welke eenige den lach opwekken, in te ruime mate ge
zaaid zijn. E n doorgeleerde Litteratoren mogen misfchien
wel hier o f daar op eene uitdrukking ftooten, die hun ongeeikt voorkomt. Ne Jupiter quidem omnibus. Wij hoorden en
lazen ze met groot genoegen. Eene Oratie is geen preek;
zij mag vrij levendiger en onderhoudender, dan zulk een ftuk
z i j n : het z o u , dunkt o n s , niet moeijelijk vallen, met voor
beelden te toonen, dat zij juist te dezen aanzien in den toon
dier tijden i s , toen het Latijn nog meer uitfluitend de taal
der Geleerden, en derzelver behendig gebruik, bij dusdanige
gelegenheden, eene geliefkoosde bezigheid onzer voortreffelijkfte mannen was.
Heil der Sociëteit met den nieuwen Hoogleeraar! Heil de
zen,
bij zulk een waardig begin! Schittere met hem op
nieuw de katheder, na E P I S C O P I U S door zoo vele uitftekende mannen bezet 1 D o c h , waartoe fchitteren en zich
onderfcheiden? Neen! Smelte haar licht meer dan ooit met
den glans te zamen, uit andere Kerkgenootfchappen, vooral
hare zuster - hervormde, zoo rijkelijk opgegaan! En zoo voor
beeld en hartelijke ingenomenheid met zijn vak inzonderheid
gefchikt zijn, om uitmuntende kweekelingen voort te bren
gen , dan hopen wij met grond, dat de Remonftrantfche
fchool, en de met haar fteeds zoo naauw vereenigde, thans
buitendien zoo ruim verzorgde Doopsgezinde, der Nederlandlandfche kerke .en kanfelwelfprekendheid geen' kleinen luister
anllen bijzetten.

A. DES AMOIUE VAN DER HOEVEN , REDEVOERING.
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Redevoering over den echten Godgeleerde, een Uitlegger der
Heilige Schriften, enz. door A B R . D E S A M O R I E V A M
D E R H O E V E N . Uit het Latijn vertaald door c . vv. w E ST E R B A E N . Te Delft, bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 8 . In gr.
%vo. 62 Bl. f:- 8 0 .
"Wij
laten deze vertaling, bij o n s verflag, onmiddellijk
volgen. Buiten twijfel heeft Ds. W E S T E R B A E N , met der
zelver moeijelijke,doch waarlijk uitnemende bewerking, velen
dienst gedaan. Men moge al duidelijk kunnen gevoelen, d a t
hier e e n andere ftijl en trant heerscht, dan men i n Hollandfche opftellen gewoon is; anders zou het Latijn geen Latijn,
of d e vertaling flechts eene vrije navolging moeten geweest
zijn. Wij zullen e r niet meer van zeggen; fchoon jonge lie
den er ligt niet kwaad aan deden, oorfpronkelijk e n kopij
zorgvuldig te vergelijken, ten einde W E S T E R B A E N d e kunst
a f te zien , om zich immer op e e n e befchaafde, waardige en
tevens Hollandfche wijze uit te drukken. Het beste, dat wij
e r voorts op z i e n , om het ftuk a a n t e prijzen, is e e n e e n
andere aanhaling, die wij toch bij het Latijnfche min voeg
zaam konden te pas brengen :
„ Vooreerst dan fchijnen wij van e e n ieder, die d e n post
van Uitlegger loffelijk wil waarnemen, met billijk regt t e
kunnen vorderen, dat hij zich niet aan de woorden alleen hech
t e , maar in den geest en het doel des Schrijvers doordringe.
Niet zonder reden, voorwaar, dringen wij hierop a a n . Wie
toch weet niet, dat er zeer vele Uitleggers zijn, die zich
wonder wel van hunnen pligt meenen gekweten te hebben,
wanneer zij de beteekenisfen der woorden e n fpreekwijzen
hebben opgegeven , zonder zich fchier over den waren zin
der plaats eenigermate te bekommeren. Wilt flechts, bid i k
u , hunne uitlegkundige gefchriften openflaan, gij zult z e o p 
gevuld vinden met ontelbare plaatfen uit Griekfche e n Latijn
fche Schrijvers, waardoor al de bijzondere woorden worden
opgehelderd, doch welke tot het vinden van derzelver waren
zin volftrekt niets bijdragen. Dit moet Verklaren heeten!
Goede hemel! Hoe veel licht is er door dezen vloed van
woorden over de moeijelijke plaats verfpreid, uit welke gij u
wenscht gered te zien! Wanneer gij deze zwaarlijvige boe
ken uit uwe handen ruit nedergelegd hebben, zult gij met

D E M i P H O N bij T E R E N T I U S uitroepen: Gij hebt het fraai
gemaakt; nu ben ik nog veel onzekerder, dan te voren T
„ Zoo komen wij dan van zelve tot het andere, dat wij nog
wilden aanmerken. In alle eeuwen,namelijk,hebben de meest
bedrevene Uitlegkundigen geoordeeld en voorgefchreven, dat
men den zin uit de Heilige Boeken moet uithalen, en niet
van elders daar inbrengen. Immers leggen zich «eer vele
Schriftverklaarders op niets met meerderen ijver toe, dan om
de uitfpraken der Bijbelfchrijvers naar de bijzondere begrippen
en leerftelfels van , ik weet niet w e l k e , wijsgeeren ofi Godgeleerden te buigen en te wringen, in navolging van C H R Y s I P P U s , van wien C I C E R O z e g t , dat hij de fabelen van
O R P H E U S , M U S A E U S , H E S i o D u s en H O M E R U S had
verwrongen naar hetgene hij zelf over de Onfterfelljke Goden
gezegd had; zoodat ook de oudfte dichters, die dit zelfs niet
vermoed• hebben, .Stoïcijnen fchijnen geweest te zijn. T o t
dezen misflag verviel ook K A N T met zijne aanhangers, d i e ,
door eene, gelijk zij het noemen, zedelijke wijze van Bijbelverklaring , j E z u s en zijne Apostelen zoo doen fpreken,
nis waren zij Kantianen geweest. Doch van deze fmet houde
Zich onbezoedeld en onaangeroerd, al wie den naam van een'
echten Schriftverklaarder wil handhaven. Uitleggen toch moet
deze den zin der Heilige Boeken, niet zijne eigene begrippen daar inleggen; en met'regt klagen wij hem aan van kwade trouw, die de herfenvruchten van het menfchelijk verftand
san het Heilig Bijbelblad toedicht, en haar, om ze als Godfpraken te vereeren, aan anderen opdringt."
:

Maar, waar zal dit heen? Naauwelijks hebben wij een
derde van het ftuk doorbladerd, en reeds hebben wij te veel.
N e e n , men leze zelve!

Chronologisch Handboek der Faderlandfche Gefchiedenis met
eene Chroiiologifche opgave van de Nederlandfche Uitvindingen en Ontdekkingen, door S. H. Te Amflerdam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1826. In 4J0. f '2 .20.
%

(jhronologifche Handboeken hebben voor het aanleeren der
Gefchiedenis onbegrijpelijk veel nut, mits dezelve duidelijk
en naauwkeurig zijn zamengefteld; en er behoort tot zoodanig werk veel meer kennis en nadenken, daii men gewoonr
lijk meent. Om het voornaamfte, te kunnen g e v e n , moet

iemand het geheel voor zijnen geest hebben, en de kunst
verftaan, om met weinig woorden veel te zeggen, en niet
duister te worden. Wij zullen dit werkje hier en daar naar
dezen regel toetfen.
Bl. 1. Baetuw of Batavia. Wat men ook moge gisfen over
den oorfprong van den naam Batavi, uit Batuw is dezelve
zeker niet gefproten. Betuw, het zij dan bet auwe (beter
landouw) het zij iets anders beteekenende, doet z i e n , dat
men niet Btetuw fchrijven moet.
De Batavieren zijn den Romeinfchen Keizer Julius Cefar
behulpzaam in zijne overwinningen op de Britten in Spanje,
Egypte enz. Dit is onzin, misfchien door de verkeerde in
terpunctie. Ook was Cefar geen Keizer.
Men wil, dat hij (Drums) nog twee andere grachten naar
den Rijn gemaakt heeft, met name de Does, boven en de Vliet
beneden Ley den, tot Vlaardingen. Niets minder dan duidelijk.
Quintilius Varus, opvolger van Tiberius. Moet iemand dit
niet opvatten, alsof Varus de derde Keizer geweest is? Voorts
is het niet Teuborg, waar men gist, dat Varus geflagen i s ,
maar Tcutoborg.
Germannicus, veldheer van Tiberius II, verfaat Arminius,
der Cheruscen hoofd, en neemt hunnen veldheer Sezithag, be
nevens zijne vrouw Rhame, dochter van Ukromir, legerhoofd
der Batavieren, gevangen. Germannicus is even verkeerd a l s ,
hetgeen ftraks v o l g t , Calligula. Wat Tiberius II beduiden
moet, kunnen wij naauwelijks gisfen. In allen gevalle is er
geen Tiberius I Keizer geweest. Dan verhaalt Strabo, V I I . 1 ,
uit welken ons die bijzonderheden bekend zijn, dat Sigimer,
vader van Sefithag, veldheer der Cheruscen w a s , en de vrouw
Rhamis heette.
Claudius behaalt de overwinning en wordt door Rome in
triumf rondgevoerd. Dit is andermaal onzin. Die in triomf
rondgevoerd wordt, is overwonnen.
Dit aangaande de eerfte bladzijde van het Chronologisch
Handboek, Wij zullen er nog iets bijvoegen, uit de h e l f t
van de tweede bladzijde.
De Batavieren helpen Julius Agricola het eiland Mona, in
Brittanje, overmeesteren. Kort te voren was gezegd: Het
eiland Mona wordt door behulp der Batavieren overwonnen.
Het eerfte wordt opgegeven op het jaar 55; het tweede op
het jaar 79, Wij zullen op de jaargetallen in het algemeen
geene aanmerkingen maken, gelijk het dan hier ook een ge-

ring verfchil i s ; maar het voor de tweede reis winnen van
Mona behoorde herwinnen genoemd te zijn.
De Ufipeten door de Friezen ais zeeroovers opgei ragt. Dit
is vooreerst niet waar. Want het waren maar eenige weinige
Ufipeten. Ten andere is d i t , zonder nadere opheldering,
volftrekt onverftaanbaar.
. Lwius Septimus Sevens fielt, even als onder de Romeinfcke foldaten, het dragen van wijngaardftokken im. Wie verftaat uit deze woorden, dat Septimius (niet Septimus) eershalve aan de hoofdmannen der Batavieren hot dragen van
wijngaardftokken toeftond, gelijk de Romeinfche hoofdman
nen - dezelve droegen , als een teeken hunner waardigheid f
Ook is het niet zeker, dat Severus dit eerbewijs het eerst
heeft gege.'en. Men vindt iets dergelijks reeds van Augustus.
Na zoo vele onnaauwkeurigheden in een zoo kort beftek
te hebben opgemerkt, gevoelen wij geen l u s t , om het overi
ge na te fporen. Het is te denken, en te hopen, dat de
Schrijver, als hij op eenen meer bekenden grond zal komen,
minder misflappen begaan zal.
Levensbefchrijvingen van voorname Mannen uit de oudeGefchiedenis. Te Zutphen, bij H. C . A . Thieme:. 182Ö. In kl. Svo.
f20.
D e onbekende opfteller dezer zes levensbefchrijvingen, van
Sefostris, C y r u s , Lycurgus, Solon, Miltiades en Aristides,
heeft zijn werkje beftemd tot een leesboek voor de hoogfte
klasfe. De ondervinding had hem geleerd , en wij gelooven
heeft ieder, niet vreemd in het vak van onderwijs, geleerd,
dat goede levensbefchrijvingen van voovname mannen allergefc'hiktst z i j n , om de jeugd in het groote rijk der algemeene
gefchiedenis in te leiden. Het komt er maar op aan, o f de
manier, op welke de levensbefchrijvingen zijn ingerigt, doel
matig is. Over het algemeen genomen, kunnen wij dien lof
'iin onzen fchrijver of bewerker niet w e l toeftaan.
De aan
merkingen, welke hij vraagt, en wij hebben, zijn d e z e :
Indien men eenige levens g e e f t , behoort men de tijdsorde
te volgen. Lycurgus moet vóór Cyrus gaan. Vervolgens be
flaat het voorname, ja eenige fieraad van een' historifchen
ftijl in eenvoudige deftigheid. Uitdrukkingen, gelijk bl. 6,
den Cjrepedifchtn held, zijn te winderig, en houden, bij nafiere overdenking, geen fteek. D » fchrijvor zegt aldaar, dat
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hij Rollin gevolgd heeft. Waarom niet liever Xenophon
zeiven ? Er beftaan vertalingen genoeg van. Het wordt anders vertaling uit vertaling, navolging uit navolging, en de
oorfpronkelijke geest gaat meer en meer verloren. De fchrijver z e g t , bl. 8 , dat het paard in Perzië onbekend was, omdat de grond er geen voedfel voor leverde. Hij had er moeten bijvoegen, omdat het land te bergachtig was. Drukfouten zijn ook hier en daar , bijzonder in de eigennamen; Abradates voor Abradatas, Grobias voor Gobrias, Gadatus voor
Gadatas. Andere fchijnen aan den fchrijver zeiven te moeten
worden toegefchreven. Thymbrea is de ware naam niet der
ftad, bij welke de flag tusfehen de Asfyriërs en Perzen geleverd werd, maar Thymbrara. Oin nu niet te fpreken van
bl. 104 , alwaar Aristides gezegd wordt geboren te zijn te
Alopetes, een vlek in Attica, van de Barathres (B^paöpov)Salamine enz. enz. De fchrijver had zijn werkje door deskundigen moeten laten nazien. N o g moeten wij hem waarfchuwen voor dergelijke uitdrukkingen: Maar,
zegt Bosfuet,
yreemd was het lot dier ftad, omdat zij door hare eigene uitvindingen moest omkonen. Zoodanige gezegden hebben te weinig om het lijf, dan dat z e , met bijvoeging van den naam
des zegsmans, in een historisch verhaal verdienen ingelascht
te worden; offchoon wij in het algemeen die manier afkeuren. Wij hebben ook hier en daar fporen gevonden van onduidelijkheid en onnaauwkeurigen ftijl. De ten krijg gewapende wagens drukken niet uit de met zeisfens aan de raderen gewapende wagens. De Magi, die in het Oosten reeds zeer in
aanzien waren , is onnaauwkeurig gezegd. Hun invloed en
aanzien was zeker naderhand zoo groot niet. Het maken van
oorlog , barbaren , die zich als offerdieren deden ontzielen, enz.
enz. ontfieren een' goeden ftijl.

Merkwaardige Tafereelen van Egypte en Italië.
Door een*
Britsch Oud - officier. Naar den tweeden Druk , uit het Engelsch. Te Delft, bij de Wed. J. Allart. 1827. In gr. Svo.
Fill en 413 hl. f 3 - 7 5 .
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moge waar zijn, dat de landen, van welke de ongenoemde Schrijver deze Tafereelen heeft opgehangen, reeds
veelmalen bereisd en befchreven zijn; het werk, dat hier
wordt aangekondigd, is daarom echter verre van overbodig te

wezen. „ Ik fchreef niet (Foorrede, b l . V , V I . ) voor den ge
leerde, den man van wetenfehap, den kunftenaar, noch voor
den lezer van algemeen uitgebreide kennis. Mijn nederig
doel bepaalt zich tot de affchildering van hetgene ik zag —
tot de mededeeling van den indruk, welken het op mij maak.
t e , om genoegen en voldoening te geven aan die lieden van
verftandelijken fmaak, welke in andere oorden der wereld
verfpreid gevonden worden, en even zeer zonder aanmati
ging , en even ligt tevreden te (tellen zijn, als ik zelf."
De nederige Schrijver i s , j a , Engelschman, wien het goede
in zyn vaderland tot maatftaf dient, om alles daarnaar af te
meten, maar wien de oogen toch niet altijd gefloten zijn
voor het verkeerde bij zijne landgenooten. In dit zijn gedrag
munt hij boven vele Eilanders u i t , die nergens dan in Enge
land iets goed vinden, en wier aanmatigingen voor vele l e 
zers niet zeer aangenaam zijn. Hij fchetst, nu en dan zeer
gelukkig, de karakters van merkwaardige perfonen,en maakt
daardoor juist dit zijn gefchrift te meer belangrijk.
Volgens eigene getuigenis ( b l . 220) is hij niet in ftaat
Crieksch te l e z e n , en gaat het ontcijferen van data en na
men op oude verroeste penningen , o f het lezen van half uitgefletene opfchriften op bouwvallige muren, hem (lecht van
de hand. Ook verklaart hij geen kenner te zijn der Italiaan,
fche fchilder- en dichtkunst. Maar hij toont, zonder dit op
zettelijk te z o e k e n , zijn geloof in- en eerbied voor den Bij
bel ( b l . 1 1 3 , 4 ) , ' J
zachtmoedigheid in het beoordeeIen van anderen ( b l . 1 7 1 ) » Ü
Christelijke belangftelling in
het lot der Grieken ( b l . 205). „ Ik begrijp n i e t , hoe de Engelschman, die vrij is, o f de Christen, die eenen Bijbel
h e e f t ; zijn gebed kan d o e n , terwijl hij aan de Turkfche wa
penen voorfpoed toewenscht. — Maar „ de Griek is w r e e d , "
zeggen velen — de wraak eens gekastijden jlaafs is altijd
wreed', „ hij is arglistig en vol b e d r o g " — de list is het
wapen van eenen (laaf. „ Het ftaatkundig evenwigt wordt
door de Halve Maan in Hand gehouden; het is ons belang,
dat de Ottomannifclte forte in magt en fterkte regere " — ver
ga de gedachte!"
Overal openbaart zich de Schrijver van eene gunftige zij
de. Juist daardoor (tellen wij met regt belang in hetgeen hij
meldt van den indruk, dien alles op hem gemaakt heeft. Dit
is reed» aanprijzing van hetgene ons hier geleverd wordt. On
ze L e z e r s , die een nuttig onderhoud verlangen, mogen z i c h ,
z
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z
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door de lezing van het werk z e l v e , hiervan nader overtui
gen.
Wij kunnen den Schrijver niet volgen op zijne r e i z e , w e l ke hij op den soften December 1822 in een Arabisch vaartuig van Bombay aanving , en op het einde van het volgende
jaar met de ftoomboot van Calais volbragt. Behalve het merkwaardige, dat ook voor anderen nog blijft te befchouwen,
heeft hij gebruik gemaakt van hetgeen hij bijzonder kon gadeflaan; de lijkdienst voor Paus P I U S V I I te Napels, b l .
262; de krooning van Paus L E o XII te Rome, bl. 306. „ H i j
( L E O ) wordt ook gezegd vrij van eenig; zware (grove^
vooroordeelen te zijn, maar meer een man van de wereld ,
en voor het werkdadig beftuur, dan de eerbiedwaardige oude
monnik, welken hij is opgevolgd." Indien deze fchets juist
i s , dan heeft L E o X I I met den Xden van dien naam eenige
gelijkheid. Ook zag de Schrijver den Hertog V A N A N G O U i È M E zijne intrede in Parijs doen in ftaatfie o f zegepraal»
of hoe het genoemd moet worden, bl. 4 1 1 . Dit alles geleek
meer naar eene lijkftaatfze, dan naar de inhaling eens terugkeerenden overwinnaars. Het karakter van M E H E M E D - A L I ,
Onderkoning van Egypte, onder diens armoedige onderdanen
gefchetst, ( b l . 7 8 ) verfchilt veel van de gunftige teekening,
door beobachtende Christenen en onbefnedene Turken niet naar
het leven vervaardigd. Met den zoo hooggeroemden Poeha
van Egypte was de Schrijver niet bevredigd, door een bezoek
bij hem afgelegd, bl. 1 5 8 , noch door bet zien van zijn z o o genoemd Inftituut, bl. 183. Hetgeen men in de verte ziet
blinken, wordt, in de nabijheid befchouwd, niet altijd goud
bevonden. Dit is waar van den Egyptifchen Satraap.
Het b o e k , dat wij aankondigen, rijst in waarde, hoe meer
men het van nabij beziet. Dit kan men van alle menfchen
en boeken in waarheid niet zeggen.

Nagelatene Verhandelingen van den Heer j . H. « I E O W O L D ,
in teven Predikant en Schoolopziener te fVarrega. II Deelen. Uitgegeven door 11. w . o . A . V I S S E R , Predikant te
JJsbrechtum, enz. Te Amflerdam, bij G . J. A . Beijerinck,
Met het Portret f 5 - : Zonder hetzelve f 4 - 1 0 c.

JZeer aangenaam is deze, te lang onvermeld geblevene, nalatenfchap van den nu zaligen N I E U W O L D voor ieder, wien

liet onderwijs en de opvoeding onzer kinderen ter harte gaat;
en de lijst der inteekenaren op dit werk toont de groote verwachting en hooge belangftelling van een zeer groot aantal
onderwijzers. Geen wonder; hij juist was de mafi, die vroeger inzag, beproefde en in werking bragt, hetgeen, bij het
verbeterd onderwijs, nu algemeen als het beste is erkend;
hij was de echte kindervriend en ging geheel zijnen eigenen
g a n g , en bij hem was onderwijs tevens de meest doelmatige
en besté opvoeding. En ook z i j , die met 'sfflans leerwijze
en doel reeds genoegzaam bekend zijn, en in velerlei opzigten of ook wel geheel zijne voetftappen drukken, kunnen nog
veel van hem leeren, dien zij nog altijd als hunnen voorganger en meester erkennen; zij hooren vooral ook nog altijd
den man zeiven gaarne fpreken; de wijze, waarop hij fpreekt,
overtuigt, en treft tevens het hart. Zulk eén man, aan wien
Koning en volk met het hoogde regt eene eerzuil dichtten,
blijft, bij alle reeds ingevoerde verbetering, altijd eène zeldzaamheid. Ook den Leeraar van den Godsdienst zoo w e l ,
ais iederen vaderen opvoeder, zijn 's mans le'sfen belangrijk.
Hét grootfte gedeelte, van hetgeen wij hier ontvangen, is
reeds vóór vele jaren door den waardigen man gedacht en
gefchreven, en zeer veel daarvan is en wordt bij het verbeterd onderwijs reeds vrij algemeen beoefend; offchoon dan
*s mans leerboeken niet overal gebruikt, en de hem eigene
methode niet overal beoefend wordt. Met levendig gevoel
van dankbaarheid merkten uMj bij deze zijne vroegere aanwijzing o p , hoeveel thans reeds algemeen erkend, gevolgd en
verbeterd werd, op anderer.maar vooral ook op zijne inlichting en raad; waarom wij echter het lezen en herlezen van
zijne eigene opftellen, en het verder indringen nog in zijnen
geest, geenszins overtollig rekenen. Wij zijn het desniettegenftaande eens met de zoodanigen, die meenen, dat de verdienftelijke verzamelaar en uitgever zich nog verdienftelijker
zou gemaakt hebben, wanneer hij zich niet zoo volftrekt en
zonder uitbeding had voorgenomen, niets, van hetgeen N I E u W O L D , aangaande het onderwijs en de'Opvoeding, Op het
papier had gefteld, terug te houden. Het'moge waar zijn,
dat de waardige man zelf deze verhandelingen Voor de drukpers had beftemd, wij twijfelen echter geenszins*, of hij had
dezelve alle te zamen zoo niet in het licht gezonden. Hetgeen eenmaal uitvoerig en goed door hem gefchreven w a s ,
had hij niet bij herhaling gegeven; alhoewel hij, hetgeen hij
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nu eens voor d e z e , dan voor gene gelegenheid had gefchre
ven, als iets, voor het algemeen eenmaal ook gefchikt,
bewaard hebbe. — Maar dit is nu z o o ! Wijlen de Heer V I S 
S E R begreep, dat het zoo behoorde, en hield voor heiligfchennis, iets terug, te houden of te bekorten. De lezer ge
trooste het zich dan o o k ; en wij hopen, dat het dienen
mag, om de gegevene onderrigtingen, aanwijzingen en wen
ken te vaster te doen onthouden en beoefenen.
H e t , zoo wij meenen, welgelijkend afbeeldfel van den
waardigen man, ons bij het eerfte deel gegeven, kan niet
dan welkom zijn bij ieder, die 's mans verdienden naar waar
de kan hoogachten. Het moge, gelijk dat van Vader N I E U W E N H U I Z E N en eenige anderen, het fieraad zijn van ieder
fchoolvertrek, en 's mans nagedachtenis nog lang in eere
houden!

Hendrik

en Antonio,

testantfche Kerk.

of de Profelieten der Romfche en Pro*
Naar

het Hoogduitsch van K . G . B R E T

s e n N E I D E R , door B . V E R W E Y .

Te Amflerdam,

by C .

L . Schleijer. 1827. In gr. 8vo. 332 Bl. f 3 - 60.
Er was in het laatst der vorige en het begin van deze eenw
voor het oog vrede en rust tusfehen Protestanten en Roomschgezinden; j a , het fcheen z e l f s , o f de toeneming van w e 
zenlijke verlichting toenadering gaf en eindelijk hereeniging
voorbereidde. Zaakkundigen, echter, zagen hierin Hechts
eenen ftilftand van wapenen, en begrepen zeer w e l , dat. men
den Pausgezinde nimmer in zaken van Godsdienst vertrou
wen k a n ; en d a t , zoo lang men het onfeilbaar g e z a g , de
overleveringen, en de eenig zaligmakende Kerk niet wil op,g e v e n , geene vereeniging mogelijk z i j , ten zij men het Protestantfche grondbeginfel^ geheel wil wegdoen. De oogen^
fchijnlijke rust en vrede verwekte bij vele Protestantfche G e 
leerden en Geestelijken eene te groote onbezorgdheid, en de
verdraagzaamheid, hoe edel o o k , deed wel eens de noodige
voorzigtigheid over het hoofd zien. Men dacht aan geen ge
vaar, en menig Protestantsch lidmaat ontving, bij het on
derwijs in den Godsdienst, tegen den Roómschgezinde geene
genoegzame wapenen. Onkunde en zekere onverfchilligheid
drongen meer en meer door. Het is dus zoo ongelukkig n i e t ,
dat de Rooraschgezinden ons wederom, als 't w a r e , ten ftry-

de uittartten, en de Protestanten te wapen riepen. Het bes
te wapen was intusfchen bij de hand; het is de Bijbel. D e
Pausgezinde begrijpt het te regt, „ d a t , als deze gekend en
„ gelezen w o r d t , de Hervormde Kerk onwankelbaar vast„ ftaat; en dat de pogingen der Bijbelgenootfchappen ein„ delijk geheel het Pausdom, met deszelfs onfeilbaar gezag
„ en alle zijne menigvuldige menfchenvonden, den doodfteek
„ geven moet." De ftrijd is dan op nieuw begonnen, tot nog
t o e , immers hier te lande, flechts penneftrijd; maar elders
fchijnt het reeds te blijken, dat dit maar voorfpel i s , en dat
het alleen gebrek aan magt, en het welbegrepen belang der
Vorften i s , hetwelk terughoudt, om het cogite intrare met
het zwaard door te zetten; terwijl men intusfchen voorbe.
reidt, en de zwaarden w e t , tot dat het voor de Roomfche
Kerk gewenschte tijdftip opdaagt, (hetwelk God genadig ver
hoede!) hetwelk zij gunftig acht, om hare bekeeringen met
geweld door te zetten.
De Protestantfche K e r k , uit haren flaap g e w e k t , zit in
tusfchen mede niet ftil. Haar eenig wapen is de H . Schrift;
maar dië is ook een magtig zwaard. Met dezelve gewapend,
laat zich niemand verleiden noch dwingen. Zij wordt meer,
dan vóór eenige jaren, gelezen, gekend en behartigd; zij komt
-van dag tot dag al meer in aller handen; en alzoo kan men
tegen toekomenden algemeenen priester- en gewetensdwang,
•en daarmede gepaard gaande ontaarding van geheel den
geest des Christendoms, terugkeerende domheid en flaaffchen
geest der middeleeuwen, en iederen daaraan verwanten gru
w e l , genoegzaam gerust zijn, indien de wachters maar op
merkzaam zijn en niet weder influimeren. Groot zijn de ver
dienden aan de Protestantfche Kerk van T Z S C H I R N E R ,
die hare zaak voor de Roomschgezinde troonen en leerftoelen zoo voortreffelijk, dezer dagen, beeft gehandhaafd, en
van v e l e n , ook in ons vaderland, die zijn voorbeeld v o l g e n ;
en bij Protestantfche Vorften was het pleit reeds lang en is
het nu, bij vernieuwing beflist. Maar dit is niet genoeg; van
de zijde van het hart bedriegt en verlokt, men den gevoeligen en niet genoegzaam ondervvezenen. D e arbeid, dien wij
thans aankondigen, van den geleerden B R E T S C H N E I D E R ,
kan van onberekenbaar nut zijn; en d e - E e r w . V E H . W E Y
verdient den hartelijkften dank, dat hij denzelven onzen land
genooten in handen geeft. Duidelijk is hier het onderfcheid
der wijze, waarop de Roomschgezinde en de Protestant de

överloopers opneemt en aanzoekt; en ook de vrij algemeene
bewering, dat het fchande is van Kerkgenootfchap te veranderen, en dat ieder blijven moet, waar hem zijne geboorte
geplaatst heeft, vindt hier wederfpraak en gegronde wederlegging.
Het werk bevat eene verdichting in den fmaak van eene
gefchiedenis. Een Protestantsch jong mensch van goeden
huize komt, om zijne liefhebberij in de fchilderkunst te volmaken, te R o m e , en valt in de ftrikken van eenen flu wen
Geestelijke. Zijn vroeger godsdienftig onderwijs was geweest,
zoo als wij dat ons van vroegere dagen herinneren, en aan
de Hoogefchool hoorde hij de leerftukken voordellen op eenen
zoogenoemd wijsgeerigen trant, hetwelk evenzeer tot bijgeloof als tot ongeloof leiden kan. Inmiddels behaagde hem
het ingewikkelde en donkere , en , ftijf orthodox , hield hij de
fteilfte verklaring der Godgeleerdheid v a s t ; bij de Hernhutters vond hij voor zijne mystieke denkbeelden het meeste voedfel. Te Rome viel hij fpoedig in het o o g , en werd daar gewonnen. Toen hij naar zijne waardige ouders terugkeerde,
was hij een hard en waarlijk dom Papist. Door een aantal
verftandige gefprekken bragten zijne liefderijke ouders, hem
echter wederom te r e g t , en deze gefprekken zijn van dit
werk het belangrijkfte; men zal naauwelijks iets van het
Roomfche bijgeloof vinden, hetwelk hier niet met redelijke
gronden en overtuigend wederlegd wordt, en die zich deze
gronden inprent, zal niet ligt voor verleiding tot het Pausdom vatbaar zijn. Hetgeen uit de Gefchiedenis wordt aangehaald, is onpartijdige waarheid. Bijzonder trof ons ook
zijn knecht Antonio, dien hij
uit Italië hadmedegebragt,
(en wien men als fpion bij zijnen Heer had aangefleld, g e .
lijk men het waken over zijn geloof ook n o g , door bijzondere brieven, aan meer dan eenen had aanbevolen.) Deze
t o c h , wien het onbegrijpelijk w a s , hoe het zoo goed en z e delijk kon toegaan in een kettersch land, en hoe God zoo
verfoeijelijke ketters kon dragen en hun weldoen, had gelukkig een

Nieuw

Testament,

van de

overzetting van

LEAN-

D E R V A N E S , in handen gekregen; e n , eeniglijk door het
lezen en overdenken van hetzelve , was hij nog fpoediger,
dan zijn Heer, van het ongegronde der Roomfche en het
ware en redelijke der Protestantfche leer overtuigd; en zijne
eenvoudige en telkens tiaïf gepaste Bijbeltaal roerde ons, gelijk zij ook ter overtuiging van Hendrik krachtig medewerkte.
jsoEiiüfiscii. 1828. NO. 9.

D d

Wij willen niets ter proeve mededeelen; want wij hopen,
dat de aangeftipte gewigtige inhoud, in dezen tijd op nieuw
Zoo belangrijk, genoegzaam zal aanlokken.
Bij den Roomschgezinde zal dit w e i het geval niet zijn; dat
hij het boek niet leest, daarvoor zorgt zijn priester; Maat
de Protestantfche huisvader leze h e t ; hij leze het zijne vrouw
en zijne volwasfene kinderen voor; het zal deze en hemzelven nuttig zijn. Jonge lieden, wie het ernst is om niet
medegefleept te worden tot het bijgeloof, en die veilig wen
fehen te zijn tegen de listig rondfluipende zendelingen der
leugenleer, lezen, hopen w i j , en herlezen gaarne dit boek.
Zoo zullen wij behouden, wat wij hebben, en niet op het
fpel zetten onze wezenlijke gronden van rust en troost,
onze vrijheid'van geweten, geheel onze zedelijke waarde,
en dien vrijen en edelen geest,die onze voorouders voor ons
met hun bloed verkregen hebben, toen zij het knellend juk
der hierarchy en het ondragelijk dwangjuk der overheerfching
ontworftelden. D e aard van het werk bragt mede, dat het
meer verftandige redenering dan wel onderhoudende roman
geworden i s ; echter leest het boek aangenaam en onderhou
dend. Hier en daar zouden wij eene meer naauwkeurige cor
rectie verlangd hebben; maar enkele misftellingen, uit over
haasting van den vertaler o f zetter ontfproten, die den zin
veranderen, voelt en verbetert de lezer van zelve.

Nachtfiukken van E . T . W . H O F F M A N N ; met eene Inleiding
door Mr. N . W . S C H R O E D E R S T E I N M E T Z . Te Gronin
gen, bij W . van Boekeren. 1826". In gr. 8vp. 58 en 254
*/./2-8o.
D e Schrijver en Vertaler beide zijn niet meer in ftaar, om
de op dit werk te maken aanmerkingen te hooren. Beide zijn
reeds geftorven. Het Publiek, ten minfte dat gedeelte, dat
het liefst in de Romannen . wereld leeft, ontvangt die aan
merkingen nu reeds te laat. Daarom alleen dit weinige.
Na eene uitvoerige Inleiding van S T E I N M E T Z , die , als
kunstgenoot, den Mujicus H O F F M A N N , over het algemeen,
nog al vleijend teekent, ontvangt men in dit. boekdeel de vol
gende Nachtfiukken: De Zandman. I G N A T I U S D E N N E R .
De Jezuitenkerk te G. Het Sanctus.

Stijl en verhaalwijze zijn, in hunne foort, niet onverdien.
ftelijk. De zedelijke (trekking, indien de Schrijver hiertoe
eenig plan heeft gehad, ligt onder veel duisters en onverklaarbaars zoo diep, dat het, vreezen w i j , de moeite niet zal
beloonen, naar dezelve te zoeken. Niemand durven wij be»
loven, dat hij vinden zal hetgeen hij dan zoekt.
Aan liefhebbers zal het welligt dit boek niet ontbreken,
indien maar het ijsfelijk fraaije vignet onder, de oogen komt
van zulken, als in de lezing van B L A A U W B A A R D , afichuwelijker gedachtenis, behagen fcheppen. Voor dezen is i c K A T I U S D E N K E R alleen het geld wel waardig, en het
overige is hun een fchepje op den koop toe.
De titel is misfchien van alles nog het beste : Nacht-ftukken
g e w i s , en dat wel bij donkere maan ! — De naam
van den Vertaler moet eenig vertier bezorgen.

Custaaf en Amanda, of de Dag der Ferloying, (een befchrijvend Gedicht) door C . T E N I I O E T , j z . Te Nijmegen, bij
J. F. Thieme. 1827, In gr. 8vo. X, 117 bl. ƒ 2 - 5 0 .
Pro
captu leetoris habent fua fata libelli. Naar den fmaak
der lezers krijgt het boekje eene eervolle plaats, gemeenzaamheid en lof, of daalt met fchande en verguizing in de prullenkast en komenij. Dit was waar, toen de menfchen nog
Latijn, zuiver Latijn fpraken; en dit zal ook zoo wel zijn ,
als nu nog geheel onbekende, ligt in de verfte woestijn even
ontkiemde talen befchaafd zullen heeten. Maar inzonderheid
geldt dit van het buitengewone , van de rijmelooze p o ë z i j ,
de Hexameters, en de foott van gedicht, dat wij hier te behandelen vinden. Wat ons betreft, wij vleijen ons, zoo
tamelijk onzijdig te zijn. Over het geheel geven wij in onze
taal de voorkeur aan het rijm, en prijzen te dien opzigte
M E S S C H E R T ' S Gouden Bruiloft boven deze Gustaaf en Amanda; ook zien wij gaarne, dat poëzij naar den vorm teffens
poëtisch van inhoud en gedachten z i j ; — doch dit belet ons
niet, de Duitfche Louize en Herman en Dorothea hoog te
(lellen, en het natuurlijk te vinden, dat een Nederlander de
proef neme, om zijne fchoone, rijke en buigzame taal tot
gelijk einde te bezigen. In profodifche uitweidingen over
©ene ftof, die tot hiertoe vreemd was aan onze letterkunde,
willen wij niet treden, maar ons tevreden houden met de maat,
D d 2

welke T E N H O E T goedvindt ons te fchenken, zoo die maar
vol en welluidend klinkt; kan het zijn, zich tevens naar de
omftandigheden en karakters fchikkende.
Doch het komt ons v o o r , dat niemand dezen trant van
halfprozaïsch herdersdicht voor het gemak behoeft te kiezen.
Immers, hoe minder het belooft, hoe ftrenger men mag vorderen, dat voldaan worde aan de vooronderftelde belofte. Als
romantisch verhaal, eifcheq wij belangrijkheid en natuurlijkheid van hetzelve, zoo wel in den loop des verbaals, als in
de handelende perfonen. Als dichtftuk, moet het ons, in
weerwil der nederige eenvoudigheid, fchoone natuur léveren,
met verwijdering van alles, w a t , inzonderheid ten aanzien
van natuurlijk fchoone voorwerpen, iets min behagelijks voor
den geest brengt. En eindelijk, hoe minder de maat klinkt
en zich van proza onderfcheidt, hoe zorgvuldiger de zachte toon, bij de vereischte, dichtmatige welluidendheid, b e .
hoort bewaard te worden.
Heeft de Heer T E N H O E T aan deze drie vereischten voldaan ? Ten opzigte van het eerfte, bezit hij gewis veel
loffelijks: het tooneel, de fchoone omtrek van Nijmegen, op
eenen fraaijen voorjaarsdag; het onderwerp, de uitbottende
liefde van twee beminnelijke jonge lieden, op het feest der
verjaring van 's meisjes vader, door dien van den jongeling als
vriend bijgewoond ; eene opkomende zon , en een onweer aan
den avond. Hetgeen ons echter toefchijnt aan het gevorderde veel minder te voldoen, dat is de Amerikaanfche familie;
vooral, dat van dezelve juist des morgens gefproken wordt,
en allermeest, dat dezelve als eene volkomene vergoeding
voor het gemis van het meisje, uit den huifelijken kring,
wordt aangemerkt. O f is dit inderdaad natuurlijk en eenvoudig ? Wat de karakters betreft
die zijn misfchien dagelijksch genoeg; de oude Andréas zou ons onder de oudjes
wel het meest behagen, fchoon de weelde in zijne hut hem
tot een wonderlijk flag van kluizenaar, in ons o o g , maakt.
Tegen de ftrenge opvolging van de wet der fchoonheid
fchijnt ons toe wel eens gezondigd te zijn; bij voorbeeld,
als van een j o n g , bevallig meisje verhaald wordt:
„ Geeuwende rekte Maria zich uit" enz.
of als
„ 't Grijzende vriendenpaar en de weleerwaardige leeraar,
Onder een wolk van tabak, bij een glaasje opregten Madera ,'*
van moeder vernemen:

GUSTAAF EN AMANDA.

40!

„ Waarlijk, gij zit hier wel als in Abrams fchoot"
„ En g i j , dartele meid"

enz.

vooral omdat een en ander herhaald wordt, en bijzonder, het
woord meid en andere, die niemand in een' befchaafden prozaftijl zou bezigen, hier gemeenzaam zijn. Op de befchrijving
van het onweer zouden wij aanmerken, dat de Dichter er zich
te zeer mede haast. Daardoor verliest hij v e e l , en geeft al
de fchrikwekkende ijsfelijkheid te zeer op eens. Ook be
hoorden befchaafde lieden zoo vroeg niet bevreesd voor den
donder te zijn. — Genoeg tot een voorbeeld; en om ieder
in de gelegenheid te Hellen, het meer. of min beduidende
onzer aanmerkingen zelf te beoordeelen.
Wat het derde van de door ons genoemde vereischten aan
gaat, zoo kan men niet ontkennen, dat er waarlijk veel zang
in de verzen gevonden wordt; terwijl, van de andere z i j d e ,
wel niemand het volmaakte hier zoeken zal. Wij fchromen,
om diep in dit onderzoek te treden.
Over het geheel bewonderen wij den Dichter verreweg
meest, wanneer hij zich in de opene natuur, in de welbe
kende heerlijke ftreken bevindt, en die befchrijft. Hier Is
niets plats, niets gemaakts, niets onnatuurlijks. De ftadsen huifelijke tafereelen komen ons voor hem niet zoo goed
te gelukken. Trouwens, wanneer men met den menschkundigen G Ö T H E of den fchilderenden vertaler van H O M E R U S
moet^l-rgeleken worden, dan is het moeijelijk, bij de fchets
van dén uit- en inwendigen mensch in zijn dagelijksch be
drijf, niet af te vallen.
Wij vullen de overfchietende ruimte met eenige regels uit
het vermelde en anders fiksen geteekende onweer:
„Spoedig bemerkten ze nu,hoe het ftof op het veld en denlandweg,
Door den d wadenden wind, in lichtgraauwe wolken omhoogfteeg;
Hoe zich de bladrijke kruinen der linden al golvend bewogen;
Hoe, als vlokkige fneeuw, de bloefem der kerfen daarheen vloog;
E n hoe de onweersbui eensklaps op bruifende vlerken,
Met onftuimige vaart, al loeijend en donderend, opftak.
Vlammen van akelig rood en lichtgeel fchittrende pijlen,
Door het geknal achtervolgd van vreesfelijk fchokkende (lagen,
Mengden zich met het geplas des kletterend vallenden regens,
Die in ruifchende beken den fchoot der wolken ontftroomde."

Deze.régen komt ons wat te vroeg. Ook moeten wij nog
vragen, o f dit niet meer een zomer- dan een Mei - tafereel zij.
Hoe het z i j , wij fchromen niet, den Dichter, uit naam
van het Publiek, dank te zeggen voor hetgeen hij geleverd

heeft.
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NAEREBOUT,

door j . L , N I E R S T R A S Z , J U N .

Tweede Druk. Te Leeuwarden, bij G . T . N . Suringar. 1 8 2 7 .
In gr. 8vo. f 1 - 8 0 .
Een

TWEEDE

DRUK van

den

NAEREBOUT.

Nieskruid

voor den toediener van het Nieskruid, en een het Publiek
zoo w e l , als den Dichter vereerend verfchijnfel, welks daarzijn wij met hartelijke belangftelling aankondigen.

M A S - A N I E L L O , of Napels in de war; boertig Heldendicht
in tien Zangen. Door A . L . B A R B A Z . Te Amflerdam, bij
J, C . van Kestereu. 1 8 2 8 . / » gr. §vo.Vlen\t& Bl.fi - 8 0 .
JL/e Heer B R R B A Z heeft z i c h , onzes inziens, geen juist
denkbeeld van een boertig Heldendicht gevormd, toen hij de
bekende tiendaagfche regering van M A S A N I E L L O te Na
pels als een gefchikt onderwerp voor hetzelve uitkoos. Dit
gefchiedkundig feit is te belangrijk, de omftandigheden. w e l 
ke hetzelve vergezelden, waren te verfchrikkelijk en te%loedlg, dan dat deszelfs luimige behandeling, hoe geestig en
burlesk zij ook zijn mogt, geenen onaangenamen, zelfs hin
derlijken indruk op den Lezer maken moést. Des te erger
d u s , wanneer, gelijk hier, platheid en laffe aardigheden dik
wijls de plaats van luim en geest vervangen, e n , vereenigd
met het verfchrikkelijke des onderwerps, walging in ftede van
eenen' glimlach verwekken. Het klinkt eenigzins wonderfpreukig, maar is desniettemin waar en dóór de bevoegdfte
ku'nstregters opgemerkt, dat de onbeduidendfte en nietigfte
voorvallen "de beste ftof leveren voor een boertig Helden
dicht , dewijl hetzelve uit den aard der zaak niets anders dan eene parodie van de hooge Epopee zijn k a n , en dezelfde
ijv'er en krachtinfpanning, met welke didr naar een verheven
doet geftreefd w o r d t , hier eene des te komifcher uitwerking
d o e n ' m o e t e n , naar mate zij op een nietiger eindpunt gerigt

zijn.
Men denke flechts aan La Secchia rapita, Of den geroofden Emmer, van T A S S O N I , aan de 2.«m'» van B o l L E A u , en de geroofde Hair lok van P O P E , boertige Heldendichten , welke eene algemeene vermaardheid erlangd hebben , en in dit vak als modellen kunnen befchouwd worden.
De keus des onderwerps is derhalve ongelukkig, en de
dichttrant, in welken hetzelve behandeld i s , daarenboven alles behalve voorbeeldig. N i e t , dat men hier en daar niet
eenige echtkomifche en lachverwekkende befchrijvingen zoude
ontmoeten, b . v. het fruitgevecht in den eerften zang; of
forns niet-den eenen of anderen fnedigen z e t , gelukkig uitgedrukt , zoude aantreffen, b. v . :
Een boer meent „ j a " door „ j a , " doch in het algemeen
Een ftaatsman „ neen"door„ ja , " en weder „ j a " door,, neen."
Doch platheid en gemeenheid voeren te dikwijls den boventoon. Hoe vindt men b. v. deze korte fchildering van een
moord- en hangtooneel:
De koppen rollen, en de rijkbevolkte ftad
Schijnt wel een bokkinghang, die ftaak bij ftaak bevat. ( B l . 113.)
of:
Men kapt hem moot aan moot, gelijk een kabeljaauw,
En fpijkert ze overal ten toon aan 't woedend graauw';
De moord is algemeen, voldoet aan 'svolks verlangen,
E n waar't bandieten vindt,daar worden ze ook gehangen. (BI.56Ï)
Jammer is het waarlijk, dat de Heer B A R B A Z , die , blijkens den geheelen aanleg en fommige echtkomifche gedeelten
van dit gedicht, en daarenboven door zijne gemakkelijke verfificatie en den rijkdom van zeer gepaste vergelijkingen, zoo
veel aanleg voor deze dichtfoort fchijnt te hebben , een verkeerd voetfpoor heeft ingefhgen, en zijn werk zich zoo gemakkelijk heeft gemaakt. Had hij zijne verzen vlijtiger bearbeid, en er tien vervaardigd in den tijd, dat hij er thans
honderd, of misfchien meer, nederkletfte, dan zpii de
kritiek gunftiger hebben kunnen oordeelen over zijn werK,
hetwelk zij thans voor mislukt moet houden.

Hulde aan de Nagedachtenis van Dr. J A N S C H A R P , toegebragt ter gelegenheid zijnet Lijkplegtigheid, gevierd den 1 1
April IJ. in de Maatfchappij, Verfcheidenheid en Overeenftemming, te Rotterdam, door R . H . V A N S O M E R E N .
Te Rotterdam, bij M . Wijt. I8Ï8. In gr. %vo. 19 Bl. f
:-\o.
X e regt vierde de Rotterdamfche Maatfchappij Verfcheidenheid en Overeen/lemming, welke hare opkomst en bloei grootendeels aan den waardigen S C H A R P , die dezelve zoo lang
leidde en beftuurde, te danken heeft, een plegtig Lijkfeest
voor den man, d i e , in eene zeldzame mate, geleerdheid,

fmaak en v e r n u f t d r i e dikwijls gefcheidene zusters, vereenigde. Bij deze gelegenheid las de Heer V A N S O M E R E N
deze dichterlijke hulde, in welke hij op eene waardige wijze
het afbeeldfel van den zaligen afgeftorvene gefchilderd heeft,
en zich dus voordeelig van dien grooten hoop der Lijkdichters onderfcheidt, wier v e r z e n , flechts met verandering van
naam en dagteekening, even goed bij twintig andere gelegenheden kunnen te pas gebragt worden. Doch men mogt
dit niet anders verwachten van den man, die volgaarne erk e n t , zijne geheele vorming aan s c H A R P fchuldig te zijn,
en die juist daarom boven anderen bevoegd w a s , om zijne
nagedachtenis te bezingen.
Herinneringen bij het Graf van den TVeleerwaardigen Heer
J. w y s , j . c. Z O O N , Predikant in 's Gravenhage, overleden op den 17 Maart 1828. 's Gravenhage en Amflerdam,
bij de Gebr. van Cleef. 1IS28. In gr. 8vo. 11 Bl.fi20.
Een
Hjkdicht, gelijk er honderden zijn, op den dood van
eenen Christenleeraar, zoo als er geen honderden zijn; ziedaar onze korte beoordeeling van dit ftukje , dat echter geenszins in gelijken rang moet gefteld worden met die temende
Boekzaalrijmen, welke op het graf van eiken Dominé onder
zuchten en fnikken worden afgedreund. De vervaardiger, de
Heer B . K O S T E R , behoort misfchien wel niet eigenlijk tot
de Poëten; maar zijne coupletten zullen echter doordevrienden en hoogfchatters van den waardigen afgeftorvene met hartelijke belangftelling gelezen worden.
Merkwaardigheden uit eik Land van Europa , voor hen (,) die,
tot eene leerzame uitfpanning, in het hoekje van den haard
door vreemde Landen willen reizen. Naar de êfte Engelfche
Uitgave van I S A A C T A Y L O R , voor Nederlanders bewerkt,
door j . O L i v i E R , , j z . Met 84 Vignetten. Te Amflerdam,
bij G . . J . A . Beijerinck. 1827. In kl. ivo. XII, 141 Bl.fz
„ In het hoekje van den haard." Zoo fpreekt men. In een'
koepel of prieel, des zomers buiten, zal de Uitgever, vertrouwen w i j , evenzeer goedkeuren en verlangen. E n , in
waarheid, tot een en ander gebruik is dit werkje regt gefchikt. Van alles iets, brengt het allerhande kennis b i j , onderfteund en verzinnelijkt door aardige vignetprentjes, nu eens
min-, dan eens meerder welgekozen en uitgevoerd. De titel
drukt voorts tamelijk wel u i t , wat men hier al zoo vindt,
door den Inhoud nader aangeduid. Bij toereikende aanmoediging zullen, in drie afzonderlijke bandjes, ook Amerika,
Azië en Afrika volgen. De vrij kostbare onderneming vereischt en verdient die aanmoediging, daar het zindelijk uitgevoerd werkje den wensen naar vollediger onderrigt meer
prikkelt dan bevredigt, en tot gefchenkjes bij verfchillende
gelegenheden bijzonder gefchikt is. — Meer konden w i j , naar
ons beftek, van hetzelve uiet wel zeggen.
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Sermons de A . L . C . C O Q U E R E L , Pasteur de l'Églife
Wallonne d'Amflerdam.

Amflerdam,

tiers H. Gartman et S. Delachaux.

chez les Héri1 8 2 8 . 8 v o . 1% ,

3 3 i PP- / 3 - 75-

I s er een v a k , waarin wij Nederlanders,

gedurende de

laatfle dertig of veertig j a r e n , aanzienlijke vorderingen
hebben g e m a a k t , zoodat w i j , zonder eenige vooringenomenheid , ons met den Vreemdeling gelijk mogen ftellen,
zoo niet op den eerflen rang aanfpraak m a k e n ; het i s ,
meenen w i j , het vak der Predikkunde. M e n verfla ons
echter w è l ! Behoort het tot het w e z e n eener Christelijke
L e e r r e d e , den toehoorder te fchokken en te r o e r e n , al
zijne hartstogten in beweging te b r e n g e n , en eene gedurige afwisfeling van aandoeningen in hem te verwekken ;
moet de Prediker dooi eene kunstmatige voordragt tot
het o o g even krachtig fpreken, als hij door ftcm en toon
in de ziel z a l pogen te d r i n g e n ; is het v o l d o e n d e , dat
de voorgedragene waarheden o f pligten flechts eene ver*
wijderde betrekking hebben op zekere Bijbelfche fpreuk
of gefchiedenis , zoodat de R e d e n a a r , zonder z i c h , meer
dan hij v e r k i e s t , door zijnen tekst te laten b i n d e n , de
leiding zijner eigene gedachten kan v o l g e n , en aan zijn
gevoel en verbeelding den vrijen teugel vieren i —
dan erkennen wij gaarne , dat w i j , over *t algemeen , h e t
in de kunst v a n prediken niet zeer v e r gebragt hebben ,
en n o g eenigen tijd bij Duitfchers , Franfchen en Zwit*
fers ter fcholc zullen moeten gaan. Behoort integendeel
de Leerrede eene e e n v o u d i g e , hartelijke, op eenen Êvan»
gelifchen toon geflemde toefpraak aan de Gemeente te zijn »
gefchikt, om het godsdienftig gevoel op te wekken en
duurzame indrukken te weeg te brengen; verlangt .men»
dat de Prediker toegerust zij met de vereischte kundighe*
-

d e n , om de taal des Bijbels te v e r k l a r e n e n zijne toe
hoorders , als 't ware, te verplaatfen in den toeftand der
fprekende of handelende perfonen; beantwoordt hij het
meest aan zijne roeping, wanneer hij al zijne vermanin
gen en aanfporingen tot heiligmaking uit den opgehelderden tekst afleidt, zoodat hij niet zichzelven, maar C H R I S 
T U S predike, en zijne leer inderdaad Bijbelfche leer z i j ;
zal zijne geheele prediking moeten ftrekken , om den eer
bied voor Gods openbaringen te verhoogen, het verftand
met zuivere Evangelifche kennis te verrijken,en een'echt
Christelijken zin aan te kweeken:—dan meenen wij met
vertrouwen te mogen beweren, dat onze hedendaagfche
Nederlandfche Predikers eene hoogte bereikt hebben,
waarop zij de beroemdfte Kanfelredenaars onzer naburen
verre beneden zich laten ftaan. In dit oordeel werden wij
doorgaans verfterkt, wanneer ons voortbrengfelen van
vreemden grond onder de oogen kwamen; en ook na de
lezing der Leerredenen van den Heer C O Q U E R E L is
onze wijze van zien dezelfde gebleven.
In een vrij uitvoerig Voorberigt fchrijft de Heer c oQ U E R E L , dat Predikanten een nuttig werk verrigten,
wanneer zij, na verloop van eenige jaren , een' nieuwen
bundel Leerredenen in het licht geven. Wij voor ons
verlangen niet, dat deze ftelregel door alle Predikanten
aangenomen worde. Nu reeds worden er Leerredenen ge
noeg aan de drukpers geleverd ; en wij zien niet, waarom
elke goede preek op deze wijze het eigendom van het Pu
bliek behoort te worden. Doch zijn Eerw. is tevens
van oordeel, dat Leerredenen niet gemaakt zijn, om ge
lezen (en derhalve niet om gedrukt") te worden. Men
Kan toch de mondelinge voordragt en oratorifche actie
niet méde laten afdrukken; en zoo waagt men veel bij
zulke Lezers, die geene Hoorders waren. Hierin vindt
de Heer C O Q U E R E L geen gering bezwaar; en wij moe
ten zijn Eerw. gelijk geven, wanneer het Leerredenen
betreft, welke hare waarde grootendeels ontkenen van
het débit. Evenwel lazen wij dikwerf de preken van
B O S S U E T ,

M A S S I L L O N ,

E L A I R ,

B O R G E R ,

V A N D E R P A L M en andere meesters in het v a k , z o n der het gemis der uiterlijke voordragt te g e v o e l e n ; waaruit wij mogen afleiden, dat voortreffelijke opftellen met
even veel belangftelling kunnen gelezen als gehoord w o r den , en wij hierin een onfeilbaar middel b e z i t t e n , om
de waarde eener Leerrede te toetfen.
Zcdiglijk gewaagt de Heer C O Q U E R E L van zijne
vorige uitgegevcne Leerredenen , en noemt dezelve j o n gelingswerk. D e uitgave berouwt hem echter n i e t , offchoon zij hem , zijns oordeels , v e r p l i g t t e , om een' t w e e den bundel in het licht tc geven , welke , tien jaren later
verfchijnende, tot maatflaf zijner vorderingen verftrekken
moet. A a n het flot der Voorrede beklaagt zijn E e r w .
zich over het bezwarende van zijn dienstwerk. Inzonderheid valt het p r e k e n - m a k e n hem bijster z u u r , en wenscht
hij in het v e r v o l g eenige meerdere ruimte van tijd te zijner befchikkinge te h e b b e n , niet v o o r h e m z e l v e n , maar
v o o r zijn huisgezin.
O n s verraste deze zinfnede niet
weinig , daar wij meenden, dat de H . H . Predikanten
der Walfche Gemeente te Amflerdam h e t , na de affchaffing van verfchillende predikbeurten , tamelijk gemakkelijk
hebben.
D o c h , wanneer wij den Heer C O Q U E R E L
gelooven m o g e n , behoort er verbazend veel t o e , en, o m
eene preek te m a k e n , en om der Walfche Gemeente van
Amflerdam te voldoen.
T i e n Leerredenen worden ons hier geleverd. V a n elk
dérzelven willen wij afzonderlijk eenig verflag geven.
I. De eer[le en laatfte
komst van
CHRISTUS.
M A T T H . X X I V : 36. In de Inleiding fpreekt C O Q U E R E L van hetgeen al en niet geopenbaard is. T o t dit
laatfte behoort ook de tijd van J E Z U S verfchijning als
Regter van het H e e l a l ; welke verfchijning hij m e e n t , dat
in den tekst bedoeld w o r d t , offchoon het geheele verband
der

rede bij

M A T T H Ï O S ,

M A R K U S

en

L U K A S

ons

op de verwoesting van Jeruzalem
fchijnt te w i j z e n .
D o c h dc Redenaar lost de zwarigheid op , door te b e w e r e n , dat de Evangelisten verfchillende afzonderlijke g e deelten van J E Z U S gel prek met de leerlingen, die H é m
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nu en dan met duistere vragen in de rede vielen, hebben
zamengevoegd , en beroept zich verder op vs. 3 5 , al
waar, volgens hem, van den Oordeelsdag gefproken
wordt; eene opvatting, die weinig aanbeveling verdient,
daar het gezegde eenvoudig kan beteekenen : eer zal het
Heelal te nlcte gaan, dan dat mijne woorden niet be
waarheid zouden worden.
Ook vindt de Heer C O Q U E -

R E L eene tegenftelling tusfehen het 34 en 36de v s . , —
als of de Zaligmaker niet had kunnen zeggen: „ al deze
„ gebeurtenisfen zullen nog bij het leven van het tegen„ woordig geflacht plaats hebben , doch het juiste tijd„ ftip is Gode alleen bekend." De bijzonderheid, dat
M A R K U S in den tekst voegt: ook de Zoon niet, wordt
met ftilzwijgen voorbijgegaan.
Verder wordt hier gehandeld over de eerfte komst van
J E Z U S op aarde en over zijne laatfle ten jongden da
ge , en aangetoond, dat die eerfte verfchijning geen ge
heim w a s , als zijnde door eene reeks van voorzeggingen
en voorbereidende gebeurtenisfen aangekondigd, terwijl
het tijdftip der Iaatfte ons onbekend i s , en ook niet be
hoefde geopenbaard te worden. J E Z U S eerfte komst,
toch, moest duidelijk voorzegd worden, zou men in
H e m , niettegenftaande zijne vernedering, eenen Goddelijken Vérlosfer herkennen. Bij zijne wederkomst zal zijne
majesteit Hem genoeg kenbaar maken, zoodat hier geene
herhaalde aankondigingen vereischt worden.
Wij vragen , of deze redenering naauwkeurig i s ; of de
laatfle komst van C H R I S T U S niet even duidelijk en
ftellig voorzeg! is als de eerfte; en of niet omtrent bei
de geldt, dat dag en uur, het juiste tijdflip, verborgen
was en is ? De Heer C O Q U E R E L fchrijft w e l , bl. 1 7 :
„ het oude Volk w i s t , wanneer de Mesfias verfchijnen
y, moest, en wij weten niet, wanneer Hij wederkomen
„ z a l ; " doch meer, dan eene onbepaalde verwachting van
de komst des Verlosfers , vinden wij bij de Joden ten tijde
van J E Z U S niet, welke verwachting nog na zijnen dood
bleef ilandhouden. Voorts is het blijkbaar-, dat al wat
hier van die eerfte komst gezegd wordt buiten den tekst

ligt; terwijl Gods wijsheid in het verborgen houden der
toekomst, en de pligten der waakzaamheid en heiligma
king , door J E Z U S zeiven zoo krachtig aangedrongen
vs. 3 7 — 5 1 , flechts met een kort woord worden aan
geroerd.
II. I K A B O D . i S A M . IV: a i . I K A B O D , de Zoon
van p i N E H A s en Kleinzoon van H E L I , verloor, bij
zijne geboorte , Vader , Moeder, Grootvader en Oom;
terwijl de Ark door de Filistijnen veroverd werd. Waar
om moest dat kind zoo ongelukkig zijn? De beantwoor
ding dezer vraag is het onderwerp der Leerrede.
Waren deze rampen eene ftraf voor de zonden van 1 K A B 0 D ? Neen , zegt C O Q U E R E L , en weert zich dapper,
om te bewijzen, dat een pas geboren kind niet zondigen
kan, waarbij hij tevens de voorftanders van de zooge
noemde leer der erfzonde vinnig doorftrijkt. Werd dan
welligt I K A B O D geftraft voor de zonden zijner ouders ?
Ook niet; dit zou immers onregtvaardig zijn, offchoon
men oudtijds zoo iets geloofde, blijkens het fpreekwoord:
de

Vadert

hebben bier gegeten ! (mangé

la cervoife)

en

bij welke
gelegenheid wij hier eene uitweiding aantreffen over fpreekwoorden en derzelver gebruik in de Volkstaal. AVat dan ?
De oplosfing is eenvoudig. Elke menfchelijke daad heeft
onvermijdelijke gevolgen. Deze ftrekken zich ook tot on
ze kinderen u i t , van ge/lacht tot ge/lacht; God zelf
kan zulks niet verhoeden, zonder gedurig wonderen te
doen, en de zedelijke órde om te keeren. Hij gaf ons
het geweten en een' vrijen wil. Wij hebben onszelven het
misbruik van deze gaven te wijten; God kan niet gedu
rig tusfehenbeiden treden, om de kwade gevolgen onzer
overtredingen te keeren; wij mogen het onmogelijke niet
van Hem vergen , enz.
Dit alles wordt nu op den tekst toegepast, en beflot e n , dat I K A B O D ' S ongeluk een onvermijdelijk gevolg
was van de zwakheid van' H E L I en van de misdrijven
zijner Zonen. En op deze wijze meent de Heer c 0Q u E R E L Gods Voorzienigheid te hebben gcregtvaarde

tanden

der

kinderen

zijn /lomp geworden;

digd. Met eenige vermaningen, in denzelfden geest voorgedragen , en waarbij, zonder eenige uitzondering, op onze
tijden toegepast wordt het gezegde van S A L O M O , dat
kinderen van brave ouders altijd onvoorwaardelijk voorfpoed
en welvaart hier beneden genieten, eindigt deze Leerrede.
Zelden hebben wij in eene Leerrede grooter verwarring van denkbeelden, met meer onbijbelfche begrippen
gepaard, aangetroffen. „ Een algemeen en onuitwisch,, baar gevoel, (zegt de Schrijver, bl. 4 7 ) ja de (rem
„ der natuur, het voorbeeld van alle volken, het gezag
„ van alle tijden boezemt den mensch een' önoverkomelijken afkeer in tegen den zoon van een' misdadiger."—
Dit mag in Frankrijk waar zijn, maar is nooit in ons
land,'. noch bij andere volken algemeen het geval. „ Wie
z o u , " vraagt h i j , „ de hand hebben willen reiken aan
„ den zoon van J U D A S ? " — Wij zeer gaarne , indien hij
flechts den vaderlijken aard niet bezat. Wat de Schrijver verder meent met deze woorden, fprekende van het
zoo even befchreven vooroordeel: C'est un inftinct ,pluv

tót qifun fentiment (?j;ausfi, il faut fegarder de le faire pas f er dans les lois, et ce qui achive de justifier
ces emotions d'horreur, c'est qu'elles n'arrëtent point
Tesfor de la charité. — wat hij daarmede meent, is ons

volftrêkt onbegrijpelijk : het zijn flechts woorden, die elkander in denzelfden volzin tegenfpreken.
Dan in het algemeen, wat bewijst de Heer C O Q U E R E L , en wat had hij in deze Leerrede moeten bewijzen ?
Hij bewijst, wat trouwens geen bewijs noodig had, en
door 'niemand weêrfproken w o r d t , dat onze daden zekere
onvermijdelijke gevolgen hebben , en dat kinderen de nadeelige uitwerkfelen ondervinden van de wanbedrijven der
ouders. Doch dit komt hier voor als de oplosfing eener
bedenking tegen Gods Voorzienigheid; terwijl het integendeel die bedenking zelve is , uitvoerig voorgefleld en
aangedrongen. Wij vragen nu toch : hoe is het met Gods
vaderlijk beftuur beftaanbaar, dat onfchuldige kinderen
door de zonden hunner ouders ongelukkig worden ? Deze
vraag had de Heer C O Q U E R E L , volgens het plan der
4

L e e r r e d e , moeten b e a n t w o o r d e n ; doch dit antwoord is
hij ons fchuldig gebleven. E n toch meenen w i j , dr.t de
Bijbel hier licht genoeg f c h e n k t , om ons vertrouwen op
G o d s Voorzienigheid v o o r wankelen te behoeden.
Ge
ne/. L : 2 0 ! — W i j weten niets van I K A B O D ' S verdere
lotgevallen. Hij fchijnt tot mannelijken leeftij d gekomen
te z i j n ; althans z i j n ' naam vinden wij v e r m e l d , 1 S A M .
X I V : 3. D o c h z o u de r a m p , die hem bij zijne geboorte
t r o f , geene weldadige gevolgen v o o r hem gehad h e b b e n ;
was zij niet v o o r hem eene nadrukkelijke vermaning tot
gehoorzaamheid aan G o d en afftand der z o n d e ; was het
verlies \-an ondeugende aanverwanten een wezenlijk on
heil , en liep de Z o o n van P I N E H A S geen g e v a a r , om
onder de leiding zijns Vaders diens voorbeeld na te v o l 
gen ? W i j k e n n e n , volgens den B i j b e l , eene V o o r z i e n i g 
heid , die de verderfelijke gevolgen van het kwaad w e l
niet a f k e e r t , maar dezelve beftuurt, en daaraan eene rigting g e e f t , waardoor veel goeds w o r d t tot (land gebragt.
D e z e gedachte is bemoedigend en vertroostend. W a t v o l 
gens den Heer C O Q U E R E L de Voorzienigheid beteek e n t , verklaren wij niet te w e t e n ; en wij h o p e n , dat
zijne preek nimmer zal vallen in handen van i e m a n d , die
eenige neiging mogt g e v o e l e n , om aan het beltaan der
Voorzienigheid te t w i j f e l e n ; hij z o u e r , onzes i n z i e n s ,
voedfel in vinden v o o r zijn o n g e l o o f !
I I I . Het onderpand der onjlerfelijkheid.
J O A N . XI:
25. Het opfchrift is niet n a a u w k e u r i g : er wordt hier g e 
handeld , e e r s t , over het onderpand
( w a a r b o r g ) onzer
onfterfelijkheid : Ik ben de opfianding en het leven ; daar
na , o v e r de voorwaarde
onzer onfterfelijkheid: die in
mij gelooft,
zal
leven.
De inleiding tracht in zes bladzijden de vooronderftelling te ftaven , dat het menschdom , federt X V I I I eeuwen
f l e c h t s , zich de gewoonte heeft eigen gemaakt, om aan
de onitcrfclijkheid tc gelooven. Het tegendeel is w a a r ;
het is niet het E v a n g e l i e , welks uitfpraak die hoop v o o r
het eerst heeft doen o n t d a a n : zij ligt in het hart van elk
m e n s c h ; zij is onaffcheidelijk van ons g e w e t e n , en open-

baart zich in de Godsdienstleer van alle Volken onder
verfchillende, wel is waar, buitenfporige gedaanten, dan
die alle het aanwezen van eene zucht naar een oneindig
voortdurend beftaan ftellig bewijzen. Enkele wijsgeeren
mogten bij de Ouden de onfterfelijkheid loochenen ; doch
het Volksgevoel verhief zich daartegen, en ftoorde zich
weinig aan hunne afgetrokkene befpiegelingen. Eigenlijk
was dus het geloof aan de onfterfelijkheid niet, zoo als
de Schrijver zegt, bloot onder Wijsgeeren bekend, maar
wel inderdaad populair, en daarom ook befmet met Volks
dwalingen , wier belagchelijk aanzien fommige Wijsgeeren
bewoog, de ganfche leer der onfterfelijkheid te verwerpen.—
In éénen adem zegt evenwel de Heer c o q u E R E L ver
der , bl. 68 : „ De onfterfelijkheid; eene leer, geheiligd
door alle Godsdienften, erkend door alle Volken."! ?
Na eene verklaring van de woorden van J E Z U S :
Ik
hen de op/landing en het leven, (waarin echter de ont
wikkeling van het begrip , in het woord leven befloten ,
vergeten is) wordt aangetoond, dat Hij aldus met gezag
kon fpreken, als die zelf geftorven, opgeftaan en ten
Hemel gevaren i s ; dat niemand vóór Hem zoodanige be
tuiging heeft kunnen doen, en dat dit krachtig woord
van H e m , in verband befchouwd met de gelegenheid,
waarbij .het werd uitgefproken, gewigtiger voor ons i s ,
dan uitvoerige bewijsgronden. In het tweede ftuk lezen
wij betrekkelijk de voorwaarde der onfterfelijkheid', dat
ieder voor zichzelven moet weten, of hij gelooft; dat dit
geloof opregt en volkomen behoort te zijn; en dat de
dood voor den geloovigen Christen zijn vreesfelijk aan
zien verloren heeft. Dit zijn de gronddenkbeelden, wel
ke wij. in dit gedeelte der preek hebben kunnen onderfcheiden. Ten flotte wordt gefproken van den hoogeren
gelukftaat des toekomenden levens, in vergelijking van
ons tegenwoordig aanzijn.
Het eerfte deel komt ons voor met zorg bewerkt te
zijn en vrij regelmatig af te loopen, offchoon er in het
zelve, bl. 7 4 , 7 5 , eene verwarring heerscht tusfehen de
onfterfelijkheid openbaren , en den toegang tot eene za-

lige onfterfelijkheid verzekeren.
Het Iaatfte, dit ftemmen wij t o e , kon alleen door C H R I S T U S geichieden;
doch waarom de overige Schrijveis niet in ftaat zouden
geweest z i j n , dc openbaring der onfterfelijkheid in hunne
fchriften op te n e m e n , zien w i j niet in. Hetgeen de
Schrijver bl. 7 5 aanmerkt over den tekst van Rom. V l l i
1 0 , als eene interpretatie van Levit. X V I I I : 5 , is vreemd
cn zonder grond. — In het tweede deel misten wij genoegzame duidelijkheid, en verlangden wij eene meer opzettelijke aanwijzing der zedelijke ftrekking van het geloof
in C H R I S T U S , als door wien alleen wij ook na den
dood herleven , en eene eeuwige gelukzaligheid verkrijgen
kunnen.
I V . Het terugwenfehen
van vorige tijden.
Predik.Vïl:
1 0 . W i j verplaatfen ons gaarne in het verledene, zelfs
in een verwijderd verledene, waarin wij niet geleefd hebben , en dat niettemin eene meerdere wezenlijkheid voor
ons b e z i t , dan de geheel onbekende toekomst. Ondertusfehen kunnen deze herinneringen eene fchadelijke ftrekking h e b b e n , daar zij ons vaak het verledene boven het
tegenwoordige doen Hellen. Kommervolle tijden geven
daartoe veelal aanleiding. E v e n w e l is dit terugwenfehen
van het verledene af te k e u r e n , daar h e t , uit een gefchiedkundig oogpunt b e f c h o u w d , onredelijk,
uit een
godsdienftig oogpunt onbezonnen is. Onredelijk,
vermits
o n z e kennis van het verledene gebrekkig i s , onze verbeelding ons vaak misleidt, ons gevoel door het tegenw o o r d i g lijden fterker getroffen w o r d t , dan door de voorftelling van verledene rampen, en elke eeuw een mengfel
van v o o r - en tegenfpoed oplevert. Onbezonnen, wijl God
met wijsheid den levenstijd van elk mensch bepaald heeft,
zijn waakzaam beftuur zich over alle tijden uitftrekt, en
iedere eeuw van Hem zoodanige gunstocwijzen o n t v a n g t ,
als voor hare behoeften berekend zijn. — O v e r het geheel
hebben wij deze Leerrede met genoegen gelezen. Het
eerfte deel onderfcheidt zich door o r d e , v i n d i n g , een'
vloeijenden ftijl en krachtigen betoogtrant. V a n het t w e e de deel mogen wij hetzelfde niet z e g g e n . E r heerscht
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hier eene duisterheid van denkbeelden, die de aandacht
geheel moet doen dalen; en er wordt van de magt van
het Opperwezen op een' toon gefproken, welke den
Christen geenszins, maar wel den Jood uit het O. V .
zou betamen; men vergelijke bl. 1 1 6 . — De toepasfing
is hoogst fchraal, en was echter voor vele vruchtbare
aanmerkingen vatbaar.
V. Het Geweten. Hand. XXIV: i<5. De goederen de

zes levens zijn, of vergankelijk, of van blijvende waarde.
Tot de laatfte foort behoort ook, immers behoudens ze
kere voorwaarden, een onberispelijk geweten voor God en

de menfchen. Dit wordt in de inleiding zeer uitvoerig
ontwikkeld, en vervolgens gezegd, wat e r , naar de leer
en het voorbeeld van P A U L U S , tot een rein geweten
behoort, namelijk regtfehapenheid(jntégriti)

, godsvrucht

en liefde; waarna de Redenaar afzonderlijk fpreekt van
, een rein geweten voor de menfchen en niet voor God,—
voor God en niet voor de menfchen, — voor God en
menfchen beide.
De befchrijving van dc eigenfehappen van een goed ge
weten is , gelijk elk uit deze opgave kan afleiden, ver
ward en tevens onvolledig. Wat het geweten eigenlijk i s ,
zegt de Schrijver niet: hij vergenoegt zich alleen met eene
noodelooze opeenftapeling van meest al de plaatfen , alwaar
P A U L U S het woord geweten bezigt. Daarenboven heeft
de Heer C O Q U E R E L den zin van het Apostolisch gezeg
de niet gevat. Gewagende van de op/landing der dooden,
beide der regtvaardigen en der onregtvaardigen, vs.
1 5 , zegt de Apostel: daarom (of inmiddels) beylijtig
ik mij, om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor

God en de menfchen; hetgeen blijkbaar beteekent, een
geweten, dat mij niet bcfchuldigt van tegen God en de
menfchen te zondigen. De Heer C O Q U E R E L , daaren
tegen , verftaat er door, ftrijdig met P A U L U S meening,
een geweten, dat door God en de menfchen goedgekeurd
wordt; en zoo kwam hij tot de zonderlinge, llraks opgegevcne, verdeeling, welke hem vcrpligtte, om over hui
chelarij en miskende deugd tc fpreken; terwijl hij, ge-

trouw blijvende aan den t e k s t , over het geweten had
moeten handelen. Bovendien is het o n n a a u w k e u r i g , te
z e g g e n , dat de menfchen ons geweten beoordeelen. Z i j
beoordeelen onze daden en onze bedoelingen, v o o r z o o
verre hun die bekend zijn. G o d alleen kent en beproeft
de gewetens.
V I . P E T R U S wandelende
op de zee.
M A T T H .
X I V : 2 8 — 3 1 . Eerst w o r d t gefproken van het geloof,
waarover de Heer C O Q U E R E L , in zes • bladzijden,
verfchillende bijzonderheden in het midden b r e n g t , z o n der echter onze begrippen van het geloof veel op te helderen; hetgeen wij daaraan toefchrijven, dat de Redenaar
vergeet te z e g g e n , in welken zin hij het w o o r d b e z i g t ,
en op welke voorwerpen hij het betrekkelijk maakt. H e t
geloof i s , zegt h i j , bl. 1 5 8 , eene ei gen f chap van het
verftand; een weinig verder verftaat hij daaronder depligten zelve,
en dan weder is l i e t , bl. 1 6 0 , een indruk
van de ziel.
Het objectieve en fubjectieve van het g e l o o f wordt hier niet onderfcheiden; en geen wonder d u s ,
dat de Schrijver, met de zaak v e r l e g e n , uitroept: la foi
est la foi ! — Vervolgens w o r d t de gefchiedenis voorgedragen en toegelicht. Hier lezen w i j , onder anderen,
dat het P E T R U S , bij zijne v r a a g , om J E Z U S op de
zee te gemoet te g a a n , te doen w a s , om een wonder
v o o r z i c h te verkrijgen; dat dit verlangen ongepast en
onbezonnen w a s , en uit eene verborgene drijfveer v o o r t kwam , die geene andere was , dan h o o g m o e d ! „ W e l k
„ een genoegen in deze groote omftandigheid, dc eerfte
„ plaats in te nemen en de eerfte rol te v e r v u l l e n , z i c h
„ boven zijne medeleerlingen te verheffen, meer vastheid
„ van vertrouwen en moed te t o o n e n , dan z i j , en in
„ hunne tegenwoordigheid z o o veel onverfchrokkenheid
„ aan den dag te leggen ! . . . . W e l k eene v r e u g d e , al
„ die g e v a r e n , welke een g e w o o n geloof konden doen
„ w a n k e l e n , te trotferen; welk een r o e m , aan zulk een
„ treilend wonder deel te n e m e n : geheel Kapernaïtm z a l
„ er van gewagen ! " ( B l . 1 7 1 . ) Hier zal nog bij gekomen
zijn , zucht naar het wonderbare en v r e e m d e , dc begeerte

om zijn geloof op de proef te Hellen, en door een' ftoiiten flap voor altijd tegen twijfelingen te beveiligen. —
J E Z U S zeide tot P E T R U S :
kom! Vreemd mag het
fcbijnen , dat de Heer zoo ligt een wonder verleende; H i j ,
die „ in zijn leven misfchien even zoo veel wonderen
„ geweigerd als toegedaan heeft"! ! (bl. 1 7 5 ) ; — doch
dit was thans noodig en heilzaam. P E T R U S overmoed
moest vernederd worden. Hij waagt zich op de z e e :
ras doorziet Hij zijne vermetelheid; zijn vertrouwen be
geeft hem ; hij zinkt, en wordt door J E Z U S gered.
Wij meenen , dat deze verklaring vol gewaagde onderftellingen is , en weinig overeenkomt met het doorgaande
karakter van P E T R U S . De Heer C O Q U E R E L erkent
zelf, dat P E T R U S hier aan eene eerfte opwelling ge
hoor gaf, dat hij handelde zonder na te denken , b l . 165 ,
1 6 7 ; en dit zeggen wij met hem. Doch wij vinden in
zijn bedrijf geen fpoor van hoogmoed, vermetelheid,
zucht om te fchitteren en zijne krachten te beproeven.
Gelijk wij hem overal aantreffen , zoo ook hier: driftig ,
voorbarig, onberaden, door den indruk van het oogenblik overmeesterd, vol zelfvertrouwen, maar zwak wan
neer er. gehandeld moet worden; bij dit alles echter opregt, welmeenend en edeldenkend. Hij ziet j E z u s "op de
zee gaan; getroffen door zijne Goddelijke grootheid , wil
hij Hem te gemoet ijlen. Kom ! zegt de Heer, op den
minzamen toon der bewilliging. P E T R U S gaat, en
zinkt, — niet, gelijk C O Q U E R E L w i l , omdat hij zijne
vermetelheid inzag, maar uit vrees. De tekst zegt uit
drukkelijk: ziende den fier ken wind, werd hij bevreesd.

Doch de Heer C O Q U E R E L heeft voorzigtiglijk begre
pen , van deze woorden niet te moeten gewagen. — Waar
om het geloof bij P E T R U S verdween, wordt onverklaar
baar ,wanneer men, met den Heer C O Q U E R E L , aan
neemt , dat hij eene proef van de fterkte van zijn geloof
wilde zien. Immers in dat geval moest zijn vertrouwen
verfterkt en zijn moed onwankelbaar geworden zijn , toen
hij, na een of twee flappen op zee gedaan te hebben,
bemerkte, dat hij niet zonk, maar op de baren ftaande
bleef.

D e toepasfing kon niet dan zeer verkeerd uitvallen.
Hier bevat zij zelfs hoogstgevaarlijke Hellingen. Zij waarfchuwt de toehoorders, N B , tegen de p o g i n g , om hier
beneden volmaakt te willen w o r d e n , gelijk onze Vader in
de Hemelen volmaakt i s , b l . 1 S 2 , — om naar grooter
heiligheid te ftreven , dan waartoe het mogelijk is hier
op de wereld te g e r a k e n , — en om n i e t , v ó ó r dat het
tijd i s , uitverkorene, regtvaardige menfchen te willen
w o r d e n : dit noemt de Heer C O Q U E R E L onbezonnene
en ligtvaardige w e n f c h e n , gelijk aan die van den Z o o n
van J O N A S (waarfchijnlijk eene drukfout v o o r J O N A ) !
V I I . De Goddelijkheid van het Christendom. 1 Kor.
I: i j . Is P A U L U S voor u gekruist ? D e Heer c o Q U E R E L begint met te z e g g e n , dat het Evangelie geen
w o o r d b e v a t , hetwelk met dit w o o r d kan vergeleken
worden ( J O A N . V I I : 4 6 ! ) ; waarna hij dit denkbeeld, op
zijne wijze , u i t b r e i d t , den Haat der Korinthifche g e 
meente bcfchrijft, de aanleiding en hoofdinhoud des Briefs
opgeeft, den tekst toelicht en g e b r u i k t , om te b e t o o g e n ,
dat de drie voornaamfte weldaden van het E v a n g e l i e , t .
w . de genade onder verzoekingen, de rust onder be
proevingen , en de zaligheid bij den dood, van den Heer
k o m e n , niet van menfchen. Hierop volgt eene tweede
inleiding, waarin gezegd w o r d t , dat G o d z i c h , bij zijne
•openbaringen, ja w e l van menfchen bediend h e e f t , doch
hun' dienst niet noodig h a d ; waarna dc verdeeling der
preek andermaal, in dezelfde bewoordingen als b o v e n ,
w o r d t opgegeven.
D e ontwikkeling van het eerfte deel is flaauw en on
volledig. Niets vindt men daar van de h o o g c b e f t e m m i n g ,
welke het Christendom den mensch aanwijst, van de z e 
delijke k r a c h t , die het Evangelie bij hem vooronderftelt,
van de Goddelijke h u l p , elke deugdzame poging toege
zegd , noch van de krachtige drangredenen tot volharding
uit het befcf van G o d s liefde en van j E Z U S voorbeeld. —
In het tweede deel worden al de troostgronden, welke
de menfchen elkander in dagen van leed t o e v o e g e n , als
onvoldoende uitgemonfterd. D i t betoog klinkt nu en dan

zeer onvoorzigtig. Onder anderen wordt het een d w a z e
troost genoemd, om onze door rampen nedergedrukte
vrienden tot het opvatten van de eene of andere belangrijke werkzaamheid te willen aanfporen!
Over het algemeen vragen wij, of de Heer C O Q U E R E L zijnen tekst niet meer uit het oog verloren heeft,
dan noodig w a s ; of de weldaden, die wij aan C H R I S T U S kruis (is P A U L U S voor u gekruist ?) verfchuldigd zijn , niet op den voorgrond gefield hadden moeten
worden; of het verband ook geene-aanleiding gaf, om te
fpreken van de voortreffelijkheid onzer Christelijke kennis
boven menfchelijke wijsheid, vs. 1 7 v. v. ? Voorts is
het blijkbaar, dat de preek niet geeft, wat het opfchrift
belooft. De Goddelijkheid van het Christendom wordt
hier niet bewezen, maar onderfleld, en dan aangetoond,
dat de leeringen en weldaden van het Evangelie voor onze dierbaarfle aangelegenheden meer waarde hebben, dan
hetgeen ons buiten het Evangelie geleerd en aangeboden
wordt. Hinderlijk was ons in deze Leerrede het gedurig
en buitenfporig herhalen van den tekst, dikwerf zonder
eenig doel, en flechts als een klank, waarmede men den
oppervlakkigen hoorder verrast, maar den nadenkenden
moet doen glimlagchen.
VIII. De grondbeginselen der Hervorming.
Pfalm
CXVI; 1 0 : Ik heb geloofd, daarom fprak ik. De tekst

is niet veel meer dan motto. Na eene uitvoerige inleiding , onderfcheidt en ontwikkelt C O Q U E R E L drie
grondbeginfelen , welke door dc Hervorming in het licht
gefield en gezag verkregen hebben: vrijheid van onderzoek , vrijheid

van geloof,

en vrijheid

van eerdienst.

Deze ftukken worden met veel gematigdheid en kennis
van zaken ontvouwd. Inzonderheid hebben wij met genoegen gelezen, wat hier gezegd wordt van de zoogenoemde eenheid der Roomfche Kerk, bl. 242—244 , —
van het geoorloofde verfchil van denkwijze in het godsdienilige, bl. 2 4 5 , 246 , — van de verdraagzaamheid ,
bl. 254—256. Het derde deel komt ons echter minder
wèl doordacht voor. Hier verwart de Schrijver vrijheid

van eerdienst met vrijheid van geweten. Alvvat hij in dat
gedeelte z e g t , had evenzeer tot opfchrift kunnen dragen
vrijheid van geloof, zijnde het eerfte deel der Leerrede.
W i j kunnen niettemin dc lezing van het ganfche ftuk met
ruimte aanbevelen. H e t z e l v e ademt denzelfdcn g e e s t , als
dc

fchriften

van den Heer C H A R L E S
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I X . B e winst des Christens.
1 T U I . V I : 6 , 7. E e n e
Leerrede op een' opgegeven t e k s t , ter opening der Wal
fche Kerkvergadering. In de inleiding (ruim zes bladzij
den lang) wordt g e z e g d , dat het Christendom v o o r on
zen aardfehen toeftand evenzeer berekend i s , als het ons
v o o r een beter aanzijn v o r m t , wijzende ons den w e g ,
om zoo w e l v o o r d e z e , als v o o r eene volgende wereld
te leven. V o o r t s wordt de tekst opgehelderd, zeer kort
(dit keuren wij goed) , doch tevens zeer gebrekkig. In
dien de Heer C O Q U E R E L het oorfpronkelijke inge
zien , o f eene goede Commcntarie opgeflagen h a d , z o u
hem gebleken z i j n , dat P A U L U S woorden een terugflag
_zijn op het vorige vers , waar van winstbejag gefproken
w o r d t , en dat de aannemelijkfle v e r k l a r i n g , die ook den
besten zin o p l e v e r t , deze i s : Voorzeker
is de Godza
ligheid een groot, winstgevend goed, wanneer zij gepaard
gaat met vergenoegdheid;
met andere w o o r d e n : D e
Christen ftrevc naar deze vergenoegdheid, en trachte
daarmede zijnen wandel te vertieren; want wij hebben
niets in de wereld gebragt, v s . 7 e n z . ; gevende de A p o s 
tel in dc volgende v s s . 9 en 10 nog eene tweede beweeg
reden o p , om van alle winstbejag af te z i e n , de geva
ren namelijk, waarin het geloof door het rusteloos z o e 
ken van rijkdom onvermijdelijk gewikkeld w o r d t . D e z e
opvatting z o u den Heere C O Q U E R E L een naauwkeuriger bepaald onderwerp aan dc hand gegeven h e b b e n ,
dan hetgeen hij nu behandeld heeft.
Vooreerst b e fchouwt hij het g o e d , hetwelk wij moeten trachten te
v e r w e r v e n , Godsvrucht met vergenoegdheid;
vervolgens
de drangreden: Wij hebben niets in de wereld, e n z .

In het eerfte deel zal betoogd worden, dat er geene
vergenoegdheid is zonder Godsvrucht, en omgekeerd. Zon-»
derling is deze bewijstrant. De Apostel immers l'preekt
van Godzaligheid en vergenoeging, als zijnde ieder afzon
derlijk , op zichzelve, goed en begeerlijk; doch P A U L U S
vindt het geraden, ook bij Godzaligheid tevredenheid met
een middelmatig beftaan te voegen. De tegenftelling, door
den Redenaar voorgedragen, is dus geheel buiten den
tekst. Daarenboven verwart de Heer C O Q U E R E L , in
zijn betoog, vergenoegdheid (welke hij zeer goed zegt,
daarin te beftaan, dat wij den voorfpoed genieten zon
der ons door denzelven te laten verblinden, en op den
tegenfpoed acht geven , zonder moedeloos te worden , bl.
270) met zielerust, welke de zondige en ongeloovige
mensch niet kent, en die alleen door een opregt geloof
in God en den Zaligmaker te verkrijgen is. Volkomen
waar; maar hier had iets anders moeten bewezen wor
den. — In het tweede deel wil de Schrijver niet aantooT

n e n , dat Godzaligheid en vergenoeging een grand bien

zijn : dit betoog is te duidelijk en nutteloos; maar dat bei
de eigenfchappen un gain , eene winst, opleveren. Het
onderfcheid tusfehen deze, bij hem voor zoo belangrijk
gehoudene , uitdrukkingen vatten wij niet. Niet gaarne
zouden wij voorts, met den Heer C O Q U E R E L , w i l l e n
volhouden, bl. 2 8 2 , dat de dood ons alles ontneemt,
ook de vruchten van onzen arbeid, onze aardfche onder
vinding en wetenfehap. Openb. XIV: 1 3 . Het flot is een
betoog, dat het Christendom geen treurige Godsdiénst
is. Hier wordt veel goeds gezegd; doch het geheel heeft
flechts eene verwijderde betrekking op het behandelde
onderwerp.
X.

D E M E T R I U S .

3

JOAN.

VS. 12:

Jan

DE-

M E T R i u s wordt getuigenis gegeven door allen endoor

de waarheid zelve. Eene Bevestigingsrede. De inleiding
bevat eene beeldrijke voorftelling van de bezwarende
taak, die den Evangeliedienaar is opgelegd. „ Met de
„ eene hand onderfteunen wij de Ark des Heeren, en
„ dikwerf rusten wij met de andere op een gebroken

421

SER MOMS.

„ riet. Daar wij onvermogend z i j n , om u door onze
„ eigene kracht te heiligen , z o o moet de w o l k , het tee„ ken der Goddelijke t e g e n w o o r d i g h e i d , i n d e t e m p e l e n ,
„ waar wij u geleiden , nederdalen; doch wanneer zij
„ verfchijnt, kunnen w i j , evenmin als de Priesters van
„ S A L O M Ü , blijven ftaan , om het dienstwerk te verrigten,
„ omdat de heerlijkheid des Ileeren G o d s huis v e r v u l t ; en
„ evenwel het Christendom heeft dat dienstwerk n o o d i g . "
• — D e Leeraar behoeft dus velerlei onderlleuning, G o d d e 
lijke j a , maar ook menfchelijke. Vooreerst w o r d t hier ge
vorderd , dat allen hem getuigenis geven, in dien zin , dat
zij hem hunne achting cn vertrouwen fchenken. D o c h de
Leeraar moet zich vervolgens deze gevoelens waardig b e toonen , want ook de waarheid
moet hem getuigenis
ge
ven; met andere w o o r d e n , zijn geweten moet hem z e g 
g e n , dat hij achting en vertrouwen v e r d i e n t . — W i j t w i j 
felen zeer , o f deze opvatting rigtig is. D e waarheid z a l
wel in den t e k s t , gelijk v s . 3 , 4 , 8 en 2 J O A N . V S .
1 , 2 , 4 , de leer der waarheid,
het E v a n g e l i e , beteekenen , en de zin zijn : D E M E T H I Ü S w o r d t algemeen
g e a c h t , en ook door zijnen ijver voor het Evangelie heeft
hij aanfpraak op een loffelijk getuigenis. — E e n w a r m e ,
krachtige epilogus befluit deze Leerrede.
De L e z e r s van dit Tijdfchrift zullen nu over den in
houd en vorm der hier voorkomende Leerredenen eenigermate kunnen oordcelen.
D e voorfbinders eener ftrenge
eenheid van onderwerp zullen in de preekmethode van deü
Heer C O Q U E R E L weinig behagen vinden. E v e n w e l
elke methode is bruikbaar, en de keus hangt veelal a f
van den fmaak en denktrant des Predikers. Dan er z i j n ,
meenen w i j , eeirge algemeene r e g e l e n , op elke predik
wijze roepasfelijk, waartegen de Heer C O Q U E R E L ,
bij herhaling zondigt. Z o o zijn zijne inleidingen
door
gaans buitenfporig l a n g , e n , o f g e h e e l , o f gedeeltelijk,
louter bijwerk'. Daarentegen mist men niet zelden een
/lot, epilogus,
of peroratie,
waarin het gezegde zamengetrokken o f toepasfelijk aangewend w o : d t . W i j twijfelen
ook z e e r , o f de w i j z e , waarop C O Q U E R E L zijne denk»
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beelden voordraagt, gefcbikt i s , om dezelve in het geheugen der toehoorders te prenten. Op vele plaatfen
vonden wij zijne redenering ingewikkeld en duister, zoodat het ons bezwaarlijk viel, de volgreeks der, gedachten
op te geven.
Hoezeer de Heer C O Q U E R E L de verklaring der H .
S. verwaarloost, en zelfs niet eens bekend toont te zijn
met hetgene daartoe behoort, is uit ons verflag gebleken.
Dit gebrek valt bij den onderhavigen bundel te meer in
't oog, daar hier verfcheidene tekften voorkomen , die
allezins verklaring behoeven. Vanhier, dat de plannen
doorgaans geheel willekeurig zijn, en de gronddenkbeelden noch 'uit den tekst, noch uit den zamenhang genomen , maar louter voortbrengfelen zijn van des Redenaars
vlugge verbeelding, zoodat men vele fraaije plaatfen met
weerzin leest, vermits men iets anders verwacht, dan
men vindt. In dit opzigt heeft de Heer C O Q U E R E L
het weinig verder gebragt, dan de beroemde Franfche
Predikers der eeuw van L O D E W I J K XIV. Niet, dat
hij van den Bijbel geen gebruik maakt. Integendeel, zijne
preken zijn opgevuld met aanhalingen uit den Bijbel,
toefpelingen op Bijbelfche gezegden en gebeurtenisfen;
de geheele Bijbelfche Gefchiedenis zweeft hem gedurig
voor den geest, en is de bron, waaruit hij overvloedig
fchept. Doch hij gaat hierbij zonderling te werk. In ééne
zinfnede vliegt hij met u den ganfchen Bijbel door, fpringt
van Sinaï. op Thabor, verplaatst u van het Evangelisch
grondgebied eensklaps midden in de hraclitifche Theocratie , uit het Christelijk bedehuis in den Jeruzalemfchen tempel, onwijsgeerig tijden, plaatfen, perfonen en
omftandigheden dooreenwarrende.
Wat den fïijl betreft; zullen wij ontkennen, dat hij fierlijk, roerend, wegflepend is ? Neen, dat zullen wij niet;
maar wij zullen den moed hebben van te zeggen, dat het
de ftijl niet i s , dien'wij voor den Christelijken leerftoel
gepast keuren ; dat die bcllisfende , magtfprcukige toon ,
dat beftendig gebruik van den tweeden perfoon, waarbij
de Spreker zichzelven fchijnt uit te fluiten , ons dikwerf

zeer hinderlijk v o o r k w a m .

Wij zullen verder gaan, en

b e t u i g e n , dat wij hier dat keurige , vloeijende,befchaafde
Franfche proza niet aantreffen, waardoor de fchriften der
beste Franfche
Letterkundigen van vroegeren en lateren
tijd zich onderfcheiden.
„ L e e r r e d e n e n , " zegt de Heer
C O Q U E R E L , „ zijn niet gemaakt om gelezen te w o r „ d e n , " — en dit gekit althans van de zijne v o l k o m e n .
Afgebrokene zinfneden , opzettelijke g a p i n g e n , waarop
wij door puntjes . . . worden opmerkzaam g e m a a k t , verrasfende afwisfclingen van den oratorifeben en gemeenzamen t o o n ; alles geeft te k e n n e n , dat hier actie bij
b e h o o r t , dat het ontbrekende door gebaren enz. moet
worden aangevuld. A l l e s verraadt den toeleg om effekt
tc doen. W i e met aandacht l e e s t , w a t , naar het oordeel des Heeren C O Q U E R E L , tot het vervaardigen
ecner Leerrede vereisclit w o r d t , ( V o o r r . b l . 1 3 ) zal dit
hoofddoel zijner ftukken niet voorbij kunnen zien. Nu
cn dan (tieten wij op woorden en v o l z i n n e n , die eenen
kiefchen ft ijl ontfieren ; b . v . désappointer,
b l . 4 . fapitoyer,
b l . 3 5 . Ie vouloir dc Dien,
b l . 1 2 1 . advenir,
bl. 21 T. recrópir , bl. 3 1 6 , favourer
un prodige, bl. 1 7 8 .
les Apotres
eContent
la louche cntrouverle,
bl. 1 7 0 .
faire acte de prefeuce dans le temple, b l . 266. Phomme
plcure dans le monde le moins qu'ilpeut, b l . 287 e n z . —
dan eens op volflagen onzin : II H ' J a qidune redemption et qidune immortalité,
de même que la croix et la
tombe de j É s v s font des chofes uniques , b l . 7 3 .
A F éternité fuffira F éternité,
b l . 1 2 2 . Des fentimens
cPintógrité
— qui fasfujettisfent
notre
conduite,
not re vie, notre amc, notre mort même,
bl. 138.
Tout ferait
Men, ft Dien tfen favait pas plus que les
hommes , b l . 1 4 3 . Les miracles dc J É s u s prodttifaient
fur les as fislans les mejp.es impresftons
qidaiifourd'hui,
fur r.ous , li.< m-y stères,
b l . 1 7 4 e n z . — f o m s , en wel
meer Tan w ' vzrvm Ju k u l ' e n , op taalfeiten ; z o o als
bl. - 4 . / / ' you, ch::irii,:z quelle voix que la f entte, voor
quelle autre
o f iets d-.rg. f'élamer E N une phafe, bl.
J 1 5 . prej't.'ge , oü /. < f-mplalt
le fanatisme, bl. 126. EN
:

't'

t' 2

trop de développemens, bl. 1 3 4 . E N line bonne confcien*
ce , E N une confcience pure , bl. 1 3 5 . (In het geheel zijner

in het gebruik van en en y vele grammatikale zonden aan
1

te wijzen, zoo als bl. 1 6 7 , 2 2 2 , 2 3 5 . ) ce ri est jamais
pour sol SE u i , , bl. 1 4 0 . plus que le texteindiqueetcon'tient, voor rCindique et N E contient, bl. 1 3 3 . tenons
done — nous conjlamment occupe's, voor tenons nous done—•
conflamment occupés,b\. 9 0 . enz. De twee opeenvolgende

volzinnen, bl. 1 9 5 . Enfin l'ingrate, enz. zijn bijna niet
uit te fpreken. Doch wij willen den Lezer niet noodeloos
vermoeijen, èn houden den verderen inhoud van ons lijstje
voor ons.
Wanneer wij nu nog den onderhavig^en bundel met
den vorigen vergelijken, en daarbij bedenken, dat er een
tijdvak van tien jaren tusfehen beide ligt, dan zal de uitkomst voor het latere werk des Heeren C O Q U E R E L
niet in allen deele gunfïig zijn. Wij treffen toch hier
niet alleen dezelfde hoofdgebreken aan, die wij in den
eerflen bundel opmerken; maar zij komen ons voor, nu
meer in 't oog te vallen; terwijl wij er tevens andere
ontdekken , welke de vroeger uitgegevene Leerredenen
of niet, of minder ontfieren. De uitvoerigheid onzer Recenfie verhindert o n s , dit breeder te ontwikkelen en met
proeven te Haven.
Met leedwezen befpeuren w i j , dat ons verflag over het
algemeen on gun (lig is uitgevallen. Wij betuigen plegt i g , dat geene partijdigheid, maar zuivere waarheidsliefd e , onze pen befluurde. Gaarne doen wij hulde aan de
verdienften des Heeren C O Q U E R E L , wiens jlerke zijde wij even goed kennen als bewonderen. Reeds bij de
uitgave zijner eerfte Leerredenen ontdekten wij in hem
eene groote mate van menfehenkennis en vernuft, eene
levendige en rijke verbeelding, de gaaf, om zijne denkbeelden op eene bevallige en treffende wijze uit te drukken ; en , zoo dikwerf wij hem hoorden, erkenden w i j ,
dat hij in de oratorifche voordragt eene buitengewone
hoogte heeft bereikt. Het gebrekkige van zijne opftellen
inziende, willen wij niet vergeten, dat hij een Kweeke-

ling is der S c h o o l van Montauban
, m e t onze
Nederland
fche Univerfiteiten niet te vergelijken; offchoon het ons
b e v r e e m d t , dat een twaalfjarig verblijf in ons Vaderland
niet voldoende geweest i s , om hem met onze vorderin
gen in de Godgeleerde wetenfchappen bekend te maken.
O v e r t u i g d , dat zijn roem thans gevestigd en v o o r alle
partijdige aanranding veilig is , meenden wij de waarheid
te kunnen en te mogen z e g g e n , zonder ongunltige ver
moedens te verwekken , o f de vrienden en bewonderaars
van den Heer C O Q U E R E L tegen ons in het harnas te
jagen.
Wij hadden daarbij nog eene b e d o e l i n g , w e l k e wij niet
verhelen willen.
Mannen v a n buitengewone talenten ,
gelijk de H e e r C O Q U E R E L , oefenen doorgaans e e n '
krachtigen invloed uit op a l l e n , die befterad z i j n , om in
hunnen w e r k k r i n g te arbeiden. ' Z i j vinden o f navolgers
o f naüpers.
W i j h o p e n , dat ons verflag Studenten en
jonge Predikanten, inzonderheid h e n , die z i c h v o o r de
Walfche Kerken in ons land v o r m e n , o f die reeds wer
kelijk in dezelve het predikambt uitoefenen, overtuigen
z a l , dat de Heer c o Q U E R E L hun model niet zijn
m a g ; dat zij zijne preekmethode , ftijl en voordragt niet
kunnen n a v o l g e n , zonder hunne eigene oorfpronkelijkheid
te verloochenen, de vruchten van een beter onderwijs te
v e r w a a r l o o z e n , en hunne wezenlijke meerderheid op te
offeren , om z w a k k e kopijen te worden van een op z i c h 
zelven ftaand origineel.
W i j bidden hen te bedenken,
dat L e e r l i n g e n van eenen H E R I N G A , V A N

VAN

DER P A L M

V O O R S T ,

en V A N H E N G E L een fonds

bezit

ten , waartegen de fchitterende rijkdom van uitlandfche
Predikers niet kan opwegen ; en w i j w e n f c h e n , dat zij
dit gulden w o o r d van den Heer c o n u E R E L ( b l . 325)
fteeds in gedachte mogen h o u d e n : le Sanctuaire ti est pas
un theatre dresfé pour y brillcr !

Proeve eener oordeelkundige Gefchiedenis van de bij Gevaccineerden waargenomcne Kinderziekte,

benevens

een Onderzoek aangaande het wezen , de oorzaken en
de voorbehoeding dezer Ziekte,

door Dr. A . F . L Ü -

D E R s , Koninklijk Geneesheer te Eckernförde in het
Hertogdom Sleeswifk , enz. Vertaald

en met een Aan-

hangfel vermeerderd door j . D E B R A U W ,

Doctor

in de Geneeskunde te Woerden. Te Leiden, bij C . C .
van

der

Hoek.

1 8 2 7 . In gr. 8vo. XII en 337 bl.

fa-90.

Sinds de invoering de Koepokinenting hoorde men hier
en daar van Kinderpokken bij Gevaccineerden g e w a g e n ,
die echter in haren loop v a n de gewone Kinderpokken
aanmerkelijk verfchilden. D e voorbeelden werden menigv u l d i g e r , bovenal bij heerfchende Pokken-epidemiën; en
uit het vaderland z e l f der Vaccine k w a m menig berigt
desaangaande. Dusdanige berigten en waarnemingen deden het begrip ontftaan v a n Varioloïden, o f g e w i j z i g d e
K i n d e r p o k k e n , omtrent w i e r o o r f p r o n g ,
en toevallen de gevoelens der Geleerden zeer uiteenliepen. H e t
w e r d derhalve n o o d i g , het daaromtrent bekend gemaakte
niet flechts te v e r z a m e l e n , maar ook te o n d e r z o e k e n , te
proeven en te ziften. A a n dit noodige poogde D r . L Ü D E R S te v o l d o e n , en g a f in den jare 1 8 2 4 zijn Verfuch u i t ei ner Kr i life hen Gefchichte der bei Vaccinirten beobachteten Menfchenblattern, waarin men a l , w a t
tot op dien tijd toe over dit onderwerp is in ' t licht g e komen , vindt bijeenverzameld, en tevens een onderzoek
aantreft over de n a t u u r , oorzaken en verhoeding dezer z i e k te. D i t w e r k j e , het volledigfte z e f e r , ' t w e l k over g e noemde ftoffe gefchreven is , werd twee jaren later vertaald door den reeds door vroeger' letterarbeid bij land
en kunstgenooten be kenden D r . D E B R A U W , prakti •
ierend A r t s te Woerden ; cn het is deze v e r t a l i n g , welke
wij thans v o o r ons hebben. V o o r h e n , die belang (tellen

aard

in eene zaak van z o o veel gewigt voor de menfchelijke
z a m e n l e v i n g , en inzonderheid voor beoefenaars der Gen e e s k u n s t , is deze Proeve onontbeerlijk tot onderzoek
en kennis der waarheid.
De geleerde A u t e u r vermeldt eerst uitvoerig de waarnemingen van anderen en van h e m z c l v e n , behandelt in eene
tweede Afdeeling liet pathologifche, onderzoekt in een
derde gedeelte de o o r z a k e n , en fpreekt in eene vierde A f deeling over de middelen ter verhoeding van hetontflaan
van Kinderpokken bij G c v a c c i n c c r d c n ; terwijl in een
Aanhangfel de laatlle narigtcn daaromtrent worden medegedeeld. A l s kenmerken tier Varioloïden geeft de Schrijver op : onregelmatige u i t b o t t i n g , gebrek aan volkomcne
ettervorming en etterkoorts , fpoedigc opdrooging ; kenmerken , welke ook door Recenfent zijn waargenomen.
E e n e regelmatig afgeloonene Vaccinatie houdt hij v o o r een
volkomen en zeker voorbehoedmiddel tegen de Kinderziekte , en zoekt in het gemis van dezen regelmatigen a f l o o p ,
hetzij door onvolkomcne K o c p o k f t o f , hetzij door andere
oorzaken v e r w e k t , de aanleiding tot het ontftaan van gewijzigde Kinderpokken bij latere befmetting. Ook fchijnt
de Heer L Ü D E R S eene ontaarding der Kocpokftof te
ftcllen ; waarom hij de noodzakelijkheid beweert van het
vernieuwen der (lof uit de pok der K o e z e l v e . Uitvoerig
vooral is de Schrijver over de verhouding tusfehen Varioloïden
en Variedly
, en licit tweederlei variëteit van
VarioUdden,
waarvan de e e n e , 0111 derzelver overeenkomst met ware Kinderpokken , Varioloïs
Vaccinica
,
de andere , om derzelver vorm en karakter, Varicella
Vaccinica genoemd w o r d t . Onder de middelen , ter v o o r k o ming van Kinderziekte bij Gcvaccinecrdcn , telt dc Schrijver eene z o o veel mogelijk volkomcne K o e p o k i n e n t i n g ,
eene nu en dan plaats hebbende vernieuwing der K o e p o k ftof, en eene fpoedigc en algemeene
Vaccinatie.
Recenfent onthoudt zich voorbedachtclijk van alle aanmerkingen 0 mtrent de hier geopperde vooronderftellingen,
daar de gchccle zaal: t:-t n o g toe alleen v o o r w e r p van waarneming , en alle befriegcling niet meer dan loutere g i s -

A . f.
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ling

wezen kan. Intusfchen miste hij hier en daar logi-

fche

juistheid

in des Schrijvers redeneringen en g e v o l g -

trekkingen. Dit neemt evenwel niet w e g , dat deze P r o e ve als hoogstbelangrijk v o o r de kennis der gewijzigde K i n derpokken befchouwd moet w o r d e n , en de vertaling derzelve » als een verdfenftelijke a r b e i d , allen l o f verdient.
Deze Iaatfte i s , z o o ver wij konden n a g a a n , juist en ong e d w o n g e n , en door de bijgevoegde vergelijking van L Ü DERS'

werkje met de door o n z e Haarjemfche

fchappij

bekroonde Verhandeling

van

Dr.

Maat-

G I T Ï E R -

M A N N nog in waarde verhoogd geworden.

Nagelaten
ge»

en verfpreicle

trant

Med.

Doctor

Haarlem
D

vervat,

Letterarbeid,

meest in

luimi-

van J A C O B V O S M A E R , / V Z

en Hoogleeraar

te. Utrecht.

leven

II Deelen.

Te

, bij V . L o o s j e s . 1 8 2 7 . In gr. 8vo. ƒ 5 . 80.

e vroeg geftorvene en w e r k z a m e V O S M A E R , w i e n s

uitgebreide kundigheden

tot geen gering fieraad der

U-

trechtfche

H o o g c f c h o o l verftrekten, heeft zich ais fchrij-

ver,

bij het grooter p u b l i e k , door onderfcheidene

ook

luimige ftukjes

bekend

g e m a a k t , waarvan het beste g e -

deelte vroeger in het M e n g e l w e r k van dit Tijdfchrift g e plaatst is g e w e e s t .
ven
de

W i e herinnert z i c h hier niet het

en de wandelingen
Leefregels

enz.'?

d e n k b e e l d , om

van Meester

Intusfchen

bij dit

veifpreide

Maarten

Vroeg

ley

was het een g e l u k k i g
ook het n o g onuitge-

gevene nagelatene van denzelfden aard te voegen , en dus
aan de vergetelheid te ontrukken.

A l l e ftukken zijn w e l

niet van dezelfde w a a r d e ; en wij twijfelen geenszins," o f
VOSMAER

zelf z o u ,

b e z o r g d had , het

als hij dc uitgave bij zijn leven

een en ander hebben t e r u g g e h o u d e n ;

na eene aandachtige l e z i n g , e c h t e r , erkennen wij gaarne ,
met

den

u i t g e v e r , in zijn

verzamelde voortbrengfels

voorberigt,

dat alle de hier

eenen geest a d e m e n ,

die , ge-

trouw opgevangen en meer en meer doordringende tct

de

outierlchcidene itanden der menichelijke zamenleving , niet

nalaten k a n , bet gebied van gelouterde k e n n i s , ware deugd
en ongeveinsde godsvrucht van lieverlede uit te breiden.
Vragen wij toch , hoedanig die geest i s , wij hooren overal
een' man tot ons {preken, die in menfchen en menfchelijk
geluk een warm belang H e l t , die aan zijne medebroeders
gedurig t o e r o e p t : Keert tot de Natuur weder;
daarvan
af te wijken,
is de bron uwer rampen ! Geheel door
drongen van 's mcn'chen hooge beftemniing, en g e l o o vende aan menfchelijke d e u g d , kent hij geene andere bef c h a v i n g , elan die onze geheelc menschheid v e r a d e l t , en
noch het gevoel ten koste van het verftand o n t w i k k e l t ,
noch het verftand ten koste van het g e v o e l , maar die alle
ftralen der menfchelijkheid in één middelpunt van v o l k o 
menheid tracht te vereenigen. Z u l k een fchrijver is zeld
zaam genoeg om belangrijk te zijn , cn genoeg in tegenfpraak met het gros der menfchen om voedfel te vinden
v o o r ongezochte luimigheid. — W i j willen , om ons oor
deel te ftaven, van het voornaamfte in deze t w e e bun
dels eenig nader verflag g e v e n . Het min belangrijke o f
n o g genoegzaam in het geheugen bewaarde zullen w i j
Hechts met een enkel w o o r d aanwijzen.
Het eerfte deel bevat vooreerst ( I ) een betoog over de
medewerking van de drie Rijken der Natuur tot inftandhouding harer groote h u i s h o u d i n g , hetwelk ten opfchrift
draagt: Sporen der Godsregering
in de
Natuur.
I I . De waarde der Natuurkunde
voor den mewch als
mensch.
Ziehier het beloop dezer verhandeling. De na
tuurkunde verfijnt
onzen fmaak , en is ons tevens eene
rijke bron van ware genoegens. In de befchouwing der
natuur leert men de kunst van w a a r n e m e n , oefent en
fcherpt men zijne zintuigen. D e befchouwing der natuur
vermeerdert
onze kennis,
en verfchaft onzen geest eene
gedurige bezigheid. D e natuurkunde prijst zich aan door
hare z e k e r h e i d , haren r i j k d o m , en door het opleiden t o t
de nafporing van het verband tusfehen oorzaken en g e 
wrochten. Zij veredelt,
eindelijk, ons hart, en maakt
hetzelve vatbaar vo«>r ware g o d s v r u c h t en deugd. Z i j
leert ons diepen eerbied voor liet Oppoi w e z e n , doet ons
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onze afhankelijkheid van hetzelve levendig gevoelen, ver
vult ons met ongeveinsde nederigheid, en bevestigt ons
vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid, welke in
het groot Heelal alles gadeflaat en onderhoudt.
III. Eene voorlezing over het droomen. Het ligchaam
heeft het grootfte aandeel aan het ontdaan >der| droomen,
Waarvan vele door de werking der voorwerpen buiten
ons op onze zintuigen, en in het bijzonder op ons ge
voel en gehoor, veroorzaakt worden.
Gedurende het
flaapwandelen gaat alles machinaal, even gelijk wij over
dag machinaal langs grachten en op draten den ons be
kenden weg wandelen, die ons tot een zeker bepaald
punt geleiden moet, terwijl de geest daarmede niet bezig
en met geheel iets anders onledig is.
IV. De beteekenis der droomen , mede eene voorlezing.
De zenuwen van onze ingewanden ontvangen indrukken,
wier werking op het werktuig onzer gedachten in den
wakenden toedancl door de derkere indrukken der uitwen
dige zintuigen onderdrukt wordt. In de kindschheii is
er nog eene zamenflemming - tusfehen de onderfcheidene
deelen van het zenuwdelfel, en aan den anderen kant zijn
de indrukken in dat leefperk zeer levendig. Geen wonder
derhalve, dat in den droom deze indrukken terugkeeren,
dit verband weder herdeld wordt. De droomen herinne
ren ons daarenboven onze dagelijkfche bedrijven, en open
baren niet zelden onze manier van denken, onze inborst;
zij daan derhalve in verband met onzen vroegeren toe
ftand. Nog meer daan zij in betrekking met den toeftand,
waarin wij ons op het oogenblik van droomen bevinden.
Vooral midden in den nacht ontdaan de droomen uit in
wendige oorzaken. Geheel ongegrond is echter het ver
langen , om uit droomen het toekomende te voorfpellen.
„ Wat zullen de droomen ons meer van het toekomende
k e r e n , dan de bedachtzame overweging van het verlede
ne en tegenwoordige ons leert, wanneer wij waken ? Zal
de loods, om de verre kust te zien en de verborgene
klippen te ontzeilen, zijne oogen fluiten en zich gemak
kelijk nedcrvlijen ? Onze geest ruste in den ilaap j'dan is
hij wakend wakker."
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Vr Hel leven cn dc wandelingen
van Meester
Maarten Vroeg. E e n dorpchirurgijn van gezond verftand deelt
ons hier zijne opmerkingen m e d e , nu eens l u i m i g , dan
weder ernftig en gemoedelijk. D i t is w e l hgt geestigfte
uit de geheele v e r z a m e l i n g , en geheel ingerigt naar de
behoeften van onzen tijd. Bovenal heeft het Iaatfte hoofdf t u k , over de opvoeding , eene zeer nuttige ftrekking.
R e g t naïf is vooral het twaalfde hoofdftuk: Verzinfel
en
waarheid uit zij;! leven.
W i j onthouden ons editor van
breedere aankondiging; het geheel zal nog versch genoeg
in het geheugen der lezers van dit Tijdfchrift zijn.
V I . Maarrfche
buijen.
E e n e v o o r l e z i n g . D e fchrijver
z e g t , in den aanvang dezer verhandeling, om een onderw e r p verlegen te zijn g e w e e s t ; deze verlegenheid blijkt
ook uit de voorlezing z e l v e , d i e , naar ons o o r d e e l , den
regten toon van ongedwongene fcherts niet bezit. In de
-inleiding geeft hij v o o r , een traktaatje over de Maartfche
buijen in den mensch bij een Gricksch filozoof gevonden
te h e b b e n , en z e g t , hiervan eene vrije vertaling te geven ; doch hij heeft aan het fragment geene echt antieke
kleur weten te geven.
V I I . Dat weelde den ftaat bederft, draagt de fchrijver
in eene luimige voorlezing v o o r , onder het opfchrift v a n :
invloed der maag op het
volksgeluk.
V I I I . Dc drie 'Leefregels.
Geene angftige bepalingen,
geen verbod van een kop kofiïj o f thee. „ Het is niet
ieder mensch g e g e v e n , al dc jammeren te befeffen, die
dc ruitjes van eene wafel vullen , o f uit den geurigen vvafem van een kop kofiïj in onzen neus n i j g e n . " D e fchrijver '/..:* t hier a l l e e n , wat het hem gegeven is te befeff e n , en zijne lecfrege's zijn eenvoudig deze d r i e : een
zoo vul mogilijk
af- isfelaul leven, om z i c h aan alles te
g e w e n n e n , en geen flaaf te zijn van eene al te vreesachtige inachtneming zijner gezondheid (oportet varïum habere, viiac genas , C iv L s U S ) ; tevredenheid
met ons lot ,
en
; -ra ^us^elv.n,
d'>I>r een ger:.;st geweten
te

verkrijgen.

•//.••/ v. rfhi,

v•••in

ha

lldt

Dal

hierna.)

F R A N C I S c i B u RIM A N N i ,

V.

D. M.,

Viri

cla-

risfimi, Itineris Anglicani Acta Diurna. Quae nunc
primum edidit, praefatus estnotisqueillustravit A B R A H A M U S
C A P A D O S E ,
Med. Doct.
Amftelaedami
apud / . H. den Ouden. 1 8 2 8 . Forma 8va maiore.
Pagg. X X , 79- / 1 - 2 5 .

"Volgens gewoonte van dien tijd, had F R A N C I S C U S
de Zoon eenige aanteekeningen gemaakt,
ten gerij ve zijner bloedverwanten, maar vooral ten nutte
van hen, die naderhand eenig fchriftelijk berigt aangaan
de hem begeerden te geven. Z_elfs Predikers in partibus
maakten hiervan hun werk , opdat ook het nagedacht van
hen iets meer zoude weten, dan dat zij Predikers inpartibus geweest waren. , Men moet evenwel erkennen, dat
zij geenszins het doel hebben gehad, om , na verloop van
eene eeuw, deze hunne aanteekeningen aan de nakomelingfehap in handen te laten geven, welke misfchien even
veel waarde zou hechten aan dit oudmodisch gefchrijf,,
als elke kleindochter aan de garderobe van hare groot
moeder. B U R M A N N U S heeft ten minde dit gefchrijf
niet bedemd voor eenig Publiek; want in hetzelfde dag
B U R M A N N U S

boek zijner

reis naar en door Engeland

heeft hij louter

familieberigten geplaatst, van welke een enkel zelfs in het
Nederduitsch

gefchreven is.

Het is in ons oog heiligfehennis , gepleegd aan de na
gedachtenis van eenen beroemden man, met zoo veel o p hefs, als hier gemaakt wordt door c A P A D O s E , aan
teekeningen mede te deelen, welke nu zekerlijk hebben
uitgediend, fchoon zij van wezenlijk nut zijn geweest bij
het opltcllen der Lijkrede van den beroemden D R A K E N B o R C H op onzen B U I I M A N . Aan deze heiligfehennis
nemen wij geen deel, en daarom flappen wij van B U R M A N ' S gefchrijf af.
Dit verflag zal zich dan het liefst tot den Doctor be
palen, die, blijkens dit zijn gefchrijf, zich voor degehj-.
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ken arbeid beeft w e g g e w o r p e n . H e t best v a n alles i s ,
dat de man in het Latijn
heeft gefchreven. Z o o t o c h
ontvangt hij naam onder de zijnen , v o o r w i e dit zijn g e fchrijf meestal hicroglyphisch
i s . D e z e taal moest door
dit flag van volk algemeen gebruikt w o r d e n ; z o o zouden
zij handelen more maiorum
(even als vorige wargees
ten) , en hunne kliek z o u hen aangapen als monfters v a n
geleerdheid, omdat deze de taal der geleerden niet weten
te onderfcheidcn van de geleerde
wartaal.
De Voorrede is uitvoerig in hetgeen hier niet te pas
k o m t . Z i j is gerigt aan den Christelijken
L e z e r ; dat is
zekerlijk, in den geest der Eilderdijkers
verklaard: aan
ieder , (Jood o f Christen , van Vader A U G U S T I N U S
af) die zoo denkt, als ik. C A P A D O S E moet hier w e l
teruggaan ; anders heeft hij geene l e z e r s , en zijn boekje ,
d a t , even als zijn overig gefchrijf, misdruk is, w o r d t
dan ook voor {nisdruk gehouden.
H e t e e n i g e , dat w i j ,
in deze lange Pmfatio,
v o o r waarheid hebben g e g r o e t ,
is te vinden b l . X I X : „ / / / / vreest, namelijk,
door die
lange " — wij voegen er bij : en langwijlige
— „ Voor
rede en de" — zoutelooze — „ Aanteekeningen,
dit werkje
„ magis onerasfe quam ornasfe." N o g al nederig uitge
drukt door den Loctor.
Doch dit flag van volk is n e d e r i g ,
maar in eene vreemde taal. ' O m de fraaije woordfpel i n g , behouden wij die weinige Latijnfche w o o r d e n . D e
vertaling: meer te hebben bezwaard, danverfierd,
neemt
hier alle fraaiheid w e g . E v e n w e l hebben wij op die L a 
tijnfche woorden n o g eene kleine aanmerking. G i j hebt
geene vrees v o o r het onerari ( b e z w a a r d worden) van dit
werkje door u w g e k l a d , Heer D o c t o r ! want dan moesten
uwe aanteekeningen onus (last) bezitten. Indien men de
zelve w e e g t , niet op de fchaal van uwen C o l l e g a V A N
DER
B I E Z E N , maar met z u i v e r gevvigt en b a l a n s ,
geen wigtje zullen zij in de fchaal optrekken.
In eigen
lijken zin is er geen last
In oneigenlijken ? . . . . J a ,
dan kan dit w o o r d blijven.
Zullen wij nu die aanteekeningen aanvoeren en weder
leggen ? D i t ware te veel eer aan den man b e w e z e n , die
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overal blijken geeft, dat h i j , met zijne fancta, in plaats
van facra,
Critica,
op vreemd grondgebied is. Onze
lezers, die daarom nog niet zijne lezers zijn, begeeren
dit niet, en zijne lezers verlangen dit niet. Want dan zou
den wij ook moeten fpreken van zijnen oproerigen geest op
bl. 6 7 , waar h i j na den moord, aan de D E W I T T E N
gepleegd, te hebben voorgefteld als regtvaardige ftraf van
G o d , eene taal voert, welke hem de Koninklijke AboliT

tie

wel kon noodzakelijk maken : „ Discant exin reges

„ justitiam Deique timorem , nam
„ Lento gradu ad vindictam fui Divina procedit i r a ,
„ Tarditatemque fupplicii gravitate compenfat!"

Wij laten dit onvertaald. De woorden zijn verftaanbaar
genoeg voor h e n , die, volgens pligt, op deze en der
gelijke taal zekerlijk letten. Aanklagen willen wij niet.

Bijzonderheden, ^de Familie H E M S T E R H U I S betreffende. Ver•zameld en medegedeeld door Mr. j. w . D E C R A N E , Oud
Pr of es for in de Historiën en fVelfprekendheid, Bibliotkecarius,
fungerend Hoogleeraar, Lid van den Raad der Stad Franeker, enz. enz. Te Ley den,
bij S. en J. Luchtmans.' 1827.
In gr. Bvo. 139 Bl. f 1 - 10.
Het
is of de grijze dienaars der Vriefche Minerva, die haar
te Franeker nog in den ouden luister gekend hebben, den
welverworven roem der Hoogefchole, zoo lang mogelijk, in
verfche geheugenis willen houden. W A S SEJS'BE R GH was
langen tijd de Nestor onzer letterkunde , het voorbeeld van
opgeruimde en vlugge werkzaamheid op hoogen, ouderdom.
En het is of D E C R A N E hem niet wil toegeven in nuttigen,
hemzelven, der aloude Akademie en zelfs ganfche provincie
tot eer verftrekkende bezigheid. Trouwens , dit bijzondere,
provinciale en fledelijke is meer gevonden, dan g e z o c h t :
waar van geleerden en geleerdheid in ons land gefproken
w o r d t , daar krijgen Friesland en Franeker gewis hun
D E C R A N E zelf i s , meenen w i j , geen Vries van geboorte,
zoo min als de V O S S I U S S E N en J u N 1 u
E N , met

ss

detel.
welke

hij ons onlangs bekend maakte, eenigzins bijzonder tot dat
gewest behoorden.
Maar de H E M S T E R H Ü I Z E N ,
die hij
ons in dit nieuwe werkje, in de landtale, doet kennen, be
hoorden daar en in Groningen oorfpronkelijk te huis.
Zoo aardig de aanleiding en daaruit voortgevloeide vorm
van dit werkje i s , z o o hoogstbelangrijk zijn inderdaad de on
bekende en minbekende berigten, die wij hier ten opzigte
van het gedacht en den hoofdperfoon , den grooten T I B E R I U S , ontvangen. Een jeugdig vriend en kweekelingvanden
Profesfor, te Groningen zijne fhidie voortzettende, kocht ( o p
de verkooping des boedels van den laatften der H E M S T E R 
H Ü I Z E N ) de Albums van evengenoemden T I B F. R I U S en
zijnen vader. Aldus D E C R A N E in handen gekomen, zag
deze welhaast, dat uit dezelve niet weinig zou op te delven
zijn ten aanzien der gefchiedenis van den een en ander, en
befloot dadelijk, met bijvoeging van alle andere hulpmidde
len , welke hem zouden kunnen te (lade komen, dit werk te
aanvaarden. Nu worden deze Albums, eerst van den vader,
F R A N C I S C U S , en daarna van den beroemden zoon, in
derdaad de voorname leiddraden eener voortgezette levensgefchiedenis. Uit dezelve blijkt, dat de oude F R A N C I S C U S ,
met meerderen van het gedacht aan de genees- en heelkunst
gewijd, en uit Friesland afkomftig, zelf een uitftekend g e 
leerde w a s , die , naar Pavia vertrokken zijnde, om daar den
Doctorshoed, zoo wel voor wijsgeerte als in de genees
kunde, te verkrijgen, zuiks, blijkens de ingevoegde b u l ,
maar vooral de getuigenisfen der grootfte geleerden in- en
buitenslands, in het Album bewaard, op de fchitterendfte
wijze volbragt. Hij haastte zich intusfchen niet met zijne
kundigheden in beoefening te brengen , zette zich eindelijk
te Groningen neder, cn had reeds zijn vijfenvijftiglte jaar be
reikt, toen hem T I B E R I U S geboren werd, maar beleefde
ook zijn tachtiglte.
De zoon vertoonde van zijne vroege jeugd een' buitenge
wonen aanleg. Met het veertiende jaar fludent geworden,
deed hij met het zestiende, in gezelfchap van zijnen vader,
een' uitflap naar Holland; en het was bij deze gelegenheid,
dat zijn Album werd aangelegd. Uit eene meni;••? van vriendfchaps- en Iofhetvigimjen, dor.r Groningers en Friezen als tot
affeheid, dour anderun bij gelegenheid der kennismaking in
hetzelve neergelegd, (waardoor het eenigzins eene tijdreken
kundige reiskaart wordt) blijkt vooral de zonderlinge gevor-

derdheid van den jongeling, niet zoo zeer in de Latijnfchö
en Griekfche, maar in de Oosterfche Letterkunde en derzel
ver onderfcheidenfte takken:want hij was tot de Godgeleerd
heid beftemd. En hetgeen niet minder bevreemdt, nadat hij
vervolgens te Leiden nog eenigen tijd geftudeerd en welhaast
zijn twintigfte jaar bereikt h a d , werd hij tot Hoogleeraar aan
het Athenaeum te Amflerdam,
wederom niet in de Oude
Letteren , noch zelfs de Oosterfche, beroepen, maar in de
Wijsgeerte en — Mathefis. Niet onbelangrijk mag hierbij ligt
eene aanteekening van L U B L I N K den Jongen fchijnen, te
vinden achter de Lofrede van den Eerw. W E S T E R B A E N ,
(fchoon

door D E C R A N E

niet

vermeld)

dat

HEMS T E R 

H U I S bij zekere gelegenheid betuigd had, de werken der
oude Grieken en Romeinen oorfpronkelijk daarom doorlezen
te hebben, dat hij weten m o g t , welke vorderingen zij in de
regte en grondige kennis van Goddelijke zaken gemaakt had
den. Immers deze is een natuurlijke overgang van den jon
gen Godgeleerde en Oosterling tot die Letteren, welke hem
wel op het bepaalde punt weinig bevredigden, maar echter
bovendrijvenden fmaak fchijnen te hebben ingeboezemd; ter
wijl h i j , ten 'aanzien van zijn beftemde vak te Amflerdam,
eenige overeenkomst heeft met den niet min grooten w Y T T E N 3 A C H , die met de profesfle der Wijsgeerte bij d e K w e e k fchool der Remonftranten begon, en eerst Logica en Metaphyfica onderwees. Trouwens, welke tak van geleerdheid o f
wetenfehap heeft niet vele' zijner uitftekendfte beoefenaars
aan de vroomheid der ouderen of weldadige ftichters van
Beurzen en Leenen te danken, uitftekende jongelingen voor
den kanfel beftemmende? En liever zoeken wij in de natuur
lijke voorkeur, aan eene voorbereidende ftudie boven de God
geleerdheid zelve gegeven, de reden zijner z ó ó geheele ver
andering van loopbaan, dat zijn latere voortreffelijke Lofrede
naar zelfs van deze bijzondere vordering in het Oostersch
niet fchijnt geweten te hebben, dan wel in afkeer van
een v a k , waarin destijds nog vrij vele bekrompenheid heerscht e ; fchoon 's mans eerst vriendfchappelijke en daarna nadere
verbindtenis met den Heer D E W I L D E , e n hierdoor met aan
verwanten of nakomelingen van AR M I N I u s , E P I S C O P I U S

en B A R L E U S , ook aan zoodanig iets ligt kan doen denken.
Doch wij keeren tot D E C R A N E terug, en betuigen, met
even veel genoegen, als bewondering van 's mans fcherpzinnige opfporing van allerlei middelen ter ontdekking, dit ftuto
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gelezen te hebben, dat niet alleen uitftekenden dank van elk
verdient, die prijs op naauwkeurige kennis der gefchiedenis ,
vooral die des vaderlands, deszelfs roem en fieraden van*geleerdheid, fielt, maar ook door iederen maar eenigzins weetgierigen, zoo wij hopen, aangefchaft zal worden. Geen
kweekeliiig vooral onzer Hoogefcholen behoort dit fraaije
boekskcn te misfen. Het doe hen met den ouden H E M S T E R HUIS

naar Duitschland,

Italië,

Frankrijk

en Engeland rei-

zen,
en een flaauw beeld der geleerde wereld van dien tijd
in 's mans vriendenrol, als in eenen fpiegel, opmerken. Het
leere hen bij den jongen zien , wat de mensch vermag te
doen niet alleen, maar ook te dragen: want, fchoon men het
kind met den uitbuudigften lof als bezwaarde , hij hief het
hoofd daartegen niet trotsch omhoog, noch dacht reeds genoeg te bezitten, maar bleef even onvermoeid Ure ven naar
hetgeen nog te bereiken was.

Narratio de Vita et Scriptis E V . W A S S E N B E R G H V. Cl.
deque rebus, quae Athenaeo publico nuper evenerunt. E x plicita a j o. G U I L . D E C R A N E cum Rectura tertium abir e t , d. 25 Sept. 1827. Francquerae , apud G. Tpma. 1828.
8vo. pp. 64. ƒ : - o'o.
V T ij laten dit (tukje van dcnzelfden Auteur dadelijk volgen. De Hoogleeraar heeft er den eenvoudigen naam van
Verhaal aan gegeven , en te vergeefs zou men er ook den
hoogeren toon der Lofrede in zoeken ; hetzij zijn Hooggeleerde dit boven de kracht zijner grijsheid rekende, of dat hem
eenige andere bedenking daarvan terughield. Zeker moet des
overledenen eigene, naauw vijf jaren gelcdene, plegtige viering
van zijnen vijftigjarigen dienst, in eene Oratio
Eucharistica,
vrij wat ftof voor zijnen Lijkredenaar hebben weggenomen.
Het ftuk is intusfchen, om deszelfs naauwkeurige uitvoerigheid, van belang voor de gefchiedenis der Letterkunde, en
laat zich , in zuiver Latijn gefield zijnde, aangenaam lezen.
Opmerkelijk is de toevalligheid, aldus p a g . / d o o r D E C R A N E vermeld : Frimunt hodiernus dies, vicefimus quintus menjis Septembris,
cum IVasfenberghii vita pub lie a privataque
earn habet conhtnetionetn, ut in perpetuum Memoriae ejus
dicetur oporteat, i,ique Fastis Literariis ad httnc diem IVasfenberghii Nomen adfe/ibatur.
Ante hos nimirum quinquaginta
BOEKÜÊSCH. i S i S . NO. t c .
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fex annos, hoc die, hie loci, profesforium illud Linguae Graecae docendae munus folemniter adiit, quo deinceps Li terarum
cultum, discipulorum commoda, Academiae fuamque ipfius gloriam tarn praeclare promovit. — Turn veroet eo ipfo die vicefimum nonum explebat vitae annum; erat enim idem dies ip/i
natalis.
Igitur et ante hos octoginta quinque annos, hoc
fuo die natus fuit in pago Leckum.
Vervolgens doorloopt hij 's mans leven, eerst door zijnen
vader, een Predikant, onderwezen, daarna "op de Latijnfche
fchool te Leeuwarden, toen te Franeker en een' korten tijd
te Leiden ftuderende , voorts te Deventer en ftraks te Frane
ker beroepen, waar hij ook zijne loopbaan heeft ten einde
gebragt. De gefchiedenis van zijnen g e e s t , van zijn werken
en hierin doorftralende bekwaamheid en vlijt,, maakt dus het
belangrijke van dit verhaal uit. W A S S E N B E R G H was een
uitmuntend Philoloog, in de talen van Hellas en Latium niet
alleen, maar ook in de Vaderlandfche en bijzondere Vriefche,
door en door ervaren, en in alle drie zelfs de lier met het
beste gevolg hanterende. Hij was daarenboven een braaf/man,
een warm liefhebber van zijn Vaderland, met name \m Fries
land en de van ouds beroemde Hoogefchool, aan welke hij
het fpoor van H E M S T E R H U I S en andere groote mannen g e 
trouw bewandelde. Hij l i e t , behalve onderfcheidene gefchrif
ten , inzonderheid vele treffelijke kweekelingen, zoo w e l
voor den katheder, als voor de hoogde betrekkingen in den
Staat,na. Doch het een en ander moge in de Narratio bree
der worden nagelezen.
In het overige der Redevoering zien w i j , onder anderen,
D E C R A N E ' S tevredenheid over de nieuwe Mathefis - w e t .
Qui fcilicet — zegt hij — Mathefeos erant rudes, ii , ut fit,
pro nihilo earn habentes , nullam cum ftudiis Theologicis, cum
Jurisprudentia, cum Literis quibuscunque conjunctionem habere,
his multo magis vel dispendio temporis obesfe posfe, fatis im
portune clamitabant. Mei quoque ordinis homines, Literati
illi, Scaligerorum , Vosftorum , Goliorum Hemflerhufiorum obliti,
his artibus carere, eas negligere, vituperare tandem didicerant.
Bij de overdragt van het Rectoraat aan den Baron D E G E E R ,
Theol. Prof., luidt het flot van alles dus: öuanto natalium
Tu ante ceteros excellas fplendore , tanto magnificentius, quanta
Tua disciplina reliquis fanctior cenfeatur, tanto dignius hoe
Munus geras administres exopto.
Bevinde zich de geleerde man nog lang z o o opgewekt tot
fpreken en fchrijven!

Taalkundige Bedenkingen , voornamelijk betreffende het verfchil
tusj'c'ien de aangenomen* Spelling en die van Mr. w. B I L 
D E K u y K , door ai A r T H if s S I E G E N B Ë E K ; voorafgegaan
door een' Brief van den Hoogleeraar j . H . V A N D E R S A L M
aan den Schrijver.
Te Haarlem, bij V . Loosjes. 1827. In
gr. 8 vo. XFl en 94 Bl. f 1 -:
D e
«aardige H E G E N B E E K was aan zichzelven zoo w e l ,
als aan geheel Nederland, verfchuldigd, de eer der aangenomene fpelling te handhaven tegen de fmadeiijkfte verguizing,
met welke B I L D E 1 1 » IJK alicen bij zijnen dood zal ophou
den haar te vervolgen. De beroemde V A N D E R P A L M , , ook
in het Nederduitsch geen nieuweling, wekte daartoe, met
grond, den nederigen en befcheiden' s I E G E N B E E K o p ; en
daaraan hebben wij dit klein, maar gewigtig boeksken te
danken. Het is onmisbaar voor allen, die de eenparigheid
der fpelling als wenfchelijk achten, en het losbandige geens
zins voorftaan. Wanneer men in aanmerking neemt den bijna
kwakzalverachtigen toon, op weiken B 1 L D E K D U K zijne fpel
l i n g , als het non plus ultra van volkomenheid, beftendig uit
vent, dan verwacht men van den promisfor magno hiatu grooter verfchil, dan al zijn gefchreemv tegen S I E G E N B E E K
oplevert, wien de anders groote, maar op dit punt zeer klei
n e , B 1 L i) E :i u :,' K het ais onvergeeflijke zonde aanrekent,
dat hij c!e opgedragene taak, bevordering der eenparigheid van
fpelling, in jongerejaren zoo gelukkig heeft volbragt, en dat
V A N )j E R i' A l M niet B 1 1 . D E 11 D IJ K ontboden heeft uit
Brunswijk,
o m , bij gebrek aan bewijzen zelfs niet h o o g .
vliegenden onzin, te zeggen , hoe de fpelling wezen moet.
Het geheele verfchil in fpelling handelt S I E G E N B E E K op
zijne wijze, dat i s , bedaard, befcheiden en grondig, af, van
bl. 48 — 94. Dit alles is gclchikt, om de hooge achting,
welke men voor niemand en niets afdwingt, aan den uit.
muntenden arbeid des, door de Bilderdijkers alleen, misken,
den Hoogleeraars, indien dit mogelijk zij , nog ruimer te be
zorgen. Dit vertoog maakt het duidelijk, „ dat (wij bezi
gen hier de woorden van Prof. V A N D E R P A L M , bl. X I V
volg.) het verf: lui tusfehen de door u aangeprezen fpelling
„ en de door een lieer B I L D E R D I J K aangenomens zoo ui»
„ ttrmate gering : s , zoo weinige bijzonderheden betreft, en
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„ waarvan fommige van zoo klein belang en daarenboven
„ zoo betwistbaar z i j n , dat men ten laatfte niet w e e t , w a a r „ in toch eigenlijk die Siegenbeekerij beftaat, die men z o o
„ vinnig dooritrijkt, en waarvan men, naar 't mij voorkomt,
„ zoo moeijelijk eene andere befchrijving dan deze zou kun„ nen g e v e n : Spelling der voornaam/Ie en beste Neder land„ fche Taalgeleerden, in een beredeneerd verflag en beknopt
„ overzigt voorgefteld." Dit oordeel van eenen bevoegden regter over den ganfchen arbeid van^ s I E C E N B E E K is zoo juist
en billijk, dat ieder onpartijdige, zonder de minfte aarzeling,
daaraan zijn zegel zal hechten, op het eigen oogenblik, dat
m e n , bij het heesch gefchreeuw des tegenftanders, meer me
delijdend dan fchamper, de fchouders optrekt.
Het is onnoodig, dat de inhoud van dit hoogstbelangrijk
boekje door ons nu opzettelijk wordt ontleed. De tegenfpraak
van B I L D E R D I J K , d i e , bij mindere eigenliefde, als Taal
geleerde heerlijker zou fchitteren, vermeerdert flechts de belangftelling in alles, wat van onzen S I E G E N B E E K wordt in
het licht gezonden. Het aangekondigde boekje verdient in
aller handen te z i j n , als behelzende ook menige teregtwijzing voor zulken, d i e , als ware fchoolpedanten, het omne
mmium niet vermijden, e n , ten opzigte der bastaardwoorden,
als Philologastri meer dan als Taalgeleerden zich voordoen.
Berigt voor dc fchrijvers van Oktober, Defember,
Kfenofon,
kwaliteit, kwantiteit, e n , misfchien bi nnen kort, van kaliteit
en kantiteit, en van nog grooteren onzin.
Ten flotte zij nog gemeld, dat S I E G E N B E E K , op ver
zoek van V A N D E R P A L M , twee reeds vroeger, in den
Recenfent, ook der Recenfenten, en in den Konst- en Letterbo
de,
medegedeelde vertoogen in dit • gefchrift wederom ge
plaatst heeft. l.Iets over het NOCHTAN der Ouden ,en de daarep gevestigde fchrijfwijze
van N O G T A N S , voor NOGTHANS of
NOGTHANDS, bl. i — 1 8 . II. Gemengde taalkundige Bedenkin
gen , bl. 19—45. Voor dit alles, zoo beknopt mogelijk voor
gedragen, zeggen wij den eerwaardigen Schrijver dank.
Moge de bekwame man nog lang op het aangenaamfte geftreeld
worden door de welwillendheid, met welke ook de Zuidelij
ke Nederlanders zijnen voortreffelijken arbeid ontvangen en
aanwenden, ter meerdere belangftelling in onze fchoone moe
dertaal! Het gegronde vooruitzigt hierop is ruime fchadeloosfielling v o o r B i L D E R D i j K ' s b u i t e n f p o r i g g e f c h r e e u w . Tantum.

VROUWE K. W. B I L D E R D I J K , GEDICHTEN,

Gedichten van Vrouwe K A T H A R I N A
DERDIJK.
gr. 8vo. Vlll

Te Rotterdam,

44.I

W I L H E L M I N A B I L-

bij A . F. H. Smit. 1827. In

en 184 Bl. ƒ 3 - :

" W a n n e e r men dezen bundel vergelijkt met dien van haren
Echtgenoot, met den voet in het graf, dan heeft men reden
zich daarover te verblijden, dat hier in geenen deele de nagalm wordt gehoord van dat razend getier, dat bijna gelijktijdig met deze Gedichten is in het licht verfchenen. Mogt
B I L D E R D I J K even weinige aanfpraak maken ais zijne E g a de ! De man, d e nu zichzelven en zijne groote talenten mis*
k e n t , z o u , bij erkende verdienden, den hem toekomenden
lof algemeen ontvangen. Maar roem dwingt men niet af van
hem , die geene achting gevoelt.
De gevoelens ook van Mevrouw B I L D E R D I J K nemen wij
geenszins voor onszelven over; maar wij eerbiedigen dezelv e , omdat zij zich van roekeloos oordeelen en verdoemen
onthoudt.
Zalig , ja , maar eindloos meerder, wien de Heiland waardig vindt
Het verbond, met Hem gefloten door het weêrherboren kind,
Aan heel de aarde te doen davcn, 's afgronds vijandfehap ten trots!
6 , Dit voorrecht zij het U w e , dierbareuitverkoornen Gods!
Sta, Gij tweetal Isrels zonen , (fa Gij moedig in den ftrijd;
Zij uw leven, zij uw derven uw' Verlosfer toegewijd:
Heb Gij alles veil op aarde voor des Heilands naam en eer!
Zegt het iets voor Hem te derven , Hem te leven zegt nog meer.
Hem te leven — in een wareld, die zijn kruis veracht en bloed,
En zijn heilgena durft finaden in den dolden overmoed.
Zoo zouden wij niet fpreken tot DA C O S T A en C A P A D O S E ,
die, behalve in de befnijdenis, ook daarin den voormaligen
Judeërs gelijk zijn, dat zij monopolie willen drijven met leer
en Christendom. Maar wij zien niet, waarom Mevrouw B I L D E R D I J K niet ten jare 1822 aldus zou hebben mogen zingen. Het federt gehouden gedrag dezer menfchen is de voorname oorzaak, dat ook wij al de gedichten, die, bij onze
Dichteres,op deze en andere gedoopte Joden betrekking hebb e n , (bl. 46—-8) geheel overflaan , ons houdende aan hec
voorbeeld van v A V U ; S , die met dergelijke Joden meestal
had te wordelen. en in zijn ambt nooit w e e k , om der i'sge-
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kropene zoogenaamde broederen wil ^ die zijdelings zijn ingefopen, om de vrijheid te verfpieden, welke wij Bezitten in Chris
tus Jezus, om ons (_zoo~) tot /laaf te maken. Gal. II: 4. ( D e
twee laatfte regels van het zoo even medegedeelde houden
wij voor een toevoegfel van den zwartgalligen Echtgenoot.)
Het oordeel der Gefchiedenis zou voor B I L D E R D I J K een
heerlijk onderwerp zijn geweest, vooral om een (hikje te le
veren van gelijke foort als de Taal, in den Voet in V Grap
Zijne E g a d e , niet ingenomen met de Gefchiedkunst onzer da
gen , fchijnt met de denkbeelden geenszins den overvloed
van gal te hebben overgeërfd van haren Echtgenoot. Zie
bl. 1 6 6 :
Maar g i j , z o o wuft van z i n , Gefchiedkunst onzer dagen,
G i j , wier orakeltaal en oog en ooren boeit;
Die waar en valsch verplooit, of kneedt naar welbehagen,
Naar dat der driften ftorm in fluimer ligt of loeit!
Hoe vaak misleidt gij h e m , d i e , hangende aan uw woorden,
Uw taal onfeilbaar houdt als Evangelietaai!
Zoo (temt gij 't menschlijk hart tot enkel wanakkoorden;
Zoo dooft ge in zijn gemoed den heldren waarheidsftraal!
(enz.)
Hoe veel zachter klinkt hier alles, dan bij B I L D E R D I J K !
De eenigfte fout is , dat op de Gefchiedkunst dezer dagen
alleen gezinfpeeld wordt. Het misbruik is ook van oude dagteekening. Maar alle fcherpte van oordeelvelling houdt o p ,
bl. i 5 3 , waar dit ftuk dus eindigt:
J a , bidden wij met hem , dien 't fchuldgewicht belaadde,
Maar die met boete in ' t hart den Tempel binnen trad,
In needrig zelfbefef den Rechter om genade,
Die veel vergeeft aan h e m , die veel heeft lief gehad !
Zulke zachte toonen ontwapenen de ftrengfte kritiek', al had
deze nog veel meer te berispen , ten opzigte der denkbeel
den , dan hier het geval is. Naar ons oordeel hebben deze
Gedichten veel boven die van is I L D E R D I J K vooruit, omdat
natuurlijk gevoel in dezelve fpreekt, verre verwijderd van die
k u n s t , welke in zijne gedichten fchfttert.
Dit warm gevoel
zal altijd harten vinden. Kunst vindt alleen bij kunftenaars
de meC'ste toejuiching. En kunftenaars zijn op verre na niet
alle menfchen. Als zoodanig munt in dezen bundel vooral
Uit het ftuk je: Aan hare Majesteit,
bij de her/lelling van
Prinfcs Marianne uit hare krankte in 18-21, bl. 124—127.

Uit het gedicht, ten verjaardage van onzen jongften Zoon,
bi. 1 3 4 , kippen w i j , hiervan ten b e w i j z e , het volgende uit:
De frisfche Jeugd is na aan 't graf,
Voor haar bedekt mee bloemen:
De Grijzaart 'waggelt er om voort:
De kranke legert aan zijn boord: —
Wat flervling die aan 't ftof behoort,
Zal 't leven ZEKER noemen!
Dit aanzijn (neen!) is 't leven niet;
't Is flechts de weg naar 't leven.
Wanneer gij dien met God betreedt,
Dan is het wareldsch leed geen l e e d ;
Dan zijn wij op Zijn' wenk gereed
Dat leengoed weer te geven.
Gij weet het, wat de Heiland z e g t :
„ Gij gaat den musch te b o v e n . "
Het woord van Jezus wankelt niet:
Mijn lieve z o o n , wat ooit gefchied',
Omhels de troost die Hij u biedt!
Blijf aan zijn Trouw gelooven!
Hier volge nog een enkel couplet uit het ftukje: Aan mijn*
Echtgenoot op zijnen verjaardag, bl. 128:
Wat dan de Algoedheid ons beftemm',
Geen kommer mag ons *t hart beknellen:
Verlies en onfpoed voert tot Hem;
Maar voorfpoed grijpt naar waterbellen >
Of heeft mijn ziel vergeefs geleén
In de oefenfchool der tegenheên,
En zou ik wanklen in 't vertrouwen;
E n , daar ik zonder hoop niet w e e n ,
Die hoop niet op Gods Liefde bouwen?
Wij rekenen ons niet verpligt tot uitvoeriger behandeling van
al de hier voorkomende ftukjes. Als Dichteres is Mevrouw
B I L D E R D I J K reeds lang met roem bekend. Wij kunnen dus
volftaan,met naar waarheid te getuigen , dat deze bundel, over
bet geheel, haren roem en naam Waardigis. De meeste ftukjes,
opdat wij dit hier nog bijvoegen , behooren tot het jiicktelij-

ke, niet enkel door gekozene onderwerpen, maar ook door
wijze van behandeling. Ziehier nog uit dè Kleeding, bl. 1 0 8 ,
deze even eenvoudige als treffende plaats:
N e e n ! laat geen hoogmoed mij verleiden;
Den worm ontleende ik deze'pracht,
En 't arme fchaapjen uit de weiden
Droeg lang voor mij dees zelfde dracht!
De vlinders die om 't bloembed z w e v e n ,
De paauw met blinkend goud beftikt,
De visch met zilverglans omweven,
Zijn eindloos rijker opgefchikt!
N e e n ! Zoeke ik beetre praalgewaden
Dan ijdel goud o f zijwormrag;
Een dosch, dien bui noch motten fchaden,
En Jezus - zelf te dragen plach.
Mijn ziel zij met het kleed omhangen
Dat reinheids zilvren ftralen fchiet;
Zoo moog mij Gods Genade ontfangen,
Wanneer Hij mij ten bruidsdisch ziet!
Waarom Hemt! de Dichter zijne gedichten niet op dergelijken liefelijken toon? O f waarom zoekt de Dichteres niet,
door meerdere foortgelijke gedichten, het bittere van 'smans
uitboezemingen te matigen? De Voet in 't Graf had zulk
eene gezellin hoognoodig.

Gedichten van F R E D E R I K C O R D E S , Phil. Theor. Mag. Lit.
Hum. Doctor. Te Amflerdam, bij P . Meijer Warnars. 1827.
In kl. 8vo. 104 Bl. f 1 - 25.
I n de Voorrede tot deze luchtige en juist niet veel beteekeC O R D E S zich als vervaardiger
van een vroeger nameloos uitgegeven dichtftuk: Homerus, of
Oorfprong der Ilias en Odysféa, hetwelk door denzelfden R e cenfent, in den vorigen jaargang dezer Letteroefeningen, ( b l .
Ï I 9 ) met uitvoerigheid en belangftelling is beoordeeld geworden. Wij kunnen niet zeggen, dat de gunftige gedachte,

nende versjes erkent de Heer

welke wij toen over den aard van des Schrijvers dichterlijk
talent geuit hebben, door het voor ons liggende bundeltje
hooger is opgewonden; want meest alle ftukjes, fchoon over
het algemeen gemakkelijk en vloeijend , h e b b e n , wanneer m e n
het hooger geftemde Morgenlied u i t z o n d e r t , weinig echt d i c h 
terlijk gehalte, zoo wel in ftof als in vorm. D e H e e r c o R D E S
fchijnt dit zelf gevoeld te hebben; want hij verzoekt in zijne
Voorrede, dat men deze versjes, als gedurende zijne Akade
mie jaren , in eenen nog fchier kindfehen leeftijd, v e r v a a r d i g d ,
niet te geftreng moge beoordeelen. Maar waarom datgene
uitgegeven, voor hetwelk men eene dergelijke verontfchuldiging meent noodig te hebben; vooral in eenen tijd, dat o n z e
Letterkunde gebukt gaat onder den centenaarslast van z o o
vele boekdeelen poëzij, verzen en rijmelarij, als men haar
jaarlijks op de fchouders l e g t , en welke bijna geene plaats
voor iets anders dreigt over te laten? Slechts enkelen bevoorregten, eenen B I L D E B D IJ K b. v . , is het gegeven, om m e t
eene groote bagaadje den tempel der onfterfelijkheid te berei
ken; en toch zoude ook hij daar eene betere en minder b e 
nevelde figuur maken, indien zijne vracht drievierde ligter g e 
weest ware. Maar het dagelijkfche dichtervolk doet best van
flechts uitgezochte waar mede te nemen; anders verzinkt h e t
goede onder den hoop van het middelmatige; en tijdgenoot
en nagedacht, tegen de moeite opziende om het eene van
het andere te fchiftcn , vinden het gemakkelijker, de zwaarbeladene pakdragers geheel over het hoofd te zien en hunne
namen te vergeten. Vlijtig dus gerijmd en dagelijks aan cie
Muzen geofferd, maar weinig uitgegeven, dqch dat weinige
zij voortreffelijk ; dit moest de leus zijn van iederen aanvan
ger in de kunst, die er zich waarlijk later, wanneer hij eene
zekere hoogte op den Pindus bereikt heeft, over beklagen z a l ,
dat hij het publiek door eene voorbarige uitgave ingewijd
heeft in zijne gebrekkige voorbereidende oefeningen. Wij g e 
looven niet zonder grond, dat dit eenmaal het geval zijn kan
van den Heer c O R D E S ; want in verfcheidene ftukjes van
dit bundeltje draalt onmiskenbare aanleg t o t d e poëzij door
(onder de zoogenaamde luimige ftukjes zijn enkele beneden
de kritiek); maar dat hij reeds meer dan aanleg,dat hij ech
te dichterlijke verdiende b e z i t , dit blijkt flechts uit weinige,
maar vooral uit het Morgenlied, indien men namelijk de acht
e e r d e , meer gezwollene dan verhevene regels uitzondert, Wij
kiezen alleen het goede tot proeve:
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F. C O R D E S ,

GEDICHTEN,

Het leven is een droom; — eene ongewisfe have, —
De dood maait ons ter
gelijk dè zicht het graan.
De morgen wekt ons o p ; — de nacht voert ons ten grave.—
Het wisfelt al zich af, als 't licht van Zon en Maan.
SJechts Gij niet, God! wiens geest door heel de Schepping ademt,
Die 't Leven en den Dood met éénen wenk gebiedt,
G ' i , die het gansch Heelal met ééne hand omvademt,
En U door 't Englendom , als Almagt, eeren ziet.
•*t Moog al op d' Oceaan der tijden henenvaren, —
' t M o o g al ten prooi van 't Niet of van den Chaos z i j n , —
Gij blijft geftaag dezelfde ! in d' omvang uwer jaren .
Is van verwisfeling geen enkle fchaduwfchijn.
Van U , van U , o G o d ! daalt elke heilftroom neder, —
Gij zijt h e t , die den gang des Noodlots ftuurt en r i g t , —
De luister der Natuar keert op uw roepftem weder.
E n Nacht en Duisternis verwandelt Gij in licht.
Schoon bergen wijken , rotfen fmelten , — heuvlen zinken, —
God! Gij blijft onze burgt en toevlugt in den nood, —
Ia U blijft ons het licht der Hope tegenblinken, —
Gij ftilt den noodoikaan, — uw Magt is eindloos groot!

neer,

I r i i i a Philofophta* P l a t o n i c * . A u c t o r e p H i L . G U I U V A N
H E U S D E . Pars prior. T r a j . apud J. Altheer. 1827. 8 v o .
p p . 201.
Het
zal n u ongeveer vijfentwintig jaren verleden z i j n , d a t
Prof. V A N H E u s D E zijn Specimen Criticum in Platonem u i t gaf; een gefchrift, hetwelk met reden niet alleen t o e n ' z e e r
opgang m a a k t e , maar ook
nog zijne waarde behoudt.
W Y T T E N B A C H , wiens brief aan den uitgever z o o
leerdheid , waarheid en fchoonheid b e v a t , als men in menige
groote verhandelingen over zoodanige onderwerpen niet v i n d t ,
W Y T T E N B A C H eindigde dien brief met deze w o o r d e n : Tu
igitur, qui.Platonis ornandifladiumita ingresfws.fis,ut pritnum hoe fpecimen edideris non modo tironi decorum, fed neque
veterane pocnitendum ;facreliquum curfuum gnaviter perfequaris , ut tua ex opera fructus et ad te laudis et ad muitos doctrince perveniat uberrimus. Zulk eene aanmoediging aan eenen
jongeling moest w e l w e r k e n , te meer op eene z i e l , welke
gloeide van liefde voor P L A T O . Wij z a g e n dan o o k reikhalzende uit naar d e vruchten des langdurigen ijvers, door v A N

veel

nu

veel ge-
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H E U S i) F. in het lezen en bepeinzen van p t A T o belteed ,
en verheugden ons over het licht, hetwelk , van den leermeester afdalende, zich van tijd tot tijd in de verhandelingen der
leerlingen vertoonde.
Thans is onze begeerte aanvankelijk vervuld, en de geleerde , fmaakvolle man fchenkt aan de beminnaars van het
goede en fchoone dit eerfte ftuk zijner denkbeelden over de
wijsbegeerte van P L A T O . Groot, zeer groot was de verwachting , welke wij van dezen arbeid hadden opgevat. En deze
verwachting , hetgeen wij geloofden dat bijna niet mogelijk
was, is niet flechts niet te leur gefield, maar zelfs hier en
daar overtroffen. Meer kunnen en mogen wij tot lof van den
fchrijver niet zeggen. De lezer verwachte dan van ons ook
geen oordeelkundig verflag. De brief alleen, aan C R E U T z E R gefchreven, over W Y T T E N B A C H , hoedanig een man
W Y T T E N B A C H in de befchouwing en fcliarting van V A N
H E U S D E w a s , geeft ruime ftof om eenige bladzijden te vullen. En wat zouden wij zeggen van de Wijsbegeerte, de
Ziel, de Liefde, de Muzijk , en hetgeen verder in het werk
zelve uit P L A T O , in den echten geest van P L A T O , verklaard wordt? Die het boek lezen en verftaan, zullen het
meermalen herlezen, en hebben ons verflag niet noodig. Zoete praters zullen van elders ftof genoeg opvangen , om ook
over deze onderwerpen naar hunne manier te kunnen keuvelen.

R EINI ER
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Treurfpel, door Mr. A . V A N H A L M A E L , J R . Te Leeuwarden, bij G. T . N . Suringar. 1 8 2 8 . In gr. 8vo. IllI en
84 Bl. f 1 - 2 5 .
„ V T Ï w i l t " — fchrijft de Dichter van dit Treurfpel, de
lieer V A N H A L M A E L , in zijne Opdragt van hetzelve aan
de Leden van het Leeuwarder Genootfchap Conftanter —
„ GIJ wilt ( , ) dat ik mij nogmaals op eene baan begeven
zal, welke IK niet weder dacht te betreden," — E n , waarlijk ! ook v.II dachten niet, dat de verdienftelijke man , nadat zijn, v o e g e r uitgegeven, tooneelarbcld, inzonderheid
zijn Hekelaar, in FOIRTROIGE van onze beoordeelende maandfcliriften zoo onverdiend gehekeld en gehavend w a s , zich
zoude laten overhalen, om immer weder iets uit zijne pen

in dat vak het publiek door den druk aan te bieden. Flet
vtanet aha mcnte ripostum judicium heeft dus gezwicht voor
den drang der vriendfchap, en wij ontvangen hier wederom
een tooneelftuk , d a t , h o e w e l , buiten twijfel, door de Leden
van Conjlanter reeds gewogen, niet te ligt bevonden, e n ,
dien ten g e v o l g e , geijkt, thans, als aan het oordeel van het
publiek overgegeven , aan de kritiek, ook buiten de verga
derzaal van Conjianter, onderworpen is.
De ftof leverde de.n Dichter de aanflag op het leven van
Prins M A U R I T S door de beide zonen van den vermoorden —
zachter kunnen wij het niet uitdrukken — O L D E N B A R N E V E L D T . Dit onderwerp fchijnt ons echter voor een Treur
fpel min gefchikt, o f liever, min o f meer beneden de waar
digheid van het Treurfpel te zijn. Toegegeven, dat de zucht
naar wraak in de zonen, die hunnen braven grijzen vader door
beulshanden hadden zien fneven, offchoon niet vergeeflijk,
echter allezins natuurlijk i s , kan ons echter de modus quo, de
manier, waarop die wraak uitgeoefend wordt, voor een Treur
spel — de gravitas (deftigheid) van het hooge Treurfpel in
aanmerking genomen — niet zeer behagen. Het door de Hee
ren V A N S T O Ü T E N B U R G

en

VANG R O E N E V E L D T

ge

kozen middel, om zich aan Prins M A U R I T S , als den ver
meenden bewerker van huns vaders gruwzamen d o o d , te
w r e k e n , i s , onzes oordeels, te bandietachtig, en zou mis
fchien beter voor een hedendaagsch Fransch Melodrama, dan
voor een Treurfpel, voegen. Een fluikmoord toch, die door
eenige matrozen en faaiwerkers moet ten uitvoer worden g e bragt, terwijl de aanleggers van denzelven behoedzaam ach
ter de fchermen zitten, heeft waarlijk weinig tragisch, maar
wel veel gemeens. Het fpijt ons derhalve, dat/de Dichter,
die z o o vele talenten in zich vereenigt, als in de bewerking
van dit onderhavige ftuk, en ook in vroegere vruchten van
zijnen geest, zoo kenbaar doorflralen, en die zeer zeker bij
A P O L L O en de negen Zusters veel hooger aangefchreven
ftaat, dan menige, thans door hen , die h e t :
Nul n'aura de Vesprit que nous et nos amis!
tot het rigtfnoer hunner oordeelvellingen maken, ,tot walgens
toe bewierookte namen van N . en N . en Conforten — d a t ,
zeggen wij , de zoo kundige man in de keus van zijn onder
werp min gelukkig is geweest. Ook heeft dit Treurfpel een
gebrek — hetwelk, trouwens, meer een noodzakelijk gevolg
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van het gekozen onderwerp, dan van den wil en fmaak des
Dichters, zal zijn — dat het, namelijk, door acht of negen
tooneclverandcringcn eene piece d tiroir wordt, gelijk de
Franfchen het noemen.
Wat nu de bewerking , de karakterteekening der onderfcheidene handelende perfonen, de verfificatie, met één
woord, de houding van het geheel, betreft, deze is zooda
nig , als wij van eenen wezenlijken Dichter — wij kunnen
dien naam in volle ruimte aan den Heer V A N H A L M A E L ge
ven — mogen verwachten. Der gefchiedenis getrouw blijven
de , heeft hij , met eenige dichterlijke vrijheden, geen roman
tisch - historisch , maar wel degelijk een fchoon historisch ta
fereel geleverd, hen, die op den voorgrond moesten (laan,
op den voorgrond geplaatst en daar geheel in den geest van
hun karakter laten handelen. Van proeven , welke wij ligtelijk, tot Having van ons gezegde , zouden kunnen mededeeIen, onthouden wij ons, om niet ganfche toesneden af te
fchrijven. Men leze het ftuk, en men zal , zoo geene partij
digheid of lage vitzucht het oordcel wijzigt, gaarne beken
nen , dat hier niets te veel gezegd is. Slechts in de teekening van M A U R I T S fchijnt de Dichter wat te partijdig vóór
dien Vorst geweest tc zijn. liet is toch zonderling, dat m e n ,
aan den eenen kant, dien Prins zoo diep wil vernederen
e n , aan den anderen kant, zoo hemelhoog verheffen. M A U 
R I T S was mensch, en in zijne gedragingen ten opzigte van
O L D E N B A R N E V E L D T cn diens zonen kwam de mensch
toch veel meer, dan de waarlijk groote man, doorkijken.
Z o u , bij voorbeeld, de versregel op het einde van het vier
de bedrijf, welken dc Dichter MA u R i T s , weifelende omtrent
de beflisfing van het lot des gevangen C R O E K E V E L D T S ,
in den mond legt:
Ik wil alleen zijn,

v:ij alken beradn,

— cn — bidden!

niet wat al te gunflig gedacht en gedicht zijn ? Zou M A U 
R I T S wel zoo geweifeld hebben? Wij hopen het echter!
De fpelling fchijnt min of meer naar de Bilderdijkfche gefatfocneerd. Waartoe dat ? vragen wij. Is de Bilderdijkfche
Spraakleer dan reeds zco apodiktisch als onfeilbaar bewezen ?
Geenszins loopen wij hoog met d e , door eene enkele magtfprenk, van flaatswege ingevoerde Siegenbeekfche fpelling;
want -eek die heeft erge leemten : maar men heeft haar nu
cenmnt! gcad«> -ceerd; en waarom dan tegen den ftrooin pp?
;

Het komt immers niet op letters, maar wel degelijk op z a k e n , aan.
Nogmaals bevelen wij het onderhavige dichtftuk aan ons
lezend publiek , en durven hetzelve gerust verzekeren, dat
men hier oneindig meer ware poëzij zal vinden, dan in het
vrome gewawel o f den hoogdravenden onzin van zoo menigen bundel, door zoo menigen verzenmaker ons opgedrongen.
Wanneer men de gelegenheidsversies en de extracten
uit albums —waaruit eigenlijk niets moest geëxtraheerd worden, dewijl het woorden van den eenen vriend tot den anderen en niet voor het publiek,' zijn — reeds lang vergeten
heeft, zal men poëzij, als die van den Heer V A N H A L M A E L en zijns gelijken, nog fteeds met genoegen lezen.
t

Nafchrift.
De gewone Recenfent voor het Tragifche vak in dit
Maandfchrift kan zich met dit ingezonden oordeel van eenen
hem geheel onbekenden ambtgenoot, over het algemeen, wel
vereenigen. Mogen de Franfche tooneelregelen, vooral die
omtrent eenheid van plaats en tijd, hier niet zijn in acht genomen; moet de aanfchouwer wat te veel van het huis der
Weduwe O L D E N B A R N E V E L D naar de herberg den Helm,
het paleis van M A U R I T S en de Gevangenpoort reizen, en
zijn geduld naar den afloop des ftuks in zijne gedachten z o o
lang rekken, tot dat de diplomatifche onderhand&lingover de uitlevering van den naar Brusfel ontwekenen S T O U T E N B U R G ,
gelukkig voor den vlugteling-vruchteloos, is afgeloopen,
het ftuk heeft echter zijne dichterlijke en tragifche verdienften. Ook de keuze des onderwerps i s , naar ons oordeel,
zoo ongelukkig niet; hetzelve fchijnt ons niet zoo ver beneden de waardigheid des Treurfpels, als aan onzen Confrère.
De aanflag tot eenen moord,die zoo gemotiveerd is als hier,
en waarvan men de ondergefchikte bewerkers behendiglijk op
den achtergrond heeft doen blijven, om de hoofdaanleggers
eigenlijk alleen te doen uitkomen,was dikwijls eene gefchikte
ftof voor het hooger tooneel, en blijft het ook hier. Eene
andere vraag i s , o f de keuze in de tegenwoordige tijdsomftandigheden voegzaam w a s ; en dit durven wij niet beamen.
De karakters zijn fiksch geteekend en goed volgehouden, en
men vindt doorgaans waardigheid en dichterlijke verheffing.
Maar de dichttrant, de verzen zelve bevielen ons minder; zij
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zijn meestal gewrongen door overmatige zucht tot kortheid en
gedrongenheid, en worden daardoor dikwijls duister zelfs voor
den aandachtigen lezer; hoeveel te meer dan moet dit het
geval zijn voor den hoorder. Hetzelfde naamwoord wordt
dikwijls in geheel onderfcheidene naamvallen in betrekking
gebragt tot verfchillende werkwoorden; bind- en voegwoordjes worden uitgelaten ; en deze twee hoofdzonden tegen de
bevalligheid en helderheid der dichterlijke uitdrukking, nog
vergezelfchapt van eenige ftijvö inverfies erf geene genoegzame afdeeling der peiiodes, maken de lezing dikwijls ftroef
en onbehagelijk. Vooibeelden aan te halen, is overbodig,
daar elke bladzijde die aanbiedt. — Ziedaar ons gevoelen,
hetwelk wij in dezen vorm gegoten hebben, ten einde het
publiek twee oordeelvellingen in plaats van ééne zoude ontvangen, en overtuigd blijven vau onze onpartijdigheid.

Jezus

Lijden,

door K A T H A R I N A W I L H E L M I N A

BILDER-

DJJ K / Te Leyden, bij de Wed. D . du Saar. 1828. In gr.
Svo. 59 Bl. / ' : 60.
Feestliederen, door Mr. I . D A C o S T A. Te Amflerdam , bij
J. H . d e n Ouden. 1828. In gr. 8vo. 36 Bl. f: . 7 5 .
I n d i e n er n o g eenig bewijs noodig ware, om te doen z i e n ,
welk eenen nadeeligen invloed godsdienftige geestdrijverij en
lichthatend Mysticismus zelfs op de heerlijkfte talenten en
den dichterlijk'llen aanleg uitoefenen, dan heeft men deze
beide kleine boekjes flechts in handen te nemen. Mevrouw
B I L D E R D I J K , welke ons vroeger zulke geurige en echtpoëtifche lettervruchten leverde, zendt thans, nu z i j , fchoon in
veel mindere mate , met de geest- en godsdienstkwaal van
haren Echtgenoot is befinet geworden , dit ftuk in de w e r e l d , waarvan men ontwijfelbaar geheele bladzijden voor alles
behalve voor p o ë z i j zoude aanzien , indien de regels geene maat
en de eindwoorden geen rijm hadden. Eenige w e i n i g e plaatfen uitgezonderd , vindt men nergens gloed of verheffing; het
is doorgaans een kronijkmatig gerijmel, dat volgens de vastftaande orde de kleinfte voorvallen van den laatfcen levensdag
o n z e s Verlosfers befchrijft ,in eenen trant en op eenen toon,
dien men gaarne eenvoudig zou vviHcn noemen , maar die inderdaad niet veel meer dan proza is. Tot proeve ftiekke eea
enkel couplet:
Vermoeid door 't hartbeklemmend treuren,
Viel Jezus vrienden 't waken zwaar.
A c h , dat het o n s , voor wie Hij mede
Zijn dierbaar bloed ten heil befteedde,
Niet -.1 u dikwerf ook zi>,> ,vaa. !
Wat Kristen \s ten alien tijden
In de .>efcn!*chool van 't ïu>cbeitrijden
-

Zoo biddend waakzaam als 't behoort;
Of voor den God door hem beleden,
Steeds vaardig in den ftrijd te treden,
Gewapend met zijn heilig woord.
Is

dit

nu

poè'zij, der Vertaalfter

van S O U T H E Y ' S Rodrigo

waardig? N e e n ! het zijn oefeningverzen ten behoeve van
de nieuwe gemeente der regtgeloovigen, door B I L D E R D I J K
en D A C O S T A opgeregt.

D e z e goede orthodoxe zielen hebben nu een Leerdicht, dat
z i j , zonder gevaar van iets, dat naar den mutfaard riekt, te
zullen vinden, kunnen lezen; en de Apostel D A C O S T A
heeft, ten koste van zijnen vroeger verkregen dichterroem,
gezorgd, dat zij ook Liedjes hebben, om te zingen. Waarlijk, als men deze Feestzangen leest, dan wrijft men zijne
oogen, om den flaap weg te jagen ; want men verbeeldt zich
te droomen en ten minfte honderd jaren achterwaarts verplaatst te zijn. De bijna uitgeftorvene tale Canaiins heeft in
D A C O S T A ' s mond al haren rijkdom, al hare kracht teruggekregen. Jammer flechts, dat velen dezelve zijn afgeleerd,
en de meeste fchoonheden , zonder het hinderlijk opflaan der
bijgevoegde Bijbelplaatfen , niet verftaan zullen; b . v .
Maar die God wil ook vergeven!
Levenwekker! keer! o keer!
Wil op nieuw de lucht doorzweven,
En de vijgeboom wordt teer. ( * )
Noordenwind! o wil ontwaken !
Zuidenwind! doorwaai den hof! ( f )
Heiige G e e s t ! U zij de lof)
Het toppunt,eindelijk, van mystifchen onzin ,helaas in vloeijende verzen gebragt, vinden wij in den flotzang, die gezongen moet worden op de wijze van P/alm X X X V I . en tot motto heeft Openb. I: 4:
Den

ZEVEN GEESTEN voor den troon

Z i j , met den Vader en den Z o o n ,
Aanbidding , lof en eere!
Het zeven Geestental is É é n ,
Oneindig in verfcheidenheên,
Maar fteeds één Geest, één Heere!
Bij donderflag en ftemgéluid
Schiet hij in zeven ftralen uit ( j . )
Op de allerhande fcharen !
Van Hem is 't vloeibre olijvengoud,
Dat d'eenwgen lichtglans onderhoudt
Der zeven kandelaren! ( § )
Dat heet de leer der Zoroastrifche Troongeesten o f Amfchaspands eens regt helder met het Christendom verbroederen! —
DA

COSTA!

DA C O S T A !

De

groote geleerdheid bragt

u tot razernij, en de dweepzucht maakte u van eenen waarlijk grooten Dichter toteenen rijmenden Oefeninghouder.Sela!
f*) M A T T H . XXIV: 3 2 . ( f ) Hoogl. IV: 6.
(-10 Opcnb.W : 5 . V: 6 . ( § ) Openb. 1: 20. Z A e c u . IV: 12.
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In gr. 8vo. 470 Bl. f 5 - :
Zoo
wij op S T U A R T ' S leerredenen, roet de beste van
onzen tijd v e r g e l e k e n , eenige aanmerking wilden m a k e n ,
het z o u zijn , dat dc Mijl niet overal die zachte gemeenzaam
h e i d , de toon niet immer die nederige eenvoudigheid, betoogwijze cn voorbeelden niet altijd dat kenmerkende hebben ,
welke den man , wien Bijbelfiudie en Christelijke predi
king a l l e s , en dagelijksch werk is , plegen te ondeifcheiden.
Hier en daar lokken zij daarom , uit hoofde van zekere
ftrak- en droogheid , den gewonen lezer ligt minder uit. Hier
en daar mishaagt hem zelfs wel de eenigzins harde , fchcrpe
toon, op welken S T U A R T , het zij zelf den lezer toefpreekt,
het zij Jezus den Pharizeërs o f anderen doet toefpreken.
Hier endaar hindert fommigen, misfchien, een , als t ware ,
al te wercldfche z w i e r e n redenaarskunst, en vooral ook de
voorbeelden, uit de Romeinfche gefchiedenis aangevoerd,
's Mans veelvuldige bezigheid met deze gefchiedenis, de
geest van den tijd , in welken hij z i c h , bij weinig g e 
bruik van vreemd g e l e i d e , v o r m d e , en de hoedanigheid
van zijne toehoorders, naar wij ons verbeelden , v o o r een
veel kleiner gedeelte uit ongeoefende C h r i s t e n e n , v o o r een
veel grooter uit liefhebbers van bondig betoog en fchoo •'
ne v o o r d r a g t , dan w e l elders, in grooter gemeenten of
kleiner plaatfen, betraande, zullen hiertoe zekerlijk heb
ben m e d e g e w e r k t ; fchoon groote geesten, die zichzelven
een pad banen, altijd het een o f ander onderfclleidends be
zitten , aan hun karakter als verftandige en zedelijke w e 
z e n s , eigen.
W i e z i c h , echter, het -rij hierboven verheffen k a n , o f
welligt zelfs grooten fmaak in dezen bijzonderen trant
LOEKBESCII,, 1 8 2 8 . IVO. I I .
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vindt, kan bezwaarlijk vruchtbaarder en waarlijk fchooner leerredenen, dan deze, vinden.
De eigenaardige zwarigheid, van welke wij in onze
vorige recenfie gewag maakten, dat de gelijkenisfen na
melijk meermalen hetzelfde leeren, doet zich hier terftond
•dubbel voor. Maar de fchrandere prediker onderfcheidt
dadelijk den, aard van het beeld zoodanig, dat de opgegevene ftof daardoor merkelijk verfchillend uitvalt. De eer
fte hier voorkomende leerrede loopt over het Mosterdzaad, volgens Mark. IV: 3 0 — 3 2 , en de tweede over
het Zuurdeeg, volgens Matth. XIII: 3 3 . Beide dui
den de verbazende uitbreiding van het aanvankelijk zoo
onbeduidend fchijnende Christendom aan; doch, meent
S T U A R T , op eene geheel verfchillende wijze.
Want
de eerfte fchetst de uitwendige verfpreiding, de andere de
ftille, doortastende, alles inwendig veranderende werking.
De derde leerrede handelt over den Schat, in den akker
verborgen, én de vierde over de Parel van groote waar

de, Matth. XIII: 4 4 , 4 5 en 4 6 . Beide teekenen het groot
gewigt des Christendoms; maar, volgens onzen redenaar,
>in het eene geval als gevonden, in het andere als met
ijver gezocht. Het vijfde ftuk heeft tot opfchrift het Vischnet, (Matth. XIII: 4 7 — 5 0 ) grootelijks overeenkomende
met het Onkruid onder de tarwe,

in den vorigen bun

del behandeld; maar, is 's mans aanmerking, „ daar werd
geteekend, van waar het kwaad in de (lichting van Je
zus zou influipen, en waarom hetzelve daarin zou ge
duld worden tot aan den dag des oordeels; hier is het
doel, de omhelzers van het goede tot betrachters van het
werk te maken," enz. Deze onderfcheidingen nu mogen
niet altijd even gegrond zijn, (gelijk die van fchat en parel
ons inderdaad meer gezocht dan gevonden fchijnt) zij waar
borgen nogtans den lezer tegen eentoonigheid, ja geven
eene rijke afwisfcling van zaken aan het geheel. De ge
noemde leerredenen bevatten voor het overige veel belang
rijks ter opheldering van den tekst, b . v. die over het
mosterdzaad en over de parel, en niet mindör belangrijks
ten betooge der onderwerpen , daarin verhandeld. Vreemd

kwam het ons, in den anders zoo naauwkeurigen Bijbel
kenner , voor, dat in de eerfte leerrede, bl. 1 4 , Stephanus onder het twaalftal der Apostelen geplaatst, en dit
bl. 1 7 zelfs herhaald wordt. Dit toch kunnen wij niet
tot de errata rekenen, zoo als zeker zijn zal bl. i a ,
waar Jezus een werkeloos (lees weerloos) mensch genoemd
wordt. Misfchien hapert er ook iets op bl. 2 2 , bene
den , waar het woordje voorblijft met en voor enz. ons
niet regt helder is. Bladz. 4 7 , boven, zoo verging, moet
zijn : zoo ver ging.

Bl. 5 6 , in het midden, ontbreken

de , lees ontberende.
Bl. 70 , boven , is mede duister.
„ Hij was (ftaat er) geen eigenaar van den grohd, in wel
ken hij dien (fchat) vond, en had denzelven naauwelijks
kunnen gebruiken , indien hij dien zijn wettig eigendom
niet mogt noemen." Men laat namelijk denzelven gereedelijk op grond liaan, daar blijkbaar de fchat bedoeld wordt.
Want (wij laten de volgende aanhalingfpreken) „eenge
vonden fchat komt den kooper, niet den verkooper t o e ,
van ccnig goed
De vermeestering van eenig goed op
eens anders grond is roof. . . . . Het koopen en betalen
van zulk eenen grond geeft het volkomenst regt
'*
Dus luidt, zegt S T U A R T , de regtsleer van de Joodfche
meesters. Doch 'te vergeefs zochten wij de bron, naar
's mans gewoonte, aan den voet der bladzijde.
Thans volgen: de Huisheer met oude en nieuwe din
gen , Matth. XIII: 51 en 5 2 , hetgeen S T U A R T dient
tot een voorftel van het duurzame
Christelijke
Leer
aarsambt als eenen bijzonder en zegen des Evangeliums.
—
De Deugd alleen afhankelijk
van s menfchen wil, Mark.
,

VII: 1 4 — 2 3 . „ Mooi, maar wat Romeinsch," lezen
wij hier in onze aanteekeningen. Was het ook Plato w e l ,
was het Antisthcnes niet, wiens trotschheid Diogenes
door de fcheuren van zijnen mantel zag ? — Jezus de
ware Herder , naar Joann. X: 1 — 1 8 . Hierover fchijnen
drie of vier leerredenen door S T U A R T vervaardigd te zijn ;
doch de uitgever beklaagt zich , flechts deze eerfte gevonden
te hebben. Wij danken hem intusfchen zeer, dit, uitlegkun
dig befchouwd, zeer belangrijk ftuk niet te hebben ach1! h ' 2
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tergehouden. — De groote en kleine Schuld, (Matth.

XVIII: bl. a i — 3 5 . ) Hoogst belangrijk ! — Ploegen zon
der-.omzien , (Luk. IX: 6 2 . ) Arbeiders voor den oog't,

(Luk. X:. 2 . ) Hier fchrijven wij het volgende u i t : „ II.
'Dit wendt onze gedachten tot de arbeiders, van wie ook
»u het woord i s , dat zij maar weinige zijn.

Wel niet

„weinigen misfchien, wanneer gij do het aantal let van hen,
die werken in dezen oogst, maar voorzeker weinigen, wan
neer gij op hen denkt, wien deze arbeid waardiglijk is
toevertrouwd,.. Zij immers , die, bij de toenemende ver
lichting 5 zelve de oogen fluiten en die van anderen fluiten
willen, enz. verdienen den naam van arbeiders niet. Ook
komt dezelve niet toe aan h e n , wien ftaatkundige belan
gen drijven, om aan zekere bepalingen van den menfehelijken geest te denken , en allerlei affluitingen te plaatfen
voor het doordringen der eenmaal uitgevloeide ftralen ,
enz. En z i j , die, door edelen ijver gedreven, zich alle
gevaren getroosten, om terftond Christenen te vormen,
waar de menschheid naauwelijks ontwaakt, en dit Chris
tendom willen fchoeijen op de leest van knellende Kerk
vormen , waaraan de Evangelie - leer zelve zoo jammer
lijk leed in hare eenvoudigheid, fchoonheid en zegenrijk
heid , zijn waarlijk de arbeiders niet, welke deze oogst
vordert, enz. Neen, hier worden mannen gevorderd,
die zelve voortgerukt zijn met hunnen leeftijd, en op
kunnen treden, om zich te meten tegen alle waanwij
z e n ; — mannen, die hun eigen helder inzigt gelukkig
kunnen mededeelen
Vrije , onbelemmerde, edele
wijzen zijn er noodig, om het Kijk der Hemelen vrij te
houden 'van alle rijken der aarde
Schatten bo
venal , ongemeene fchatten van aanleg, oefening, be
kwaamheid , en boven alles van eigene Christelijke deug
den , worden er vereischt bij de armoede dergenen , die
nog in de duisternis zijn gezeten.'''' Ja , bidden wij den

Heer des oogltes om zulke arbeiders!
Ten einde de ftukken nog nader te leeren kennen, zul
len wij van de volgende zes eene korte fchets geven. De
weldadige Samaritaan,

Luk. X: 2 9 — 3 7 .

Inleiding:

Gelijk de uiterftcn elkander r a k e n , z o o doen het ook be
krompenheid in dc liefde en zoogenaamd (meest onvrucht
baar) w e r e l d b i r g ^ ' f c h a p . T e g e n beide is de tekst gekant.
Behandeling van d e z e n : D e Wetgeleerde wilde J e z u s verftrikken. J e z u s ' antwoord met de woorden der w e t dringt
hen tot eene u i t v l u g t . D e Heiland keert zich daarop tot
het gevoel. Een zeker mensch, e n z . ( S T U A R T (lelt
den ongelukkige v o o r als bij alles b e w u s t e l o o s , en maakt
onderfcheid tusfehen het gedrag van den Priester en L e 
viet , in z o o ver de eerfte , zonder naar den man te zien
voorbijgaande, althans zijn eigen gevoel ontzag. Hij noemt
de herberg eene Caravcnferais.')
Toepasfing: Alwat
mensch i s , is onze naaste; zich het lot van anderen aan
trekken , als ware het ons zei ven o v e r g e k o m e n ; dadelijke
hulp in alle o p z i g t e n ; de aanftaande winter proeve v a n
deze onze o v e r t u i g i n g !
De dwaze Rifke, L u k . X I I : 1 6 — 2 1 . Inleiding : D e eer
lijke poging om meer dan het noodige wordt lofwaardig
geacht. Bij het eerfte inzigt toont de tekst ons dan niets
kwaads. G o d z e l f noemt echter dien mensch dwaas. T e k s t 
verklaring: A a n w i j z i n g van het verband en de flotfom :
wacht u van de gierigheid.
T o e p a s f i n g : Zijn bezit w a s
eerlijk, zijne tral v e r g e n o e g d , maar zijn bemoeijen l o u 
ter b a a t z u c h t ; c c ondeugd eischt meer z o r g dan de deugd ;
de goederen zi n dikwijls geene goederen en altijd onze
ker ; welk eene verwachting inderdaad v o o r den redelijken
mensch — eten en drinken ! V e r d o o f dan u w edeler
gevoel n i e t , noch maak u afhankelijk van het tijdelijke.
De wel te huis komende Heer, L u k . X I I : 35—40. In
leiding: M e n beweert w e l e e n s , dat het prediken nut
teloos i s , omdat het bekende waarheden b e h e l s t ; maar
geftadige herinnering is noodig. Tekstverklaring : Hij (laat
met den vorigen in verband , en betreft vooral de leerlin
gen ; zij moesten bereid zijn v o o r leed en k r u i s , en mogten dan zalig loon verwachten : dc Heer z o u hun dienen
(herinnering aan de Saturnaliën) ; nachtwaken bij dc J o 
den ; zin der woorden van Jezus' komst ,• wat v o o r hen ,
w a t v o o r ons ? T o e p a s l i n g : De Heer keert zekerlijk ; de
1

tijd onzeker; den trouwen dienstknecht nooit ontijdig;
wel hem! enz.
De onderrigte en niet onderrigte Dienstknecht, L u k .

XII: 47 en 48. Inleiding : Of de Heidenen zalig zullen
worden? Vragen wij liever naar ons eigen behoud ! Tekstverklaring : Verband met het vorige. Dit geldt allen.
Toepasfing: ^ Verfchil van kennis buiten of onder het
Evangelie; dubbele verpligting, om naar deze te leven,
als redelijk, als wil van G o d ; ondertusfchen is de onkunde niet ie verkiezen , maar zulk eene verkiezing fchandelijk, enz.
De onvruchtbare Vijgeboom, Luk. XIII: 6—9. Inleiding : Zich het lot van anderen leerzaam te niaken, is
het voorfchrift der wijsheid. Tekstverklaring: Aanleiding: gefchiedenis der Galileèïs, door Pilatus omgebragt;
behandeling van den vijgeboom in het Oosten; 't (laat op
het Joodfche" volk, maar moet niet te zeer in bijzonderheden worden nagegaan. Toepasfing: op ons volk, tot
ware boete (fchijnt eene biddagspreek.)
De enge poort en gejlotene deur, Luk. XIII: 2 3 — 3 0 .

Inleiding : Nogmalige beftraffing der fjdele nieuwsgierigheid naar het lot van anderen, met verwaarloozing van
eigen. Tekstverklaring : Der Joden begrip van het Mesfiasrijk, ook volgens den Joodfchen fchrijver Esdra : De
Allerhoogfte heeft deze wereld gemaakt voor velen, maar
de toekomende voor weinigen. liet is even alsof gij het
aardrijk vraagdet, en het zou 11 zeggen, dat het zeer veel
aarde geeft, waaruit een aarden vat gemaakt kan worden , maar weinig jlofs, daar goud uit gemaakt wordt:
alzoo is het ook met den ftand der tegenwoordige wereld.
Daar zijn er wel velen gefchapen, maar weinigen worden
er behouden. Gelijk de waterbaar meer is dan de droppel , zoo veel meer gaan er ook verloren, dan er behou-

den worden. Tot dezen droppel, echter, behoorde gansch
Israël. Jezus antwoordt niet regtftreeks, maar bouwt eene
vermaning op de onderftelling van het moeijelijke, liet
eerfte ftrenge beeld echter van eene naauwe poort (traks
door een zachter voor den tjjdigen komcr vervangende. De

gelijkenis ziet op het toekomende leven. Toepasfing: I.
De nieuwsgierigheid naar de zaligheid van anderen vernederd en beflraft. II. Van de veroordeeling van anderen
roept ons de hoognoodige bezorgdheid voor eigen zielsbehoud terug. III. (fchrijven wij geheel u i t ) : „ Geene
bloote bezorgdheid, maar kommer , geen enkel vreezen
en beven, maar angst en vertwijfeling zouden reeds de
gevolgen worden van dit nadenken, wanneer wij nu ecniglijk aan hetzelve waren overgelaten door den tekst: maar
wij merkten ook den Evangelie - troost o p , dien de goede Meester zoo genadiglijk gevoegd heeft bij zijne vermaning ; haasten wij ons dan nu om ons denzelven ten nutte te maken, ter herftelling van onzen geest. Wij hebben
immers reeds gejuicht in des Vaders barmhartigheid! Diezelfde ftof keere nu dan weder voor onzen geest-! Zij immers was het oneindig verfchil tusfehen de oordeelen Gods
en die der menfchen ï> Zij was de volmaakte eenheid van
C H R I S T U S met zijnen Vader in de genade zijner oordeelen ? Zij was al dat zachte, al dat opbeurende , hetgeen wij in de keuze van 's Heilands woorden en beelden
hebben opgemerkt ? — Ja de vermaning zelve van onzen
Heer leert o n s , dat wij ftrijden kunnen, dat wij daarmede ook dc engfte poorte door kunnen; dat eigen verzuim
de éénige oorzaak van buitenlluiting wordt; — zijne vergelijking toont ons de deur der hemelzaal voor ons geopend , die ons een ruim verfchict van zaligheden geeft;
nu flechts niet te laat is hier het woord, en wij zijn toch
meester van elk heden, hetgeen ons wordt gegund ? 's Vaders wil is aller zaligheid; zijn wil fluit niemand uit; —
zijn wil is voor ons allen geopenbaard ; — Hij roept, Hij
noodigt, door zijn woord, zijn' geest, zoo lang wij leven ; — thans hooren wij zijne (lom, en wij zelve zouden nu onze harten moeten verharden — verharden tegen God en C H R I S T U S , bij wier liefde voor ons geene
moederliefde jegens kinderen haalt, verharden tegen Hem,
die zijne almagt aan zijne liefde dienstbaar ftelt om ons
zalig te maken voor de eeuwigheid, verharden tegen
H e m , die zijn leven voor ons aan het kruishout liet,

om ons te verlosfen van den fchrik der zonde en des
doods. — Weg , onbegaanbaarheden (,) uit onzen geest!
tegen U komt ons gevoel in oproer! mei hart en ziel en
alle geestkracht werpen wij ons in de armen van onzen
God en C H R I S T U S ; de liefde zelve dringt ons, de
genade trekt o n s ; wij zullen vast houden; wij zullen
ftrijden tegen de zonde,ja wij zullen alles vermogen, als
C H R I S T U S ons kracht geeft, en bij ons ontwaken uit
den dood, die ons ontmoete als het Gode behaagt, zal
ons het woord der zaligheid gefchieden : komt, gij geze
n

gende» mi/nes Vaders ! beërft het Koningrijk, dat voor
U is weggelegd van vóór de grondlegging der wereld,
gaat in, in de eeuwige vreugde! Amen ! "

Wij gevoelen, hoe weinig de gebrekkige fchetfen, hier
gegeven, in Maat zijn, een regt denkbeeld van de rijke
en fchoone ftukken te geven, in welke wij een aantal
plaatfen merkteekenden, om ze mede te deelen. D o c h ,
onze fchetfen zelve hier en daar tot uitfchrijven gewor
den zijnde, durven wij hiertoe, bij een zoo uitgebreid
werk, waarop wij telkens moeten terugkomen, de noodige ruimte niet nemen. Zoo veel trouwens zal ieder wel
inzien, dat deze ftukken, zelfs in onzen tijd, op verre
na geene gewone leerredenen verdienen genoemd te wor
den; maar dat hij, die alle andere gelezen heeft, hier eene
afwisfeling , eene grondigheid , eene verhevenheid , eene
liberaliteit, bij vastheid in het geloof, zal vinden, die
hem dikwijls waarlijk verrast. Wij zeggen dit niet als
alles goedkeurende, als met alles inftemmende. Wij had
den gewis meermalen gelegenheid kunnen vinden, om on
ze bedenkingen tegen eene opvatting van den tekst of des
zelfs deelen, tegen zijn gebruik en toepasfing in te bren
gen. Maar waartoe zou zulks dienen ? Hoe uitnemend
alles bij S ^ T U A R T pleegt zamen te hangen, van het
eerfte woord der inleiding af, zal men misfchien hebben
opgemerkt. Hoe geleerd hij de taal der Schriftuur weet
toe te lichten , bleek op meer dan ééne plaats. Hoe
doch waartoe meer? Zorge flechts de waardige uitgever
.tegen elk foutje, voor den fchoonen ftijl en het bondig be-

toog z o o ligt' nadeelig. W i j kunnen niet v o o r b i j , hier
als zoodanig nog aan te teekenen het woord fchele v o o r
fchelm , b l . 3 3 2 , b e n e d e n , dat inderdaad een zonderling
beweerde voortbrengt.
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Door j . c 0 RTe Amflerdam

,

1 8 2 7 . In gr. 8vo. X

en 374 Bl. ƒ 3 - 6 0 .

• D e E e r w . C O R S T I U S levert; hier eene uitmuntende
bijdrage tot de kennis van onzen H e e r J E Z U S C H R I S 
TUS.
Zelfs door het gefchrift van B R O U W E R , over
den perfoon
des Vcrlosfers,
is dit w e r k even zeer noo
dig g e w o r d e n , als het dat gefchrift in algemeene bruik
baarheid en heilzame ftrekking zeer verre overtreft. H e t
is w e l z o o , dat C O R S T I U S z o o veel tijcis en moeite
niet heeft aangewend, als B R O U W E R v o o r het z i j n e ;
maar de wijze van behandeling , door C O R S T I U S geko
zen , deed hem langs korteren w e g zekerder gaan. B R O U 
W E R koos zich ten onderwerp zijner befchouwing de
betrekking des Verlosfers tot G o d ; cn na dertigjarigen
a r b e i d , die voor den gewonen L e z e r te transfcendentaal
i s , heeft hij een gevoelen o n t w i k k e l d , bij hetwelk de
meer kundige L e z e r telkens o p m e r k t , dat hij tusfehen
het analoge en adaequatc
der in den Bijbel voorkomen
de uitdrukkingen niet altijd behoorlijk onderfcheid maakt.
O o k na B R O U W E R ' S gefchrift, hetwelk w i j , als zijn
individueel
gevoelen behelzende , in z o o verre ongemoeid
l a t e n , zegt men op dit punt nog het veiligfte: non li
quet. W a n t dat zulks niet duidelijk geopenbaard is , blijkt
zelfs uit dc verklaringsmanier van den m a n , die zijn o n 
derwerp v o o r anderen met de noodige helderheid niet
behandeld heeft, en dat bij dertig jaren nadenkens!

C O R S T I U S ,
daarentegen, befchouwt den Heer in
betrekking tot ons. Dit maakt zijne opgenomene taak
ligt, en derzelver volvoering voor anderen nuttig. C O R 
S T I U S bepaalt zich tot het geopenbaarde; B R O U W E R
tot het verborgene. Wie van beiden de minfte kans heeft,
van de waarheid op zijde te hebben, is dan ook niet
moeijelijk te bepalen.
In zes Hoofdflukken, alle in afzonderlijke paragraphen
afgedeeld, behandelt C O R S T I U S zijn gekozen onder
werp. J E Z U S fielt hij voor als den besten mensch,
verre verheven boven alle braven uit de gewijde en on
gewijde gefchiedenis; als zijnde oorfpronkelijk zedelijk
rein, en fpoedig toegenomen in wijsheid en deugd. Hoe
'sHeilands karakter werd gevormd, gaat C O R S T I U S
n a , van zijne kindschheid af, tot op zijne openlijke verfcbijning, in alles, wat ons de Evangelisten hebben me
degedeeld. Dit brengt den Schrijver van zelve tot de bcfchouwing van J E Z U S ' grootheid als mensch, zoo als
hij dit in bijzonderheden natuurlijk ontwikkelt. Verder
draagt hij voor 's Heilands voortreffelijkheid als Leeraar,
door het aanvoeren van eenige trekken van zijne leer en
leerwijze. Vervolgens bepaalt hij zich tot 's Heilands
lijden en dood, ontwikkelt het uitmuntend karakter des
Verlosfers, hieronder betoond, en noemt de vruchten en
gevolgen op van dat lijden en dien dood. Eindelijk handelt
hij over J E Z U S ' leven na zijne opftanding ^ en over zijne
heerlijkheid in den Hemel. — De Lezer ziet uit deze kor
te opgaaf, dat C O R S T I U S alles, wat hij aangaande den
Heiland in den Bijbel vond, in behoorlijke orde gcrangfchikt heeft; en wij moeten getuigen, dat alles eenvou
dig is voorgefteld, en dat overal uitkomt, wat-ieder,
die in Hem gelooft, van Hem ontvangt en verder heeft
te wachten.

Aanmerkingen hebben wij wel op het een en ander, hier
voorkomende. Dit is bij een werk van dergelijken aard
natuurlijk te wachten. Doch geene hebben w i j , welke in
het minfle de waarde van, dit gefchrift vermindert. De
ruimte ontbreekt ons, wegens den voorraad van uitgeko-
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mene fchriften, om iets meer te z e g g e n , tot algemeene
aanprijzing van dit werk aan a l l e n , die naar meerdere
kennis van onzen Zaligmaker h a k e n , om Hem te meer
en hartelijker lief te hebben.

Leerrede,

tot affchcid

Deventer,

van de Hervormde

uit gefproken

c. F R A N S E N

Gemeente

den 27 Januari/

van

1 8 2 8 , door

V A N E C K. Te Deventer

, bij A. J .

van den Sigtenhorst. 1828. In gr. 8vo. 38 Bl. f : - 5 0 .

P
J - rof. V A N E C K heeft als Predikant de door hem verlangde rust v e r k r e g e n , maar rust daarom nog niet uit v a n
zijn w e r k , als Hoogleeraar aan het Athenaeum
te Deventer.
D e titel dezer Leerrede drukt volledig uit het o o g merk , met w e l k dezelve werd uitgefproken, en regtvaardigt ook hare uitgaaf.
De t e k s t , 1 Tim. I: ï 2 , w o r d t geleidelijk verklaard en
o n t w i k k e l d , met toepasfing op de bijzondere omftandigheden des Redenaars. V o o r - en nagebcd w o r d t hier g e leverd , met opgaaf van de gezongene v e r z e n . D e lezing
dezer Leerrede billijkt het verlangen der Deventerfche G e meente naar derzelver fpoedig bezit. O o k buiten Deventer zal deze Leerrede overal welkom z i j n , waar men op
ongckunftelde voordragt en Evangclifchen zin prijs ftelt.
T e r w i j l wij den waardigen V A N E C K nog vele jaren
l u s t , gezondheid cn krachten van harte toewenfehen v o o r
het g e w i g t i g werk , dat hem nog te doen is overgebleven ,
eindigen wij deze onze aankondiging zijner voortreffelijke
L e e r r e d e , met dezelve ruimfchoots allen aan te bevelen ,
die het ware en eenvoudig fchoonc beminnen.

Nagelaten
ge n trant

cn verfpreide
vervat,

Pled. Doctor

en Hooglceraar

(Vervolg
H e t

Letterarbeid,

van J A C O B

meest in

VOSMAER.,*'»

te Utrecht.

II

luimileven

Deelen.

en /lot van bl. 4 3 1 . )

tweede Deel vangt aan met eene onbekroonde prijs-

verhandeling, over de erkentenis van den Schepper in

Zijne verken. De eerfte afdeeling bevat algemeene 'bepalingen , volgens welke men het onderwijs zoodanig zoude kunnen inrigten, dat daaruit bleek, hoe duidelijk de
Schepper zich in de voor ons zigtbare natuur der dingen
openbare. Deze openbaring des Scheppers bcteekent, dat
het beftaan niet flechts, maar zelfs eenige eigenfchappen
van den Oneindigen o n s , in hetgeen ons omringt, uit
zigtbare fporen blijken. Het onderwijs moet duidelijkheid
bezitten, en zich kenmerken door orde en eenvoudigheid.
De tweede afdeeling geeft eene nadere bepaling der wijze,
waarop men het onderwijs bij onderfcheidene gelegenheden
zoodanig zoude kunnen inrigten, dat zoo wel min- als
meergeoefenden daaruit konden leeren, hoe duidelijk zich
de Schepper in de voor ons zigtbare natuur der dingen
openbare. Het eerfte hoofdftiik handelt over mingeoefenden, en bevat het volksonderwijs. De fchrijver brengt
daartoe allen, die geene geleerden van beroep zijn, en
voor welken de. wetenfchappen geene hoofdbezigheid uitmaken. Tot het volksonderwijs in dien zin betrekt hij het
onderwijs, der jeugd, het godsdienftig onderwijs van volwasfenen, het onderwijs van dezelve in de natuurkunde,
vooral natuurlijke historie; en dit alles niet alleen mondeling, maar ook in gefchriften. Het tweede hoofdftuk
handelt over het onderwijs voor meergeoefenden en eigenlijke geleerden. De fchrijver dringt hier aan op de ontwikkeling der rede, te dikwijls in betrekking tot het verftand onderdrukt. Hij beklaagt zich over de onbepaalde
beteekenis van het woord natuur, en zegt, dat het',
vooral in onzen tijd, eene gewoonte geworden i s , omde natuur te noemen , waar men eigenlijk den Schepper
bedoelt. Wij kunnen' hierin, mits men wèl onderfcheid e , zulk een groot kwaad niet zien, en gelooven niet,
dat dit in onzen tijd meer gewoonte is dan vroeger. Wij
herinneren ons in onzen grooten V O N D E L eene plaats ,
waar hij de onderfcheidene beteekenisfen van het woord
natuur eveneens opgeeft, als men die thans gewoon is
aan te wenden. Wij kunnen thans die plaats niet na-
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flaan. — W a t echter de verhandeling betreft, die wij
voor ons hebben, wij erkennen, dat wij er onze ver
wachtingen in zagen te leur gefield, en vinden het ftuk
wat fchraal en oppervlakkig.
I I . Waarom fterven er menfchen aan geneeslijke kwa
len P Eene teedere v r a a g , door den fchrijver in vijf vert o o g e n , in zijnen hem eigenen luimigen t r a n t , behandeld.
D e min gefchikte opleiding , minder aanhoudende ftudie en
dikwijls min gelukkige aanleg der artfen, het ontijdig
praktiferen van heelmeesters o f , 't geen n i g erger i s ,
van apothekers, de Hechte oppasfing der z i e k e n , de lij
ders eindelijk zelve door wantrouwen en o n g e d u l d , zijn
er de fchuld van. — V o o r jonge lieden, die zich op de
beoefening der geneeskunde toeleggen , kunnen wij niet
nalaten het volgende hier over te n e m e n : „ M e t een mond
v o l L a t i j n , en zonder eenige voorbereiding i n d e natuur
kundige wetenfchappen, komen de j o n g e l i n g e n , v o o r de
geneeskunde beftemd , op onze hoogelcholen. Het eerfte ,
w a t zij d o e n , z o o zij ftuderen, i s , zich met de beende
ren en lijken gemeenzaam maken. Den tienden valt het niet
i n , dat de mensch flechts een gedeelte is van het groote
rijk der natuur cn onderworpen aan deszelfs w e t t e n , en
dat men tot het bijzonder onderzoek van den mensch niet
naderen m o e t , z o o lang men in dat rijk een vreemdeling
i s , z o o lang men naauwelijks iets weet van de natuurlij
ke h i s t o r i e , natuur- of fcheikunde. Zij leeren die w e 
tenfchappen te hooi en te g r a s , en wanneer dit z o o eens
met bunnen tijd uitkomt en de ftudentenmode .het w i l .
Zij maken er nog niet veel werk van. E n waartoe z o u
dat ook dienen ? D c optica o f de theorie der verbranding
leert geene katarrhale koorts genezen. W a t is hier nu het
gevolg van ? Onbekend met de algemeene n a t u u r k u n d e ,
ontmoeten zij in de natuurkunde van den mensch , ofphyfiologie, telkens onoverkomelijke z w a r i g h e d e n , en wordt
hun de ziektekunde eene bloote optelling en verklaring
van eenige hulfgriekfche namen.
N a t u u t l j k is hun de
leer der geneesmiddelen, bij dat gebrek van voorbereiden
de ftudiën, een collegie van Frans Balies, waaruit zij

4,66

J.

v os

MAER'S

niet veel meer wegdragen, dan een of ander geneesmiddel , waarmee de Profesfor hoog liep, en een paar anderen , die in de mode en voor alles goed zijn, b. v. kina
en kwik. Zoo ligt gewapend, vallen zij nu eindelijk op de
eigenlijke geneeskunde aan; doch met welk een gevolg,
laat zich ligt begrijpen. Zoo veel leeren z i j , dat er eene
menigte zieken zijn, en dat men alle zieken den polsvoelt en de tong kat uitfteken." — Ziehier eene fchilder i j , welke maar al te getrouw is ; maar ziehier dan o o k ,
wat een man uit de geneeskundige faculteit reeds vóór jaren dacht over eene thans in ernst opgeworpene vraag,
of men de fludenten in de geneeskunde ook ontflaan moest
van de verpligting, om een voorbereidend examen in de
wis- en natuurkundige wetenfchappen af te leggen, in
plaats van liever met ernst bedacht te zijn , om dit examen
ftrenger te maken, en meer in onmiddellijk verband met
de geneeskundige ftudiê'n 'te brengen, zoodat het even veel
fchande wierd voor een' ftudent in de medicijnen, hetzij hij de eerfte of wel de Iaatfte veronachtzaamde !
III.

Over de beoordeeling der

afgefiorvenen.

Eene

voorlezing. Dezelve handelt over den aard, de heilzame
gevolgen en de regtmatigheid van zoodanig eene beoordeeling. Wij mogen ons niet vermeten, de geheimfte gedachten en wenfchen des harten voor de vierfchaar onzes
verftands te roepen, maar ons oordeel moet fteeds tot de
daden en woorden van afgefiorvenen bepaald blijven. Het
oordeel behoort op goede gronden te fteunen; het moet
voorzigtig, liefderijk en zachtmoedig zijn, en eerbied
ademen voor de verhevene beftemming, welke de afgeftorvene als^mensch met ons gemeen heeft. Hetzelve moet
geen ander oogmerk hebben, dan om ons tot navolging
van het goede op te wekken en tot vermijding van het
kwade te waarfchuwen. Dan toch zal deze beoordeeling
ons verftand opfcherpen, ons hart veredelen. Meer gefchikt voor den kring, waarin de Voorzienigheid ons
plaatfte , zullen de voorbeelden der afgefiorvenen, waarmede wij leefden, ook al waren hunne namen op het
groot tooneel der wereld onbekend, leerzamer en vrucht:
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baarder voor ons zijn, dan de voorbeelden der groote
mannen, die het gefchiedboek voor ons bewaard heeft.
Zelve eens zoo beoordeeld te zullen worden, welk een*
invloed moet het vooruitzigt hiervan op ons hebben!
Men zegge niet, dat de doode zich niet meer verdedigen kan
de doode moge zwijgen in het graf, zijne daden zullen
fpreken, en het regtmatig oordeel bekrachtigen, den las
ter doen verflommen. Men zegge niet, dat de befchouwing van het gedrag der levenden ons dezelfde voordeden
kan aanbieden: eerst als de dood het Zegel heeft gedrukt
op het leven , ligt dat leven , als een geheel, voor onze
befchouwing bloot; eerst dan kunnen wij ons meer te
gen alle partijdigheid beveiligen; eerst dan fchaden wij
met ons oordeel het geluk van den beoordeelden en ver
bitteren wij zijn beftaan niet meer. Zulk een oordeel
ftrookt daarenboven met onze verpligting, om ons hart
te verbeteren en te veredelen. Zoo zullen wij dan de
fchimmen onzer dooden oproepen, om ons te helpen in
het betrachten onzer pligten; zoo zullen wij tevens het
nagedacht eerbiedigen, wiens oordeel ook eens over ons
en onze daden gaan zal.
IV. De kunst om ziek

te zijn.

Eene geestige ironie ,

welke wij dengenen ter lezing aanprijzen, die met 3e
zucht, om door ongefMdheid inter esfant te zijn, ge
kweld gaan.
V . In hoeverre kunnen wij uit de fcheikundige
ontle*
ding der artfenijmiddelen
een zeker befluit opmaken tot
derzelver
geneeskracht.
De fchrijver beweert, dat wij

dit in fommige gevallen zeker kunnen, wanneer namelijk
een geneesmiddel werkt op de grovere ftof. Magnefia tem
pert het zuur in en buiten het ligchaam. Wij verwach
ten van eene nog onbeproefde plant, waarin wij een zamentrekkend beginfcl ontwaren, dezelfde of gelijke uit—
werkfelcn als van andere zamentrekkende geneesmiddelen.
Doch een geneesmiddel kan opk op het levcnsbeginfel
werken. Hier kan de fcheikunde ons alleen leeren, of
een of ander ligchaam beginfelen , welke wij bij ondervin
ding weten dat daarop werken , bevatte, of niet.
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VI. Over eenige oorzaken der gedurige verbastering

der menfchelijke maatfchappij. Deze zijn: eenzijdige befcbaving van het individu , eenzijdige befchaving <van de
verfchillende ftanden, overdrevene en ongefchikte verlich
ting, verwaarloozing der nationale befchaving en natio
nale welvaart, en flavernij.
VIL De zenuwen, VIII. het hart, IX. de maag,

X.

de huid. Deze vier korte vertoogjes bevatten wenken
over deze onderwerpen uit een diaetetisch oogpunt. Het
ftukje over de maag bevat vele uitdrukkingen, welke let
terlijk overeenkomen met de voorlezing over den invloed
der maag op het volksgeluk, in het eerfte Deel.
XI. Over de vier trappen van befchaving van het menfchelijk geflacht, uit de gefchiedenis der volken kenne

lijk. De vier trappen, waarover deze voorlezing han
delt , ontkenen hunnen naam van het bedrijf, hetwelk de
zelve kenfehetst; het jagersleven , het herdersleven , de
landbouw, en de koophandel. Wij kunnen het den fchrij
ver volltrekt niet toeftemmen, als hij zegt: „ De Zang
godinnen verkiezen ten onregte het land; zij zijn opge
kweekt in de fteden; zij zijn de voedfterlingen des koop
handels."— Voor dichtkundige genootfehappen moge het
waar zijn; maar het dichtvuur, dat den echten zanger
aanblaast, heeft met koophandel niets gemeen.' Hoe zou
ook dc dichtkunst zoo laat ontftaan zijn, daar zij overal
i s , waar de mensch een levendig gevoel van liet fchoone
in zijnen'boezem draagt!
XII. Wenken. Een vervolg, zoo men w i l , op de leef

regels , in denzelfden geest, maar voor de onderfcheidene
tijdperken des levens, echt menschkundig , en oyeral getui
gende van den geest van waarnemen des waardigen fchrijvers.
Eene voorlezing over den flaap (XIII) befluit de ver
zameling. Dezelve wordt hier voorgefteld als eene rust
der zenuwen en fpieren van het dierlijk leven, eene ontfpanning, door voorafgegane infpanning veroorzaakt. Het
komt ons niet voor, dat hier iets gezegd wordt hetgeen
niet algemeen bekend is , en de wijze van voorflelling mist
ook oorfpronkeh'jkheid en houdt het belang weinig gaande.
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Uit deze onpartijdige en getrouwe opgave kan de lezer
nu zelf beoordeelen , of wij ons bedrogen, wanneer wij
onder deze gefchriften eenige wel meenden te kunnen
misfen ; hoezeer wij aan het werk vari heeler harte vele
lezers, en aan de lesfen van levenswijsheid vele beoefe
naars toewenfchen. Dan vooral zal men V O S M A E R ' S
aandenken op eene waardige wijze vereeren.

Verhandeling
flerdam

over de Wateren
en aangrenzende

door G . j . M U L D E R ,
enz.

te Rotterdam.Te

en Lucht der Stad Am

deelen

van ons

Mcd. et Art.

Amflerdam

Vaderland,
Pharm.

Dr.

, bij C. G. Sulpke.

1827. In gr. 8vo. 243 Bl. ƒ 2 - 4 0 .

A - a n het prijzenswaardige oogmerk van den Heer M U L D E R , om zich met dc natuurlijke-gefteldheid van de Stad,
in welke hij de Geneeskunde dacht uit te oefenen, be
kend te maken, hebben wij eene Verhandeling te dan
ken , welke genoegzaam doet zien, wat de Stad- aan eenen
Geneesheer verloren heeft, die hare; belangen met zoo
veel deelneming als kennis ter harte nam. Deze moesten
zich met eene den Schrijver eigene fchcikundige vaardig
heid, met zijne grondige natuurkunde vereenigen, om
het omflagtig onderzoek der wateren en luchtgefteldheid
te ondernemen , hetgeen tot heden meer in het algemeen
voorgeteld en gewenscht dan in de bijzonderheden be
werkt w a s , en dat men, nevens eene meer uitvoerige en,
minder eenzijdige behandeling der ziekten, als het nog
ontbrekende gedeelte der anderzins voortreffelijke Plaatsbefchrijving van Dr. c . N I E U W E N H U Y S kanbefchouwen. Het ftuk echter van Dr. M U L D E R doet ons het
onmogelijke zien, om , bij de tegenwoordige rasfche vaart
der wetenfehap, een werk te leveren, dat zelfs voor een kort
tijdsbeftek voldoende i s ; want, naauwelijks zijne ontle
ding van het zeewater volbragt hebbende, werden wij
reeds van elders met nieuwe ontdekkingen en eigenfehapBOEKI3ESCH.
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pen van het Bromium bekend gemaakt, en te bejammeren
blijft h e t , dat M U L D E R , met deze ontdekkingen tij
dens zijne bewerking vreemd, de veranderingen niet heeft
kunnen nagaan, die deze merkwaardige flof in het Zui
derzee - water, in Ons IJ- en gracht - water, bij de ver
fchillende vereenigingen en ontbindingen, waarfchijnlijk
ondergaat, daar G M E L I N zulks reeds als Brommagnium
in het water der Doode Zee ontdekte. Overigens zijn
deze verbindjngen met zorg opgefpoord en nagegaan, en
hebben den Heere M U L D E R tot belangrijke befpiegelingen aanleiding gegeven, in welke wij echter vreezen,
dat hij foms te veel aan vooronderftelling heeft toegege
ven , hetgeen wij aan het oordeel van deskundigen ten
toets geven, daar het ons plan niet zijn k a n , in alle
bijzonderheden te treden, en wij den Lezer alleen wil
len* doen zien, wat hij in het werk zelve te wachten
heeft.
/
Eerst geeft de Schrijver de veranderingen o p , in den
loop van den Rijn, en, ingevolge van dien, in het meer
Flcvo voorgevallen; welk meer, in Zuiderzee veran
derd , ook aan het IJ eene verandering van water en van
omvang heeft doen ondergaan, waarom in de dertiende
eeuw de dam in den Amftel werd gelegd, welke de om
liggende landen voor het zoute zeewater zou behoeden,
en aan welken dam Amflerdam zijn' oorfprong verfchuldigd is. Belangrijk zijn dan de gronden, welke M U L 
D E R voor de opvolgende verandering in de wateren der
ftad opgeeft (bl. n — 1 5 ) , d i e hij tweeledigonderfcheidt,
in oorzaken, die van binnen uit de (leeds toenemende
bevolking, en opvulling der grachten, ontdaan, en in die van
buiten geboren worden door verminderden aanvoer van
Amftel- water, door de verhooging van Zuiderzee en If ,
gevuld met de aangevoerde klei en zand, en eindelijk door
het hiervan afhangend verminderd rondvoeren langs de
Itadsgrachten; hetwelk alles afzonderlijk wordt nagegaan ,
door gefchiedkundige bewijzen geftaafd, en duidelijk aan
toont , dat het verfchil tusfehen den Jaagden (land van IJ
en Amftel en liet verval hoe langer hoe geringer is ge-

worden. V o o r a l houdt hij zich bij de aanflibbing van het
IJ o p , waarvan hij met regt de werktuigelijke oorzaak
v e r d e d i g t , en de fcheikundige nederploffing, die door vereeniging van z o u t en zoet water ontdaan z o u , v e r w e r p t
( b l . 3 8 ) . Vervolgens fpreekt hij over den veranderden
ftroom en de waterkeeringen in de ftad, en gaat dan t o t
de eigenfehappen van het zeewater o v e r , geeft de fcheikundige ontbindingen van V O G E L , B O U I L L O N L A G R A N G E en anderen o p , en vergelijkt die met zijne
ontleding v a n het water uit de Noord- en Zuiderzee,
uit het IJ cn uit dc verfchillende ftadsgrachten, waarin
naar mate der meerdere onzuiverheid de k o o l d o f z u r e zouten
t o e n e m e n , en het g e z w a v e l d waterftofgaz geboren w o r d t .
Bij de verandering, w e l k e het water door ingeworpen
vuilnis en andere oorzaken ondergaat, vestigt hij o o k
zijne aandacht op die beflanddeelen, welke het uit den
veengrond o p l o s t , ontbindt en o p n e e m t ; hiertoe z i c h
bedienende v a n de ontleding, door B E R G S M A en a n deren opgegeven. Daar n u deze grootelijks verfchilt v a n
de ontbindingen, in dc laatfte tijden door P F A F F ,
T H A E R en D U M E N I L o p g e g e v e n , w e l k e zeker o o k
op verfchillende plaatfen verfchillend zullen u i t v a l l e n ;
daar men het over het z u u r n o g niet eens fchijnt, dat
S P R E N G E L als Humuszuur o p g e e f t , en daar L A M P A D 1 u s onlangs het Iödezuur in den turf ontdekte , is het
j a m m e r , dat de Schrijver ons geene nadere ontleding v a n
den Amjlellandfchen veengrond heeft gegeven. O p b l .
80 krijgen wij eene verklaring over den ftank der gracht e n , welke ontdaan z o u door het g e z w a v e l d waterftofgaz , dat uit het waterdofgaz van het waterdoffig k o o l g a z
met dc z w a v e l uit het z w a v e l z u u r geboren w o r d t ; w e l k
z w a v e l z u u r ontdaan z o u uit de ontbinding des z w a v e l zuren kalks en magnefia door middel van het k o o l d o f z u u r , dat als voortbrengfel der rotting in het grachtwater vrij aanwezig is. Dewijl echter het kooldofzuur g e ringere verwantfehap tot den kalk en magnefia heeft dan
liet z w a v e l z u u r , en hierdoor uit zijne verbindingen w o r d t
u i t g e d r e v e n , kunnen wij deze verklaring even min aanï i 2
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nemen, als wij ons door de proef en het betoog op bl.
91 overtuigd houden, dat de vereeniging van zout en
zoet water niet tot den ftank zou bijdragen , al ware het
ook alleen door den dood van infekten en visfchen, welke
het gevolg dezer vereeniging zijn moet. In eene t o n ,
met fchuit- en IJ- water gevuld, zullen deze zeker min
der aanwezig zijn; ook is bij deze proef geene warmte
bepaald, e n , zoo de -ton niet bedekt is geweest, kan
de ftank zich bij opvolging aan den dampkring hebben
medegedeeld, zo'odat de ontwikkeling voor den reuk on
merkbaar was. Heeft deze ftank nu foms, gelijk de
Schrijver zelf'zegt, in den Amflel plaats, dan moet dit
aan de vermenging van zout en zoet water wel worden
toegefchreven , daar het-eene verkeerde opgaaf i s , dat de
Amflel-üüis
grachtwater aan den Amftel mededeelt.
Om nu de nadeelen, door het Hinkend water voor de
gezondheid zoo wel als het genoegen der inwoneren te
weeg gebragt, te verbeteren, dringt hij vooral op ver
meerdering van ftroom in de grachten aan, en geeft de
verfchillende plannen, om ftroom en versch water in de
ftad te brengen, breedvoerig op. Daar zij echter op ver
meerdering van Amftel- of IJ- water neerkomen, en met
de afdamming van het IJ in verband ftaan, kunnen zij
thans niet meer, dan met wijziging, in aanmerking
komen.
Na eene gefchied- en oordeelkundige opgaaf der meenin
gen wegens het ontftaan der bronnen in het algemeen,
gaat de Schrijver op bl. 130 over tot den oorfprong van
het wel- en putwater in Amflerdam , waarover hij belang
rijke bijzonderheden en verfchillende ontledingen mede
deelt, die hem zeezoutzure en zwavelzure foda nevens
koolftofzuren kalk en magnefia in verfchillende hoeveelhe
den opleverden; welk verfchil hij toont af te hangen van
de wijze, op welke de wateren door zand of klei drin
gen en gezuiverd worden. Bij de befchouwing van het
regenwater fpreekt hij eerst over de lucht, van welke dit
water beftanddeelen ontleent. Deze lucht nu wordt be
zwangerd met de dampen, uit den waterachtigen veen-

grond opftijgende. D e z e zouden z o u t z u u r b e v a t t e n ; want
op b l . 1 7 7 zien w i j , dat de ondervinding b e v e s t i g t , dat
de z e e z o u t z u r e magnefia zich ligt door de warmte van
haar z e e z o u t z i m r o n t d o e t : hiertoe echter is eene veel
hoogerc warmte noodig dan deheetfte zomertempcratuur;
ook hebben w i j tot heden vruchteloos naar dit z u u r in
den Amflerdamfchen dampkring g e z o c h t , en moeten aanmerken , dat de proeven deswege niet door den H o o g leeraar D R I E S S E N z e l v c n , m a a r , op zijn verzoek ,
door anderen zijn v c r r i g t , gelijk uit de Disfertatiën van
V A P i N c en V E E H O F blijkt; hoewel wij gaarne t o e ftemmen,
dat het aanzijn van z e e z o u t z i m r in den
d a m p k r i n g , van z e e z o u t z u r c zouten in het regenwater
afhankelijk kan zijn van w i n d , voorafgaande droogte en
andere omftandigheden , en deswege een herhaald en naauwk e u r i g onderzoek verdient.
N a n u n o g de w i j z e , waarop de bevolking zelve en de
hiermede gepaard gaande fabrijken, de k u i l e n , het begraven , de visch- cn groenmarkten e n z . de lucht bederven , te hebben o p g e g e v e n , gaat de Heer M U L D E R over
tot de nadeelige beftanddeelen, die bij het verzamelen in
het water k o m e n , cn eindigt zijn werk met het ontftaan
èn het nadeel van het l o o d w a t e r , waarvan de oorzaak
aan het reeds behandelde z e e z o u t z u u r des dampkrings
w o r d t t o e g e f c h r e v e n , terwijl alle middelen tot verbetering opgegeven cn naauwkeurig beoordeeld worden.
D i t is de inhoud dezer belangrijke V e r h a n d e l i n g , w e l ker lezing wij niet alleen onzen Land- en Stadgenooten
aanraden , wegens de voorbehoedmiddelen , in dezelve tot
behoud der gezondheid v e r v a t , maar als de overweging
onzer vaderlandfche Geleerden o v e r w a a r d i g , z o o wegens
de ophelderingen, welke zij omtrent vele zaken g e c f r ,
als wegens de g a p i n g e n , w e l k e zij heeft moeten overlat e n , en waarvan de Schrijver zeker vele z o u aangevuld
h e b b e n , indien een langer verblijf zijne oplettendheid op
meerdere zaken bepaald had. Daar hij deze nu ongetwijfeld aan zijn tegenwoordig verblijf zal b e d e d e n , hopen
w i j , dat zijne menigvuldige bezigheden hem niet zullen
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beletten, zijne bevindingen deswege mede te deelen. Zeker zou hij door eene natuurkundige vergelijking van
twee zoo gewigtige Steden beider inwoners zeer verpligten.

Bijdragen

j.

tot de Gefchiedenis der Nederlanden,

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

Te Haarlem,

door

bijV. Loos-

jes. 1 8 2 7 . In gr. 8vo. 4 2 4 Bl. ƒ 3 - 9 0 .
Gefchiedenis der Nederlanden , van de vroegfle tijden
tot op heden, nopens het Zuiderdeel des Rijks even
volledig,

als ten opzigte

van deszelfs

Noorderdeel,

onparti/dig ,en veelal uit de bronnen, door G. B R U I N 1 N G . Ifte Deel.

Met 3 Tabellen.

Te Amflerdam ,

bj S. de Grebber. 1 8 2 5 . In gr. 8vo. 3 1 6 Bl. f 3 - , :
Sedert dat de herleving van ons volksbeftaan ons nieuwe belangftelling heeft ingeboezemd in het Vaderland, dat
wij verloren waanden, en als door een wonder herkregen
hebben, is ook de beoefening der Vaderlandfche Gefchiedenis met vernieuwden ijver hervat. E r zijn daaromtrent
verfcheidene werken in het licht gekomen, van tweederlei
aard : of kortbegrippen, waarbij men dan ook wel inzonderheid de Gefchiedenis invlocht der zoo lang van ons
gefcheidene,, thans met het voormalige Gemeenebest tot
één Rijk hereenigde Zuider - gewesten; of bijdragen ter
ontwikkeling van bijzondere gebeurtenisfen, gebruiken ,
zeden, enz. ter kenfehetiing van merkwaardige perfonen,
hunner karakters en bedrijven; alles, voor een goed deel,
uit voorheen min toegankelijke echte ftukken en ftaatspapieren geput. Tot deze foort behoort het eerfte , tot gene
het tweede der aangekondigde gefchriften. Men kan niet
ontkennen, dat beide foorten van werken hunne bijzondere nuttigheid hebben, maar van eenen verfchillenden
aard en voor onderfcheidene klasfen van lezers. Hetkortbegrip is meer voor hen, die zich nog een algemeen denkbeeld van de Vaderlandfche Gefchiedenis moeten vormen;
het moet dus mindere oefening en kunde vooronderftel-
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Ien , dan de (thans in Duitschland
veelal zoo genoemde)
Monographic,
d i e , voor meer bedrevenen en reeds in
het algemeene der Gefchiedenis ingewijden gefchreven , en
kele punten opheldert en ontwikkelt. Wij verwachten hier
altijd iets .nieuws ; zoo al geene nieuwe daadzaken, dan
toch voor 't minst nieuwe oogpunten, ter befchouwing
der daden. Grondigheid en naauwkeurigheid
zijn hier de
hoofdvcreischten; gelijk de laatfte, met bijzondere duide
lijkheid', voor het kortbegrip volftrekt onmisbaar zijn.
Misfchien kan het onderzoek , kunnen de nafporingen der
Monographic
van dien aard zijn, dat een fraaije en be
vallige historifche ftijl daaronder lijden moet; en , wan
neer in eene van dc beide genoemde foorten van gefchiedkundige gefchriften eenig gemis van aangename en boeijende voordragt, ja zelfs van helderheid van ftijl, te verfchoonen i s , zou het hier zijn, waar voor geoefenden en
deskundigen gefchreven wordt, meer dan in het kortbe
grip, dat voor leerlingen dienen moet, die men vooral
door geenen duisteren of zelfs [troeven ftijl moet affchrikken.
Wanneer men, na het leggen dezer gronden , de beide
voor ons liggende werken inziet, zoo ftaat men verwon
derd , juist in het kortbegrip zulk een' onaangenamen,
bijkans onlcesbaren ftijl — in de bijdragen niet alleen de
duidclijkflc, heldcrfte, maar ook de bevalligfte, keurigfle
voordragt te vinden. Maar deze bevreemding houdt o p ,
zoodra men het oog Haat op de namen der Schrijvers.
De Heer B R Ü I N I N G , wiens wezenlijke geleerdheid in
meer dan één vak , vooral Taalkunde , Aardrijks- en Gefchiedkennis, wij geenszins willen betwisten, heeft het
ongeluk, zijne opeengeftapelde bouwftoffen niet behoor
lijk tot een fymmetrisch
geheel, gefchikt tot een behoor
lijk ovcizigt, te kunnen bewerken. Wij hebben daarvan
in meer dan één

Fransch

, Latijnsch

en

Nederduitsch

gefchrift de blijkbaarfte proeven ontvangen, welke wij,
daar de herinnering van derzelver titels gedeeltelijk min
der aangenaam is voor het vaderlandfche gevoel, terwijl
andere van minder belang zijn, niet zullen opnoemen.
V A N C A P I ' K L L E , daarentegen, hoezeer in vroegeren

tijd meer bepaaldelijk aan wiskundige ftudiën en oude lit
teratuur toegewijd, fchrijft eenen Nederlandfchen ftijl,
dien men, zonder overdrijving, om deszelfs ongemeene
helderheid, natuurlijke en onopgefmukte bevalligheid, en ,
waar het pas geeft, nadruk en kracht, klasfiek noemen
mag. De fchijnbaar voor eepe bevallige voordragt minst
vatbare onderwerpen worden onder zijne handen voor ons
belangrijk en boeijen onze aandacht. De Hoogleeraar heeft
hiervan in zijne vroegere Bijdragen tot de Gefchiedenis
der Natuurkunde hij de Ouden, en tot de Gefchiedenis
der Wetenfchappen en Letteren in Nederland, reeds

voldingende bewijzen gegeven; en niet minder aangenaam
is ons het tegenwoordige werk, hetwelk, grootftendeels
ten jninfte, bij uitfluiting over de Vaderlandfche Ge
fchiedenis handelt. Zelfs zijn de ftukken, over de Kaart
van P E U T I N G E R , en over den invloed der vooroordeelen bij de beoefening der Gefchiedenis, aan dat on

derwerp gansch niet vreemd.
Het grootfte ftuk uit dit boekdeel', hetwelk met de bij
lagen genoegzaam de helft van hetzelve beflaat, is een
uitvoerig verflag van het leven en de verdienften des be
roemden Staatsmans A L B E R T of E L B E R T U S L E O N I N U S ( D E L E E U W ) . In de keurige inleiding (merk
waardig als ftuk van welfprekendheid) beklaagt zich de
Schrijver over de onregtvaardigheid niet alleen van
tijdgenooten, maar ook der nakomelingfchap, die zoo
dikwijls waardige mannen, weldoeners enfieradenvan hun
ne E e u w , zoo niet in vergetelheid laat wegzinken, dan
toch naar mate hunner verdienften eene veel re geringe
plaats aanwijst in den tempel des roems. Hiertoe behoord e , volgens hem,, ook L E O N I N U S . Wij leeren dezen
Regtsgeleerde en Staatsman hier kennen, onder anderen
in zijn gedrag te Leuven, (uit een zeldzaam boekje van
zijnen ambtgenoot G E M M A ) toen deze ftad doorliet leger
van W I L L E M I in 1 5 7 2 bedreigd werd. L E O N I N U S
fchijnt toen nog fterk het Roomfche geloof en 's Konings
of liever de Spaanfche zaak toegedaan geweest te zijn j
althans hij putte al zijne welfprekendheid u i t , om den

Prins en deszelfs leger van die Akademieftad te verwijderen.
Wij willen niet ontveinzen,dat ons het verhaal van den zeer
Spaansehgezinden G E M M A meer of min onwaarfchijnlijk voork o m t , wanneer hij den Prins tot de Afgevaardigden der Hoogefchool, wier voorregten A L V Adoorhit opligten van 's Prinfen Zoon op het onwaardigst verkracht had, terwijl zij dagelijks van de hemeltergendfte gruwelen getuigen waren, en wisten , dat het zwaard, volgens een vonnis der Inquifitie, elken Nederlander over het hoofd hing, — wanneer hij hem
tot deze Afgevaardigden, tot vaderlandfche Regtsgeleerden,
laat zeggen : fibi pugnandi causfas legitimas esfe , quas^pauci
intelligant. (*) Als de Prins gedacht had, dat het menfchelijk gevoel zoo in de borst der Nederlanderen was uitgeftorven, zou hij niet over de Maas gegaan zijn. Neen! hoogstwaarfehijnlijk heeft niet de Prins dit gezegd, maar G E M M A
h e t , o p zijne wijze en in den fmaak der Ouden , verzierd. Van
dien zelfden ftempel zal ook wel de fraaije locus communis
z\]a, waarin L E O N I N U S O R A N J E zou hebben willen doen
gevoelen , dat zulk een gewapend bezoek het middel niet was,
om bij Zijne Majesteit genade te erlangen , maar gematigdheid en lijdzaamheid, zoo lang het God beliefde; dat niemand
zoo zeer door anderen als door zichzelven benadeeld werd; dat
de overwinning op zichzelven het fchoonst was, en het heil van
èénen niet ten prijze des ondergangs van zoo velen moest worden gekocht, enz. enz. Alles waar en g o e d ; maar zou het
menschkundig geweest zijn, zoo iets hier aan te voeren?
Moest O R A N J E , die eigenlijk niet voor zich , maar voor zijne
vertrapte medeburgers en geloofsgenooten optrok, dezen n u ,
die in verwachting zijner hulp reeds waren opgeftaan, benevens zijn' te Bergen belegerden broeder, in den fteek laten,
om in lijdzaamheid de genade Zijner Majesteit, F I L I P S D E N
I I , af te wachten? Zoo L E O N I N U S deze rede waarlijk
mogt gehouden hebben, vinden wij dezelve z o o veel lof o f
eerbied niet waardig als onze Schrijver, maar voor 't minst
ontijdig en zonderling.
Vervolgens ontmoeten wij L E O N I N U S , als onderhandelaar
van de Spaanfche zijde te Breda, doch vooral na den Gentfchen vrede tot de Staatspartij overgegaan, ongemeen werkzaam in ontelbaar vele onderhandelingen, waarmede men hem
bijkans overlaadde. Dezelve worden hier niet alleen uit de
(*) Dat hij wettige redenen tot jlrijden
weinigen begrepen,

had,

die echter

gewone bronnen geput, maar ook uit de nog onuitgegevene
Refolutiën der Staten -Generaal, (den Hoogleeraar door d e n ,
als Geleerde en vaderlandfche Gefchiedfchrijver, zoo gunftig
bekenden Archivarius D E J O N G E medegedeeld.) 's Mans
ftaatkundige en godsdienftige geloofsbelijdenisfen worden vervolgens vermeld. De eefstgemelde w a s : altijd in Staatsgefc killen de zwakfte en gevaarlijkfte partij te kiezen. ( D e
Schrijver merkt te regt aan,dat L E O N I N U S dit ftelfel waarfchijnlijk in 1572 nog niet toegedaan was.) Zijn godgeleerd
gevoelen kwam hierop neder: è'ene eenvoudige Godsdienst te
omhelzen; hetgeen de menfchelijke bevatting overtrof, aan God
en zijne Engelen over te laten, en de Godheid meer te eeren,
dan te willen bepalen. A L D E G O N D E berispte hem deswege
over gebrek aan flellige Godsdienstbegrippen. D i t , en yeel
meer belangrijks é o g , vindt men in de aanteekeningen achter
de levensfchets van L E O N I N U S ; terwijl eenige meer uitvoerige ftukken, zoo als eene Redevoering in de Vergadering der Staten-Generaal te Antwerpen in 1579 (in het Latijn), zijne Aanfpraak aan L E I C E S T E R , bij deszelfs komst
in de Ned\rlanden (in het Fransch), Procesfen-verbaal w e gens de Gezantfchappen naar Engeland, Brieven aan de Staten daarover, enz. in bijlagen worden medegedeeld.
A N T O N I S V A N S T R A L E N is de tweede Vaderlander der
17de E e u w , met wiens lotgevallen, doch vooral zijn einde,
(als martelaar van Staat onder AL V A ) wij bekend gemaakt
worden. Als voorftander der verdraagzaamheid, der vereeniging van Hervormden en Lutherfchen tegen den gemeenen
vijand (de alleen zaligmakende Kerk), en als vriend en b e vorderaar van nuttige werkzaamheden der Rederijkers, is hij
vooral merkwaardig. Zijn vonnis is de hoofdbron, waaruit
wij zijn bedrijf leeren kennen. — De Raad der Beroerten,
of Bloedraad, wordt voorts befchouwd in zijnen oorfprong,
en het regt, hetwelk de oprigter had, om denzelven tegrondvesten, in de uitgeftrektheid zijner magt, zijne inftructie,
regt spieging, en verfchillende namen. F I L I P S heeft hem niet
onmiddellijk opgerigt,maar A L V A , volgens geheimevolmagt,
hem door den Koning verleend. Volgens V A K M E T E R E N
was hij ook boven alle Privilegiën verheven, en bevoegd, die
op te eifchen en te onderzoeken. De Profesfor roept hiertegen wel het gezag van den Heer j . D. ME-IJ ER i n ; maar
dit kan tegen den tijdgenoot V A N M E T E R E N niet halen,
en daarenboven werden bij Art. 5 der grondartikelen van be-

fchuldiging, waarover de Raad mogt vonnis vellen, ook op
genoemd allen , die maintineerden ofte voor goed hielden, dat
de Onderfaten van de Nederlanden niet vervallen fouden zijn
van alle haer oude Liberteyten, Rechten en Privilegiën, ende
dat daeromme den Coningh die voortaen magh tractéren nae
gelegentheyt...
en den Coningh ontflagen van alle eeden, be
loften , toefeggingen, pardoenen , enz. Eindelijk kon wel in
gewone tijden en in twijfelachtige gevallen misfchien .volgens
M E I J E R , de Hooge Raad te Meckelen kennis nemen v a n ,
en onderzoek doen naar de handvesten en privilegiën; doch
de Bloedraad mogt ftellig, zoo het reeds misdaad w a s , aan
de geldigheid der voorregten te twijfelen, wel onderzoeken,
welke daarvan bij voorraad nog blijven konden en welke niet,
namelijk alles volgens den Codex dertirannij onder F i L I P S
D E N I I , door Prof. V A N c A P P E L L E in dit geval te veel
verontfchuldigd, althans met te veel verfchooning behandeld.
Eene kleine bijdrage ter nadere kennis van S I M O N S T E VI N , uit een handfchrift over de Diplomatie
(Gefanterye),
onder de MSS. van S Y P E S T E Y N gevonden; eene gefchie
denis der meer geroemde dan algemeen bekende Kaart van
P E U T i N G E R , worden door een opftel over H O O F T en
S C H I L L E R , ah Gefchiedfchrijvers,
gevolgd. Het is een
vernuftig denkbeeld, deze twee groote en te regt beroemde
mannen, zoo verfchillend in aanleg, in vorming, in leeftijd
en werkkring, met elkander te vergelijken, in zoo verre zij
tot één doel werkzaam waren, — de befchrijving des Neder,
landfchen vrijheidsoorlogs. Doch het bevreemdt ons , dat de
kundige Schrijver niet heeft doen opmerken, dat beiden de
zoo zeldzaam vereenigde gaven van Dichter en Gefchied' fchrijver tevens bezaten; i e t s , waarvan hunne gewrochten
ook hier de onmiskenbaarfte fporen dragen; en dat S C H I L 
L E R zijn werk niet verder gebragt heeft dan tot de eigenlij
ke uitbariting des oorlogs in 1568 ; zoodat men hier een
heerlijk voorportaal, maar toch flechts een portaal, met een
voltooid praa-lgebouw (althans tot op zekere hoogte voltooid)
vergelijkt, hetwelk men wel in aanmerking nemen moet.
T w e e Redevoeringen, in het Inflituut gehouden , befluiten
dit w e r k , de eene over den invloed der vooroordeelen bij de
beoefening der Gefchiedenis, de andere over de Vaderlandsliefde
der Voorouderen, beide voortreffelijk , de eerfte vol belangrijke
wenken voor den Gcfchicdouderzoeker en Gefchiedfchriiver,
de andere eu; h;-rtverhc;fepd tafereel behelzende van den al-

gemeenen, naauwen band, waarmede belangftelling in een oord,
aan de golven ontwoekerd, aan de tirannij des vreemdelings
door bovenmenfchelijke dapperheid ontrukt, en door die zelfde g o l v e n , thans als bondgenoot ingeroepen, verdedigd, de
harten tot liefde van dat land zamenfnoerde, in weerwil der
beletfelen, die de handelgeest door toevloed van vreemdelingen , de ftedelijke en provinciale geest door beperking der vaderlandsliefde tot plaatfelijken naijver daartegen in den weg
fielden. Wij kunnen ons niet onthouden , een gedeelte van dez e heerlijke fchilderij, tot eene proeve van den ftijl, mede te
d e e l e n : „Verbeeldt u , M . T . ,den Nederlander, worfteïende
„ met de woede der Elementen, dikwijls in oogenfchijnüjk
„ gevaar, maar altijd de overhand behoudende, om een land,
• „ onbewoonbaar door zijne ligging, te vormen tot een der
3, bloeijendfte en zegenrijkfte oorden van den geheelen aard„ bol. Verbeeldt u hem, als (lichter van een Gemeene„ b e s t , achtbaar naar buiten, gelukkig van binnen, zijn
naam* met onderfcheiding genoemd, zijn invloed ontzien,
„ zijne magt gevreesd , zijne hulp ingeroepen. Z o o ziet g i j ,
„ mét de opvolging der gedachten, de liefde tot het Vaderh a n d zich dieper en dieper wortelen in de gemoederen,
„ naar gelange ieder het meest tot de algemeene grootheid
„ heeft toegebragt. Die liefde mogt in wankeling geraken,
„ zij kon niet worden uitgeroeid, omdat zij hare vastheid
„ ontleende van de aangeboren neiging der menfchelijlte na„ tuur, met de innigfte verknochtheid te beminnen, hetgeen
„ met de meeste moeite is verkregen geworden. Zoo gloorde
„ in aller boezem eene vonk, vatbaar om in helderen gloed
„ te worden aangeblazen. In gewone tijden flrekte zij tót
„ eene weldadige warmte, die een hooger leven deed gevoe„ len. Wanneer treffende voorvallen de ziel fchokten, zag
„ men haar in lichtelaaije vlam uitbarften, om de uiterfte
„ vermogens te ontwikkelen. Het Opperwezen zorgde, dat
x
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die gezegende vonk nimmer werd uitgebluscht. Scheen zij
te verflaauwen, fpoedig werd zij met vernieuwde kracht
opgewekt. T e weten, onder Zijne leiding werden de Vorden van O R A N J E beftemd , de liefde tot land en vrijheid
in naauw verband te brengen met den ijver voor hun
doorluchtig geflacht, en z ó ó eene geestdrift te fcheppen,
d i e , van wege hare duurzaamheid en gefladige opwinding,
te regt verwonderlijk mag genoemd worden."
Wanneer wij ons -van het werk van V A N C A P P E L L E tot

dat van B R U I N I N G wenden, is het of wij uit een' bekoorlijken lusthof, waar de kunst de natuur is te hulp gekomen,
waar alles, zonder (lijven opfchik, bevallig gefchakeerd is en
afgewisfeld, en ons door verfchillend gegroepeerde partijen
verrast, in eene wildernis treden, die wel rijk is aan plantengroei,
maar geene vernuftige fchikking , geene afwisfeling door de
hand eens Meesters verraadt, waar de voet elk oogenblik door
onkruid en ftruikgewas wordt belemmerd. Er is v e e l , zeer
veel voorraad voor de Gefchiedenis, eene ongewone belezenheid in dit eerfte Deel (loopende tot de laatfte jaren van
F R E D E R I K H E N D R I K ) ; maar het is te vol,te zeer ineengedrongen. C R U I N I N G heeft getracht, zoo veel van gebeurde zaken te verhalen als mogelijk w a s ; maar hij verftaat
de kunst n i e t , daaruit het belangrijkfie en wetensmardigfie
te verkiezen. Gedeeltelijk is dit het gevolg van het ftelfel
des Schrijvers, in zijne Voorrede aangeftipt, „ o m geene wij$~
„ geerige befpiegelingen te leveren van zulk eene hooge v l u g t ,
„ als waarmede men heden ten dage zoo vele gefchiedkun„ dige leerboeken opfchikt; befpiegelingen , d i e , zoo haast de
„ waarheid haar befchijnt, te dikwijls in het lot van I C A „ R U S deelen, en, van welk een gehalte zij ook mogen zijn,
„ (leeds onder haren eigen' naam, en nimmer onder dien van
„ Gefchiedenis,behoorden te worden uitgevent." Onder dezen
naam van wijsgeerige befpiegelingen fchijnt de Schrijver dan
ook alle onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en zaraenhang der gebeurtenisfen, ja zelfs naar z e d e n , gebruiken,verftandelijke en letterkundige befchaving eens Volks, te hebben
verftaan; want niets daarvan komt althans in dit eerfte Deel
voor, waarin men alle namen der Hertogen en Graven der
Provinciën, der Bisfchoppen van Utrecht en Luik vindt, waarin men zeer veel en tot vermoeijens toe van kleine oorlogen
en veeten der Middeleeuwen leest, e n , w a t de plaatsbefchrijving betreft, menige nuttige opheldering (doch ook gewaagde gisfing, met gezag ter neêrgefteld) vindt, maar geene ontwikkeling b . v. van den ouderlingen afkeer der Spanjaarden
en Nederlanders, van de oorzaken des opftands in de zestiende E e u w , om nu niet van mindere zaken te fpreken.
Hoe waar i s , hetgeen V A N C A P P E L L E hieromtrent zegt
(bl. 382): „ Men mist verre het fpoor, zoo men ge„ looft, dat aan het vereischte van onpartijdigheid voldaan
„ wordt door eene bloote zamenhangende opgave der gebeur„ tcnisfen,zonder een blik te wagen aan de- raderenen drijf1

j, veren, die den gang derzelve in beweging gebragt en ge*
„ houden hebben. Hec is mogelijk, dat aldus belangrijke bij„ zonderheden te voorfchijn komen; maar h i j , die zich met
„ regt den naam van Gefchiedfchrijver toeeigent, ftreeft naar
„ eenen hoogeren roem, dan die door een goed en naauw„ keurig verhaal wordt verworven. Hij ontwikkelt zijne oor„ fpronkelijke gewaarwordingen, zoo als die in zijnen geest,
„ bij de overpeinzing van ieder afzonderlijk voorval, en het
„ algemeen overzigt van alle te zamen, zijn opgekomen."
Gewigtige woorden in den mond van een' m a n , wiens
fchroomvallige onpartijdigheid, zelfs ten aanzien onzer Spaanfche verdrukkers, zoo groot is.
Zelfs op de orde der verdeeling, door B R U I N I N G g e volgd , zou veel zijn aan te merken. Die der twee eerfte
Hoofdftukken: onder de Romeinen — onder Franken, Vriezen
en Noormannen, is natuurlijk; maar is dit wel het geval met
de volgende: 3) Onder de Duitfchers, tot den dood van Graaf
D I R K V ; 4 ) tót aan het jaar 1 1 4 0 ; 5 ) tot~i244; <5) tot
Ï 3 i 3 i 7)
1385; 8) tot 1481 ? Wij vragen zulks gerustelijk aan eiken kenner der Gefchiedenis; en de Lezer w o r d t ,
bij het einde van het eene of het begin des anderen Hoofdftuks, volftrekt geen rustpunt gewaar. De Schrijver geeft
zelfs geen zweem van eenig overzigt van het verhandelde,
maar gaat in éénen adem door met het verhaal der kleine onderlinge twisten, die buitendien reeds moeijelijk zijn uiteen
te houden, maar het door deze manier nog veel meer worden.
De Iaatfte Hoofdftukken zijn weder natuurlijker afgefcheiden:
9) tot aan den afftand van Keizer K A R E L V ; (doch ook hier
geen woord van den toenrnaligen ongemeenen bloei der Nederlanden, waarvan H O O F T en S C H I L L E R , gelijk V A N
C A P P E L L E uit beider overeenkomende plaatfen doet z i e n ,
zulk een bekoorlijk tafereel ophangen); 10) tot dat men F I L I P S D E N II afzwoer; 1 1 ) tot aan de Kerkelijke onlusten inde
Vereenigde Provinciën gedurende het twaalfjarig Befland. Doch
waarom het twaalfde en Iaatfte Hoofdftuk van dit Deel niet
tot den Munfterfchen Vrede, of althans tot den dood van F R E D E R I K - H E N D R I K , gebragt, in plaats van tot aan de opkomst van nieuwe ftaatkundige gevoelens in de laatfle levensjaren van Prins F R E D E R I K H E N D R I K ? De opkomst van gevoelens is toch een zonderling chronologisch tijdftip.
Wij gaan o v e r , .om nog eenige misflagen , of althans te befiisfend voorgedragene Hellingen, op te merken , die wij i a
t o t

dit Deel meenen te hebben gevonden. D a t Arenacum,
Vada,
Grinnes, Arnhem , Wageningen en Rhenen zijn z o u d e n , is
zoo ongetwijfeld n i e t , als bier ( b l . 7 ) b e w e e r d w o r d t ; h e t
t e g e n d e e l is zelfs waarfchijnlijker, gelijk ieder O u d h e i d k u n dige w e e t . Wij zijn het meer met V A N C A P P E L L E ( b l .
333) e e n s , die Lugdunum Batavorum op d e plaats van h e t
tegenwoordige Ley den, dan m e t B R U I N I N G , die h e t t e g e n over Valkenburg zoekt ( b l . 1 3 . ) D a t P I P I J N en d e andere
Frankifche Koningen oppermagtig,d. i. onbepaald,zouden
hebben geregeerd, en de jaarlijkfche bijeenkomst op het Maartveld (naderhand Meiveldj flechts hebbe g e d i e n d , om hem
leenmanshulde en gefchenken te b r e n g e n , en ver was van als
eene eigenlijke inzage op zijn bewind te kunnen aangemerkt
w o r d e n , is hier maar z o o ftout w e g ter neder g e z e t ( b l . 3 5 ) ,
fchoon de grootfte en kundigfte Schrijvers volkomen, het t e gengeftelde b e w e r e n . Meer andere aanmerkingen houden wij
t e r u g , daar wij den fchijn van vitlust willen vermijden, en o n Eaauwkeurigheid anders o o k het gebrek van B R U I N I N G geheel
niet is. Wij kunnen echter niet v o o r b i j , onze verwondering
t e kennen te g e v e n , d a t hij z o o geheel vreemd aan a l l e
deelneming omtrent goede of flechte bedrijven , omtrent alle
groote vaderlandfche daden fchijnt te z i j n , dat hij van de groote
wreedheden der wilde Geuzen en de verregaande fchenddaden
van L Ü I I E Ï g e w a a g t , en geen woord zegt van de wreedheden
van A L V A , anders dan dat hij E G M O N D , H O O R N en vele
andere voorname Nederlanders deed onthalzen; dus niemand
ophangen , b l a k e r e n , v e r b r a n d e n ; terwijl de boomen aan d e
groote w e g e n , volgens H O O F T , gerist waren van lijken?
Als dit onzijdigheid is ! . . .
Wij meenden ook een proefje van ftijl te g e v e n , en hadden daartoe b l . 1 7 2 r e g . 1 0 — 2 9 u i t g e k o z e n ; doch wij v e r fchoonen daarvan den L e z e r .
Eerstdaags zullen wij van het tweede Deel verflag d o e n .

De Slag van Navarino , of de Renegaat.
van 11. G . M O R E .

Te Rotterdam,

Westreenen. 1 8 2 8 . In gr.'ivo.

Naar het Fransch

bij Menfing en van

183 Bl. f 1 - 8 0 .

De Val van Misfolonghi, door A . V A N T R O M L I T Z . Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor. 1 8 2 8 . In gr. %vo.
193 Bl. f 1 80.
D e z e bckle kleine Romans, welke- zsch aan korteling voor-
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gevallene en algemeen bekende gebeurtenisfen van den Vrij
heidsoorlog der Hellenen vastknoopen, e n , volgens de nieu
were manier, waarheid en verdichting, nu eens in meerdere,
dan weder in mindere mate, zamenmengen , zullen, op de
aanbeveling hunner titels alleen, zeker eene' menigte lezers
vinden. Jong en o u d , vrouwen en mannen, ongeletterden en
geleerden, alles ftelt belang in het lot der ongelukkige,maar
moedige geloofsbroeders; hunne zaak is in bijna aller oog de
zaak geworden des Christendoms en der befchaving tegen
wangeloof en barbaarschheid, en dus moeten Romantifche
verhalen, welke hun lijden en hunne worfteling met levendi
ge kleuren fchilderen, algemeenen opgang maken. Wij twij
felen dan ook geenszins, of dit zal in het bijzonder het g e 
val zijn met het werkje van onzen jeugdigen zuidelijken land
genoot , die met zijnen Roman de Watergeuzen Qes Gueux
4e Mer) op eene zoo veelbelovende wijze zijne letterkundige
loopbaan geopend heeft, en den aanvankelijk verkregenen
roem bewaart en verhoogt door dezen Renegaat* Eene rijke
verbeeldingskracht, eene getrouwe natuur- en zedefchildering
vereenigt hij. met eenen krachtigen en fierlijken ftijl, welke
naar de eerfte modellen der Franfche letterkunde gevormd i s ,
en dien men ook nog in.de vertolking wedervindt; de han
deling is levendig; de gefprekken zijn karaktermatig en tref
fend, en de hoofdperfoon, Hasfan,de afvallige Franschman ,
is gefchilderd, en tot den einde toe volgehouden, op eene
w i j z e , die W A L T E R S C O T T waardig zoude zijn. Verheven
en vreesfelijk is het tafereel van den moorddadigen z e e d a g ,
en dezelve zet de kroon op het geheel. Er zouden misfchien
eenige aanmerkingen te maken zijn op fommige kleine onWaarfchijnlijkheden in den gang der gefchiedenis, en op het
karakter van Cleone, dat ons foms eenigzins onnatuurlijk en
tegenftrijdig voorkomt; maar men vergeeft deze kleine vlek
jes gaarne aan den jeugdigen Schrijver, die het eerfte vuur
der geestdrift niet wilde laten verkoelen, en zijn werk in
eenen zoo korten tijd voleindigde, dat er tusfehen de tijding
des zeeflags en de uitgave van zijne Romantifche fchildeling naauwelijks drie weken verliepen. Doch in het vervolg
haaste hij zich minder; zij*i talent is te fchoon, dan dat hij
het zoude bederven; het Vaderland verwacht in hem eenen
Belgifchen W A L T E R S C O T T .
De groote verdienften van onzen landgenoot kan men niet
beter leeren erkennen, dan door, gelijk Recenfent gedaan heeft,

terftond na zijn werk dat van T R O M L I T Z in handen te ne«
men. Schoon zulks op titelblad noch in voorrede is uitgedrukt, is deze Roman zeker niet van inlandfchen oorfprong,
maar uit het Hoogduitsch overgebragt; en wij herkennen dan
ook overal den gewonen, vastftaanden trant van de middelmatige Romanfchrijvcrs dier natie. Meer woorden dan denkbeelden ; gebrek aan getrouwe en grootfche karakterfchildering, door eene opeenftapeling van onwaarfchijnlijke gebeurtenisfen zoo veel mogelijk verglimpt; een waterachtige, met
bijvoegelijke naamwoordjes van allerlei aard overladen ftijl,
en alledaagschheid in de twcefprakcn, in plaats van die treffende lichtvonken, welke wij bij S I O K E dikwijls aantroffen.
Doch bij alle deze gebreken verheft zich dit boekje, door
de gelukkige keuze der ftof, en door de getrouwe overneming van een aantal gefchiedkundige bijzonderheden, welke
bij het beleg van Misfolcnghi plaats grepen, verre boven zoo
vele andere, met welke onze Leesgezelfchappen en Leesbibliotheken overftroomd worden, en zal gewis door velen met
genoegen en bclangfteiling, om der Grieken en Misfolonghi's
w i l l e , gelezen worden.

M . T U L L H C I C E R O N ' : ; Orr.tione: fcx. In ufum juventutis
edidit, notisque indrusit n E N R I C U S W E Y T I N G H . Hag.
Com. apud Vid. J. AUart.Vï,iy. 8vo. pp. VII ,360. ƒ 3 - 75.
D e
lieer < V E Y T I ? ' « . I , L ^ctor in dc Letteren en Rector
der Latijnfc' .e 'jcko'cr, :e lianxt.c-. zr.g , dat de uitgaven van
w E s T E R 1* 0 r j z u r. c x en 1 ; 0 nr. L L , bevattende eenige
uitgelezcne redevoeringen van C I C E R O , vele gebreken hadden. Dit ipoorde hem aan , o m , op verzoek van de Weduwe A L L . * R T , zich met de zorg eener nieuwe dergelijke uitgave te belasten. Hij koes daartoe r:es redevoeringen, welk e , naar zijn oordcel, in fieriijkheid van taal en gewigt van
zaken, boven de andere redevoeringen uitmunten. Hij volgt
den tekst van E R N E S T I , en voegt er aanteekeningen. b i j ,
om de plaatfen, welke voor jonge lieden eenige moeijelijkheid hebben , toe te lichten. Hier en daar vertaalt hij een
of ander gezegde in het Hollandsen, en heldert het overige
op uit de Rhctorica, Gefchiedenis en Oudheidkunde, gebruikende daartoe de aanmerkingen van M A N U T I U S , G R « V I U S
,
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Iets nieuws, hetwelk gefchikt is om de wetenfehap te
verrijken, verwachte men dus in deze uitgave niet. En dat
konde ook het oogmerk van W E Y T I N G H niet zijn. De vraag
rees, bij het doorbladeren dier aanteekeningen, dikwijls bij
ons o p , o f W E Y T I N G H niet te veel verklaard, en te
weinig voor het nadenken en de eigene ftudie der jongelieden
overgelaten had. De Heer W E Y T I N G H heeft ook enkele
iritifche aanteekeningen gegeven; daar, waar het volftrekt
noodig w a s , de gistingen van anderen geftaafd, weerlegd, o f
de zijne gegeven. Die weinige aanteekeningen komen ons
niet onbelangrijk v o o r , en geven wel ftoffe tot verder naden
ken. Z o o leest h i j , bl. 1 3 6 , in eene der redevoeringen te
gen V B R R E S : Quo cruciatu flt afectus, venire in mentent
necesfe est omnibus, cum es/et vinetus nudus in aëre, in imbri, in frigore. Gewoonlijk ftaat er in are, alwaar wij ara
zouden behouden. Dat het in aëre gefchiedde, fprak van
z e l f , daar boven gezegd w a s : fiatua Marcellorum punt in fo*
ro medio. En het denkbeeld, om naakt aan een koperen
(tandbeeld gebonden te worden, is z o o huiveringwekkend,
dat er niets boven gaat. Ms, voor jlatua anea, is duidelijk
te begrijpen, hier zelfs krachtiger, en kan door vele voor
beelden bevestigd worden.
De zes redevoeringen, door den Heer W E Y T I N G H geko
zen ,zijn die voor R O S C I U S A M E R I N U I , tegen v E R R E S ,
A c t i o I I , L i b . I V , tegen s E R V I L . R U L L U S uit de Leges
Agraria, voor p. S Y L L A , de redevoering, na zijne terug
komst in den Raad uitgefproken, en die voor c. D A L D U S .

De kleine Pligten, eer.e oorfpronkelijke zedelijke voortelling in
Brieven, uit het begin der negentiende Eeuw. lilde en IVde
Deel. Te Amflerdam, bij P . den Hengst en Zoon, 1827,
In gr. Svo. Te zamen 656 Bl. f 5 - 8 0 .
H e t g e e n wij (Letteroeff. i 8 2 4 , b l . 459) tot lof van dit oor
spronkelijk , nuttig en onderhoudend gefchrift gezegd heb*
ben, behoeven wij wel niet te herhalen; het publiek heeft
ten voordeelö van het werk reeds genoegzaam beflist. Daar
om heeft dan ook de D a m e , aan welke wij dit lieve verhaal
te danken hebben, de gegevene hoop nu vervuld, en hare
Emilia in andere betrekkingen en In meer gevorderden ouder
dom doen optreden, in welke zij even godsdienftig, even

teeder van geweten , verftandig en Christelijk, voorallen (lich
tend en leerzaam is. De brieven getuigen alte van den echten
vaderlandfchen geest; e n , offchoon dit hier geene hoofdzaak
i s , keuren wij lie: hoogelijk g o e d , dat hier herinneringen en
wenken gegeven worden op gebeurtenisfen, die wij beleef
d e n , vernederingen, die wij ondergingen, en wat al meer
grievends w a s , toen w i j , het Franfche Rijk ingelijfd, g e 
dwongen werden door den ijzeren fchepter van den Dwinge
land, wiens naam ook bij de nakomelingfchap niet dan met
affchuw behoort genoemd te worden, maar wiens koele wreed
heid wij vreezen , dat bij velen , reeds van het tegenwoordig
gedacht, maar al te zeer vergoelijkt en vergeten wordt. D e 
ze gefchiedenis valt ook in den tijd van N A P O L E O N ' S v a l ,
zijne verbanning, en ontvlugting van Elba, en de eindelijk
geheele vernietiging zijner magt bij den flag van Waterloo.
De lezer herinnert z i c h , d a t , aan het (lot van het tweede
deel, Emilia op het punt was van te huwen aan een waar
dig man; en wij begrepen toen, dat het huwelijk reeds vol
trokken was. Dan nu zien w i j , dat wij ons vergist hebben ;
die band w a s , nog vóór hij gelegd w a s , door den vroegen
dood van den aanftaanden echtgenoot verbroken. N u vinden
wij haar, na ettelijke jaren, bij eene vriendin, bij welke zij
zich onledig houdt met zich het voorledene voor den geest
te brengen, door de herlezing van een aantal in dien tijd met
vele vrienden en bekenden gewisfelde brieven. Z o o worden
w i j , op eene bevallige wijze , bekend gemaakt met hetgeen
wij van de gefchiedenis van Emilia, van haar hart en van
hare dierbaren, konden verlangen te weten. Zij was nu ge
reed, met hare oude leermeesteresfe en waardige vriendin,
met welke zij dien tijd te Brusfel gewoond h a d , en die zij
in de opvoeding van eenige jonge Dames (enkel om zich
nuttige bezigheid en afleiding te bezorgen) had aan de hand
gegaan, eene reis naar Straatsburg te doen. Zij deed die reis
in gezelfchap ook van eene aanzienlijke vrouw en hare doch
ter, aan welke laatfte vooral, en toen en vervolgens, Emi
lia bijzonder trachtte van nut te zijn. Zij zag op die reis
veel. T e Weenen zijnde, bij gelegenheid van bet Congres
der verbondene Mogendheden, ontving zij een ernftig aan
zoek tot het huwelijk met eenen Amfterdamfchen Heer, wel
aanmerkelijk ouder dan z i j , maar voor wien z i j , finds langen
tijd, opregte vriendfehap en innerlijke hoogachting, die hij
inderdaad verdiende, had gekoesterd. Zij befluit dan ook , na

hare vriendin geraadpleegd te hebben, tot dit huwelijk , om
zeer verftandige redenen. D a n , nu werd haar hart vreesfelijk
gefchokt en geilingerd , daar zij , op een Bal aan het H o f ,
onverwachts haren jongften broeder, dien zij te Rome waand e , ontmoet, met diens ouderen reisgenoot, die juist het
voorwerp geweest was van hare eerfte en vurige liefde; maar
met wien de verbindtenis was afgebroken, (gelijk zich de lezer uit de vorige deelen herinneren z a l ) alleen uit hoofde van
den onverzettelijken en onredelijken w i l , naar het fcheen,
van haren overigens zoo braven en goeden vader. Oude liefde
roest niet; de harten verftonden elkander fpoedig; en het tegenwoordig eenig belètfel, haar zoo onlangs gegeven woord
namelijk, fcheen niet onoverkomelijk, van wege de edelmoedigheid van den waardigen man , aan wien zij dat woord g e geven had. Echter aarzelde zij eenigermate. Bij den dood
van haren vader, toen zij op het punt was van te huw e n , vond zij eenen brief van hem aan haar adres; maar
met duidelijken last op den omflag, denzelven niet te openen, ten zij zij eenmaal weduwe was. Dit was zij nu eigenlijk niet, en had gemoedelijk aan haars vaders last voldaan;
maar in het onzekere, wat die brief bevatten kon, had zij
denzelven aan hare oudere vriendin ter hand gefield, die haar
verzekerd had, dat dezelve vooralsnog van geen belang voor
haar was. N u fchreef zij dan aan deze vriendin , ontving
den brief, en het bleek , dat haar vader geenszins onredelijk,
'•laar uit zeer gewigtige redenen gehandeld had. Zij zag dan
i,u , dat een huwelijk met den eerften geliefde ongeoorloofd
was. Zij onderwierp zich met gelatenheid, en deed haar g e geven woord geftand. Zij had geene reden tot berouw. Maar
niet lang duurde dit huwelijk. Een val op hare reize met
het rijtuig had haar de borst benadeeld, en (dit is ook het
voorname, dat wij in haar te berispen hebben) zij had den,
waarlijk niet kleinen pligt, van geneeskundige raad en hulp
jn te roepen, te lang veronachtzaamd. Haar dood werd nog
verhaast door het haar te onvoorzigtig medegedeeld berigt,
dat haar broeder in de velden van Waterloo gefneuveld was,
Zoodat wij dan nu niets meer van Emilia zullen vernemen,
dat voorbeeld van vrouwelijke naauwgezetheid en altjjd b e minnelijke deugd. Mogten vele onzer jongedochters deze
boeken lezen; zij zouden haar voorbeeld trachten na te volg e n : wij vertrouwen, zij zullen het doen. Emilia is niet volmaakt , haar gedrag en denkwijze niet overdreven. Zij is.

niet de befchaafde, geleerde , godvrucUigJ v r o u w , die op
zien maken w i l , en , met hetgeen zij boven andere voor
uit heeft, praalt; maar men voelt hare beminnelijkheid. Aan
merkingen willen wij niet maken; deze zouden vitterijen
zijn; e n , al is nu Emilias gefchiedenis geëindigd, zoo h o 
pen wij niet, dat de fchrijflter hare pen voor altijd heeft nedergelegd.

—____

«

Fier Foor lezingen over clen Mensch. hoor H. P O L M A N , hl.
Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn. In gr. %vo. IV en 154
bl. f 1 - 40.
H e t
verwondert ons niet, dat de leden van het Haarlemfche Departement der Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen
deze voorlezingen met genoegen gehoord hebben , en wij twij
felen er niet aan, of zij zullen ook met genoegen gelezen wor
den. De eerfle voorlezing, behelzende de inleiding tot de
geheele behandeling van het onderwerp, Helt, op eene lui
mige wijze, onderfcheidene gevoelens voor, aangaande den
mensch, d i e , naar des fchrijvers meening, minder doelmatig
en juist zijn. De tweede befchouwt den mensch in opzigt tot
zijn ligchaam; de derde, ten aanzien der vermogens van zij
nen geest; terwijl de fchrijver in de vierde eenige gevol
gen v o o r d e k , afgeleid uit de befchouwing der menfchelijke
natuur. De Heer P O L M A N behandelt de verfchillende ge
deelten van zijn onderwerp op eene levendige, de aandacht
boeijende wijze, en doet zich door dit gefchrift kennen als
eenen man, die zich met vrucht toelegt op de verrijking van
zijnen geest met zulke kundigheden en die oefening van zijn
verftand, welke hem niet alleen in (laat (lellen , om in het
onderwijs van de Godsdienst nuttig werkzaam te zijn , maar
o o k , om in iederen befchaafden kring zijnen ftand eer aan
te doen.
Redevoering ter Nagedachtenis van wijlen den weleerw. zeer
gel. Heer j. S C H A R P , uitgefproken in de Maatfchappij,
Verfcheidenheid en Overeenftemming, 11 April 1 8 2 8 ,
door j. p. S P R E N G E R V A N E Y K , Predikant te Rotter
dam. (Met bijgevoegde Aanteekeningen f) Te Rotterdam,
bij Menfing en van Westreenen. 1828. In gr. 2vo. f: -40.,
Bij

de verfchillende

ftukjes,

aan de nagedachtenis van den

400

J. P. 1 P R E N G E R V A N E Y K , RSDEVOEMNG.

overledenen S C H A R P gewijd, welke wij in vorige nommers
van dit Tijdfchrift hebben aangekondigd, voegen wij ook deze
Lijkrede ex profesfo, door een' zijner arobtgenooten in eene
plegtige vergadering der op den titel vermelde Rotterdamfche
Maatfchappij uitgefproken. Offchoon dit ftuk geenszins alle
die vereischten b e z i t , welke men in eene Lofrede, eene der
moeijelijkfte opgaven voorden Redenaar, zoude kunnen vorderen , als misfende die kunstvolle eenheid, welke de uit
elkander loopende trekken van een groot man in een brandpunt verzamelt, en dien eenvoudigen, maar toch verhevenen
toon, welke bij zulk een grootsch onderwerp v o e g t , z o o erkennen wij echter gaarne,dat het vloeijend en bevattelijk g e fchreven i s , en ftrekken k a n , om de verdienften van s c H A R P
in een helderder daglicht te ftellen. O f de Heer V A N E Y K
hem echter als Dichter niet te hoog heeft opgevijzeld, is
eene andere vraag, welker beantwoording wij aan eenen toekomftigen Schrijver onzer Letterkundige Gefchiedenis overlaten , daar zij ons thans min o f meer onvoegzaam toefchijnt.
Wrj twijfelen evenwel geen oogenblik, o f deze Lijkrede zal
een aangenaam gefchenk zijn voor de talrijke vereerders van
's mans nagedachtenis; want de Heer V A N E Ï K was tot zijne taak geregtigd door eenen veertigjarigen omgang en onafgebrokene vriendfchap, en voor dezelve door zijne talenten
niet kwalijk berekend.

Gedichten van B . K L I J N , B Z . Ridder der Orde van den Nederlandfchen Leeuw, lilde Deel. Te Amflerdam, bij J . van
der Hey en Zoon. 1828. In gr, 8vo. VI en 192 Bl.'
ƒ 3-60.
Er is in de uitgebreidere Leerdichten, welke dezen bande!
openen, doorgaans meer gezonde en voor ieder bevattelijke'
wijsbegeerte, dan gloeijend dichtvuur en poêtifche bezieling.
Men vindt in dezelve grondige denkbeelden, welke op verre na
niet alledaagsch zijn; maar derzelver aaneenfchakeling en uitdrukking zijn te veel nog in den fmaak dier dus genoemde poè'tifche
Voorlezingen, welke het dagelijksch brood geven aan die duiz e n d - e n - e e n Letterkundige Gezelfchappen, wier overtalligheid aan leesbeurten en aan leden ons vaderland met verzenmakers bezaaid en onze letterkunde met verzen overftroomd
heeft. Gaarne erkennen w i j , dat de lezingen van den Heer
K 1. ij M oneindig meer verdienfte bezitten (dan een aantal a n -
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dere, welkeo p even zwaar papier en met even wijd uit e l 
kander ftaande regels gedrukt worden; want zij zijn rijk aan
veelomvattende denkbeelden, terwijl men bij anderen dikwijls
niets dan brommende, maar zinledige woorden aantreft; doelt
ook de zijne dragen hier en daar nog te veel het kenmerk
van met moeite uit het brein te zijn voortgebragt, terwijl
een waarachtig dichtftuk in geestverrukking uit het hart moet
zijn voortgevloten. Zeker duldt, ja misfchien eischt de didaktifche poëzij eene minder opgewondene (lemming; doch
ook deze moet zich beftendig van het proza onderfcheiden
door verrasfende wendingen en treffende overgangen, door
beeldrijkheid en ingevlochtene zinnelijke verfierfelen; want
het einddoel van alle poëzij is niet, om onmiddellijk te wer
ken op ons verftand, maar alleen om zulks te doen door
medehulp van de verbeeldingskracht, die zij treft, en van
het gevoel, dat zij opwekt. Tot deze beide Iaatfte wendt
zich echter de Heer n , p te fchaars; en daarom laat zijne
poëzij ons dikwijls kouder, dan het gewigt der zaken anders
medebrengt.
Deze gisping behoeft de Heer K L I J N , wiens talent wij
wij overigens alle regt laten wedervaren, zich geenszins ia
het bijzonder aan te trekken; want zij is gerigt tegen een
bijna algemeen gebrek, dat onze Leerdichters aankleeft. En
zoo hij dan al eenigermate in deze erfzonde deelt, hij heeft
toch vele deugden boven hen vooruit; vooral die groote deugd
van denkbeelden te leveren, waar anderen flechts woorden ge
ven. Indit opzigt bezit inzonderheid zijn Maatfchappelijk Leven
groote verdienften; en ook in de Hoop is het met wijsgeerige
diepte uit elkander g e z e t , hoe veel heils de onbekendheid
met zijne volgende lotgevallen den mensch en der geheele
maatfchappij aanbrengt.
Behalve de grootere ftukken, in welke wij aanleiding tot
het maken der bovenftaande aanmerking vonden, en die ten
onderwerp hebben, het Maatfchappelijk Leven, de Hoop , de
Onfterfelijkheid, het Geloof aan God, en Gevoel van Eigen
waarde , (de beide Iaatfte zijn echter in meer lyrifchen vorm,
fchoon het eigenlijk didaktifche overal doordraait) bevat deze
bundel nog een aantal ftukken en ftukjes bij verfchillende g e 
legenheden vervaardigd, en waaronder er eenige zijn, welke
misfchien de eer eener openlijke uitgave niet verdienden; het
uitgebreidfte is een Lijkzang ter nagedachtenis van den Zang-en
Toonkunftenaar w . S U N D O R F F , in welke echt wijsgeerige
gevoelens zich verzusteren met eene edele Christelijke denkwijze.

Op taal en versbouw valt in dezen gelieelen bundel ileclits
weinig aan te merken; de Heer K L J J N is beiden genoegzaam
meester, en flechts zelden maakt hij zich fchuldig aan dergelijke overtredingen als op bl. 2 4 :
Die weet
Hoe nijd en afgunst daar, met albefpiênde blikken,
Den voetftap gadeflaan, elk woord, elk denkbeeld w i k k e n ,
E n met de hel in 't h a r t , den hemel op 't gelaat,
Des menfchen heil verwoest, waneeer 't hun grootheid baat.
Wij willen hier niet vragen, of blikken, de woorden Hunnen
wegen o f wikken, welke post beter aan de ooren ware toevertrouwd; maar dat enkelvoud is hier een leelijke misdag.
Wij vinden nog eenmaal hetzefde gebrek op bl. 3 5 :
Toen g e , op de ontdekte kunst van uwen burger trotsch ,
Het tijdftip v i e r d e ( t ) , waarop de onuitdoofbre dralen
Van 't menschverheffend licht in Roster's geest mogt dalen.
terwijl daarenboven de tweede aangehaalde regel volftrekt onleesbaar i s , niet omdat de middenrust verzuimd i s , hetgeen
wij dikwijls voor geoorloofd houden, maar dewijl waaróp een
tweegrepig woord i s , dat nog wel den klemtoon op de laatfte greep heeft. Zie D I L D ER DIJ K , in het Ilde Deel der
Nieuwe Verfcheidenheden, Nogmaals, en nog hinderlijker,
•bl. 1 1 0 :
Deugd en wijsheid bindt ons zamen, blijven ons de beste fchat.
Waarlijk,het fchijnt bijna,of de Heer K L I J N een'dergelijken
zinbouw voor geoorloofd houdt; want hier was zoo gemakkelijk te fchrijven:,, blijft voor ons de beste fchat," dat het
meervoud met voorbedachten rade gebezigd fchijnt.
Ook eenige weinige aanmerkingen van anderen aard zouden er te maken zijn. Bij de r e g e l s , bl. 1 3 4 :
Zij (demenschlievendheid) is gelijkaan'tkoestrend vuur,
D a t , bij 't verfterven der natuur,
Het aardrijk zeegnend mag befchijnen.
zoude men kunnen vragen, wat dat toch voor een koesterend vuur zijn m a g , dat het aardrijk nog zegenend befchijnen
z a l , als de natuur verftorven is? De Stoïfche wijsbegeerte
en de Christelijke dogmatiek fpreken wel van het vernietigen
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der aarde door vuur; doch dit zal juist niet koesterend, maar
wel degelijk zengend en blakerend zijn.
H e t m e e r v o u d , op bl. 1 2 7 :
Om aan de hand der kunst in zuivre eenftemmig,W£B
T e woekren voor den geest m e t w a t de vriendfchap biedt;
is waarfchijnlijk zijn ontftaan alleen aan het rijm verfchuld i g d ; en wij vinden het dan ook geenszins f r a a i , al heeft
H E L M E R s ergens door het bezigen van Qodlijkheden h e t
voorbeeld gegeven.
D e hoogstzonderlinge en doorgaans geheel verkeerde interp u n c t i e hebben w i j , tevens met eene menigte drukfouten,
waarfchijnlijk aan den flordigen Corrector te danken ; doch
alle deze kleine fmetjes beletten ons niet, dezen bundel te
bevelen aan hen , d i e , prozaïfcher geftemd, in de poëzij-minder prijs (lellen op gevoel en g l o e d , dan wel op leerzaamheid en gezonde wijsbegeerte.

De Spion , door j . C O O P E R .
Te Groningen,

Uit het Engelsen.

bij W . van Boekeren.

Te zamen XII en 7 0 5 bl.

II

Deelen.

1827. In gr. 8vo>

f6-:

D e
vertaler van C O O P E R ' S bovenftaand werk is in d e
v o o r b a a n , en plaatst de beoordeeling van hetzelve inóe-ffallifche Allgemeine Litteratur - Zeitung.
Die beoordeeling is
gunftig, en , z o o als ons v o o r k o m t , met regt. D e z e roman
brengt o n s , op eene aangename w i j z e , o p het tooneel en in
den tijd van den Noord - Amerikaanfchen vrijheidsoorlog. H e t
•raadfeiachtige in het karakter van H A R V E Y B I R C H , den
ge waanden S p i o n , houdt de nieuwsgierigheid, tot het einde
t o e , levendig. De veitaler heeft C O O P E R ' S zuiveren en
duidelijken ftijl bij de overbrenging in. onze taal zeer goed
b e w a a r d ; aan den l e z e r , die met plaatfen en gebeurtenisfen
van dien tijd minder bekend is , door zijne ophelderende aanteekeningen eene wezenlijke dienst b e w e z e n , en zich dus op
eene loffelijke wijze van zijne taak g e k w e t e n .

Eudolië,

of de jonge Zieke.

Fransch vertaald.

Door Mevrouw * * *.

Te Amflerdam,

Uit het

bij J. A. Koning. 1827.

In gr. &vo. 294 Bl. f 2 - 5 0 .
ij kunnen dezen roman met ruimte aanprijzen, en dur-

ven leering en onderhond beloven; alleenlijk hebbede lezeres
een door het vrolijke, beuzelachtige leven in de wereld geen
al te zeer verwilderd en bedorven hart.
D e aanminnige en bevallige Eudolië w a s , na het overlijden
Van haren vader, en bij het tweede huwelijk van hare moe
der , in een klooster opgevoed. Hare moeder, geheel in en
voor de groote wereld levende, anders geene ongevoelige
v r o u w , had zich tien jaren lang met haar niet bemoeid, en
haar in dien langen tijd zelfs niet eenmaal gezien. Als huw
bare dochter kómt zij te h u i s , en wordt door den ftiefvader
beleefd, maar door de moeder met hartelijkheid en liefde ont
vangen. Zij zelve was rijk. In de leefwijs in het ouderlijk
huis kon zij zich moeijelijk vinden; Mama had voor den
vertrouwelijken omgang en de uitlating van het hart zelfs
geen oogenblik tijd. De groote wereld Hond Eudolië t e g e n ,
en zij fmachtte naar haar leven in het klooster, en in het
bijzonder naar eene ware vriendin, die zij daar had achterge
l a t e n , met weemoed terug. Zij fchikte zich echter, zoo goed
.zij k o n , en fchoot in geen harer pligten te kort. Zij was
inmiddels beftemd voor eenen man, wel eenige jaren ouder
dan z i j , maar dien zij gelukkig kon hoogachten, die met
haar in fmaak en neigingen oveenkwam, en met wien zij zich
<lus een bedaarder en voor haar genoegelijk leven beloven
kon. O p een Bal vat zij koude, en dit had erge gevolgen.
Het bezoeken- der baden werd haar geraden, e n , daar de
moeder haar niet verzeilen mogt, verzelde haar eene tante,
jftene koele v r o u w ; zij miskende de zwakheid en wezenlijke
rziekte van het meisje, en beweging en verftrooijing waren het
«enige geneesmiddel in haar o o g , waarmede zij de v'eege zie
ke onophoudelijk martelde. Eudolië fcheen intusfchen te b e 
teren ; d a n , toen men de terugreis zou aannemen, kwam on
verwachts hare moeder. De echtgenoot had ontdekt, hoe de
ze het hare, en meer dan het hare, ellendig verfpild had ;
deze verfpillingen m o e d e , fcheidde hij van haar, en zij mogt
haren z o o n , dien zij bij hem h a d , zelfs nimmer wederzien.
Zij trok nu met Eudolië naar een afgelegen landgoed. Eudolië
beviel het daar w e l , te meer n o g , daar het ook het Iaatfte
verblijf was geweest van haren vader, wien de fpilzieke, w e 
reldsgezinde vrouw almede het leven verbitterd had. De moe
der, intusfchen , wenschte Parijs en de Parijfche groote wereld
terug, en kwelde hare dochter op de bitterfte w i j s ; zij was
eene bij uitftek harde moeder jegens zulk een voortreffelijk

kind. In één opzigt was Eudolii onverbiddelijk: ztj wilde
haren minnaar niet bedriegen, door hem de ruïne en fchande
van 'het ouderlijk huis te verbergen; zij zag af van zijne
hand. Hare gezondheid nam van dag tot dag zigtbaar af. Intusfchen gelukte het haar eindelijk, de d w a z e , ligtzinnige
moeder te verbeteren, en haren echtgenoot met haar te verzoenen. Ook haar waardige minnaar bleef haar getrouw. Zij
had dus nog goede dagen kunnen hopen, indien haar leven
niet ware afgeloopen en zij nu eindelijk bezweken. Ook bij
haar fterven bleef zij bedaard, gelaten, echt godvruchtig. —
Achter dit verhaal vinden wij nog eenige van hare nagelatene papieren; alle verftandige uitboezemingen van haar
echt godsdienflig hart.
Wij ontvangen dit verhaal, waarvan wij deze dorre fchets
g a v e n , grootendeels in den vorm van een D a g b o e k , 't welk
Eudolië fchreef voor hare ftraks gemelde vriendin; wij zien
overal in hetzelve teederheid van g e w e t e n , echt godsdienflig
g e v o e l , en opregtheid. Zij befchuldigt zichzelve gedurig over
den te grooten invloed, dien het leven in de groote wereld
en derzelver verftrooijingen maakte op haar hart; e n , terwijl
men haar goedkeurt en bewondert, ziet men de nederige en
fchroomvallige godsvrucht, die hare zwakheden kent en b e .
ftrijdt. Zij is overal de teeder liefhebbende en gehoorzame
dochter, hoe hard zij ook behandeld werd. In één woord,
zij is een waardig voorbeeld voor alle jongedochters.
Het voorberigt z e g t , dat het werk niet geheel verdichtfel
i s , maar dat er werkelijk zoodanig eene Eudolië beftond. Het
boek is oorfpronkelijk door een Roomschkatholiek Genootfchap
uitgegeven. Overal flraalt het ook door, dat Eudolië Roomschgezind w a s ; zóó echter, dat dit den Protestantfchen lezer
maar weinig zal hinderen. Wij wenfchen, dat het werk door
velen gelezen worden en Eudolië vele navolgflers vinden z a l ,
die wij dan, tot heil der wereld, een langduriger leven en
blijdere dagen hartelijk toewenfchen.

De

merkwaardigfle Bijbelfche

Land- en Zeereizen,

boek voor de Jeugd,

door j . A . O O S T K A M P .

Te Amflerdam,
bl. f 2 - 20.

W . Brave. In kl. Bvo. Fill

bij

een Lees-

Met

Platen.

en 3 9 6

Onder dezen naam ontvangt men hier van den kundigen
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J. A. O O S T K A M P , BIJBELSCHE LAND- EN ZEEREIZEN.

O O S T K A M P , behalve eene inleiding, twintig bijbelfche ver
halen, wier inhoud beantwoordt aan het op den titel aange
kondigde oogpunt, waaruit hij de gefchiedenis der H. S. w i l
befchouwen. De fchrijver neemt, op eene loffelijke wijze, de
gelegenheid waar, om zijne lezers bekend :e maken met de
aardrijkskundige gefteldheid der landen, welke het tooneel zijn
der bijbelfche gefchiedenisfen, en met de zeden en gewoon
ten der in dezelve voorkomende volken en perfonen;hij toont
bekend te zijn met het beste, hetwelk door oudere en nieu
were bijbelverklaarders ^aardrijkskundigen en reisbefchrijvers in
dit vak geleverd is. Dit werkje verfpreidc ever onderfcheide
ne gedeelten der H. S. een niet onbelangrijk licht, en is door
deszelfs oorfprorikelijken vorm regt gefchik:, om de jeugd
aangenaam te onderhouden. Als zoodanig prijzen wij hetzel
ve a a n , en wenfehen den fchrijver het genoegen t o e , dat
ook dit werkje deszelfs beftemming bereike, en voor de leer
grage jeugd aangenaam en nuttig moge bevonden worden.

Bij het Graf yan j . L. N I E R S T R A S Z , J O N . , door A. J.
T[EN H A G E N , J Z . Te Gorinckem, bij de Wed. T. Hor
neer. 1828. In gr. &vo. 6 Bl. f

Eenige weinige kunftelooze, maar welgemeende dichtrege
len , gevloeid uit een hart, dat den waardigen afgestorvenen,
wien ook in dit Tijdfchrift hulde wordt toegebragt, wist te
waarderen, en diep getroffen werd door den onvenvachten
die hem aan de Maatfchappij, waarvan hij een fieraad,
aan de kunst, Waarvan hij een gelukkig beoefenaar en aan
zijne betrekkingen en vrienden ,lwaarvan hij de lieveling w a s ,
ontrukte. Vrede zij zijner asfche, en zijn naam leve nog bij
het nagedacht, als de afgunst zijner benijders en de onzin
zijner vuilaardige beftrijders reeds lang zullen vergeten zijn.

dood,

t

N o . X . Boekbefch. bl. 446. reg. 6 van ond. ftaat curfuum,
lees curfum.
B l . 447. reg. 14. CREUTZER, lees CREUZER.
B h : 448. reg. 2. ripostum, lees repostum.
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Over den vroege ren ftaat van het Christendom , of Over
zigt

van dc Gefchiedenis

eerfte drie Eeuwen.

der Christelijke Kerk in de

Te Arnhem,

bij P . NijhofF. 1 8 2 8 .

In gr. 8vo. IF en 1 5 4 Bl. f 1 - 5 0 .
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treurig d e gedachte I s , dat kundige en brave K e r k 
leeraars menigmaal reeds i n d e kracht van hun leven door
ligchamelijkc ongefteklhcid en andere omftandigheden g e 
drongen w o r d e n , o m van hun openbaar dienstwerk af te
ftaan; z o o z e e r verblijdt het ieder regtfehapen g e m o e d ,
hen d e dagen hunner rust aan de beoefening der w e t e n 
fchappen, o f d e vervaardiging van nuttige gefchriften , te
zien bededen. D e Heer j . A . s T R E s 0 doet zich i n
het voorberigt v o o r dit w e r k als een man k e n n e n , die
z i c h in beide deze opzigten boven vele anderen onderfcheidt.
T w e e voorname bedoelingen verklaart hij met de uitgave
van dit boek te hebben. V o o r e e r s t w i l hij door dezen
arbeid het zijne er aan t o e b r e n g e n , dat men tot de o o r 
fpronkelijke leer des C h r i s t e n d o m s , waarvan men zoo v e r 
re afgeweken i s , m e e r cn meer tcrugkeere. E n in de
tweede plaats z o e k t hij te toonen: „ dat m e n , omtrent
„ deze en gene punten der Christelijke l e e r , in zijne b e „ g r i p p e n , van haren oorfpronkclijken inhoud kan a f w i j „ k e n , en niettemin kan bezield zijn met opregte w a a r „ heidsliefdc, met een vast g e l o o f aan de Goddelijkheid
„ der O p e n b a r i n g , cn met eenen hcerfchenden t o e l e g ,
„ om derzelver heilige voorfchriften te b e l e v e n : en dat
„ wij dus o o k die C h r i s t e n e n , w e l k e , naar ons i n z i e n ,
„ van de waarheid min o f meer a f d w a l e n , in w e e r w i l
„ hunner wezenlijke o f vermeende d o l i n g e n , als echte
„ leden van C H R I S T U S K e r k , als onze Christelijke
„ broeders en z u s t e r s , hebben te befchouwen en te b e „ handelen, wanneer zij namelijk fprekende bewijzen v a n
„ de genoemde gezindheden aan den dag l e g g e n ; ja ©ok
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„ d a n , wanneer flechts geen vermoeden op hen vallen
„ k a n , dat het hun aan zulk eene zielsgefteldheid ont„ breekt." Zeker beftaat er bij niemand, die kennis
van zaken heeft, eenige twijfel, of de behandeling dezer
punten met de behoeften van onzen leeftijd ftrooke. Het
is nu alleen maar de vrage, hoe de fchrijver zulks bewerkftelligd hebbe: en die vrage moeten wij thans be
antwoorden.
Dit gefchrift heeft vier afdeelingen. In de eerfte wordt
gefproken over der Christenen aantal,
en foort, in de
drie eerfte eeuwen; in de tweede, over de uiterlijke in.
rigting hunner maatfchappij in die tijden ; in de derde ,
ever de toenmalige gefteldheid van hunne leer; in de
vierde, eindelijk, over de gefteldheid hunner zeden. On

der deze rubrieken laten zich de meeste ftukken van eenig
aanbelang, welke de Kerkelijke Gefchiedenis der drie eer
fte eeuwen van onze Christelijke jaartelling betreffen, ge
makkelijk rangfchikken. Zoo doende, komt men tot on
derwerpen , waarover zich, met behulp van hetgeen
M O S H E I M , V E N E M A , S C H R O E C K H ,

N E A N D E R ,

en meer anderen gefchreven hebben, veel
fchoons en goeds zeggen laat. En werkelijk bepaalt zich
menigeen, die dit veld van onderzoek intreedt, bij het
gebruikmaken van die befcheiden, welke men reeds in
fchriften van later dagen vindt bijeengebragt. Deze te
toetfen, onderling te vergelijken, met elkander te vereeni
gen , om er zekere gevolgtrekkingen uit af te leiden, is
dan het werk, waaraan tijd en vlijt befteed wordt. Het
zij verre van o n s , dat wij zulks afkeuren. Integendeel
houden wij het daarvoor, dat zoodanig een arbeid niet
zelden opmerkingen aan de hand geeft, die wezenlijk licht
over de gebeurtenisfen van vroeger eeuwen verfpreiden.
Doch de Heer S T R E S O verdient hoogeren lof. Hij heeft
zich niet vergenoegd, met hetgeen door zijne voorgan
gers uit de oude fchrijvers opgeteekend is geworden, tot
grond van zijn opftel te leggen; hij heeft de bronnen zelve
geraadpleegd. Daardoor heeft hij zich aan de eene zijde
voor misvattingen bewaard, tot welke men vóór hem
C I E S E L E R
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door liet nafclirijven wel eens vervallen w a s , en aan den
anderen kant de regre hulpmiddelen aangefchaft, om deze
en gene bijzonderheid beter te ontwikkelen of te bewij

zen , dan tot dusverre gefchied was. 's Mans werk is
derhalve lezenswaardig voor zulken, die de Kerkelijke
Gefchiedenis als geleerden beoefenen: en zulks te meer ,
daar hij Heeds naauwkeurig opgeeft, in welk boek der
oudheid en op welke plaats men de woorden vinden kan ,

waarop hij zijne redeneringen bouwt. Evenwel neemt dit niet
w e g , dat ook de ongeleerde, is hij maar een liefhebber
van navorfchingen, welke den ftaat der eerfte Christen
heid betreften, hier een nuttig en aangenaam onderhoud
verkrijgen z a l . Z o o zeer zich toch de fchrijver op het doen
van een grondig onderzoek heeft toegelegd; zoo zeer

heeft hij er voor g e z o r g d , om allen noodeloozen toeftel
van geleerdheid te vermijden , en die populariteit in acht
te nemen , w e l k e in gefchriften vereischt w o r d t , die voor
het algemeen dienen moeten.
W i j rekenen ons uit dien
hoofde v c r p l i g t , om dit boek aan alle onze landgenoo

ten , aan w i e de daarin vervatte zaak ter harte gaat, zon
der bepaling aan te prijzen.
W i l d e n wij nu voortvaren en bij de ftukken aanwij
zen , w a t ons tot ons gunftig oordeel over dit boek be
wogen h e e f t ; wij zouden de palen van ons beftek verre
moeten overfchrijden.
H e t zij dan g e n o e g , dat w i j , tot
Having van dit ons o o r d c e l , de eerfte afdeeling kortelijt
doorloopen. Zij begint met de aanmerking , d a t , ja wel ,
de o v e r l e v e r i n g , als hadden de Apostelen het bereizen

der ganfche bekende wereld onder zich verdeeld, en al
zoo de kennis der Christelijke leer onder de meeste toen
bekende volken g e b r a g t , tot de fabelen behoort; maar
echter het E v a n g e l i e , reeds v ó ó r het einde der eerfte
e e u w , in vele gewesten van A z i ë , Afrika en E u r o p a
verbreid geweest i s . N u volgt hier de optelling van lan
den cn plaatfen, waarin de nieuwe Godsdienst gedurende
de tweede en derde eeuw ingang gevonden heeft.. I n z o n 
derheid redeneert de fchrijver tegen z u l k e n , die meenen ,
dat derzei ver verbreiding, toen K O N S T A N T I J N op-
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t r a d , flechts gering zou geweest zijn: een gevoelen,
waarvoor men weet, dat ook de vermaarde G I B B O N is
uitgekomen. Gereedelijk erkent s T R E s O de grootfpraak,
welke z]fch de Kerkvaders veroorloofd hebben; maar
om te toonen, d a t , hetgeen zij nopens de voorfpoedige
voortplanting van het Christendom verhalen, evenwel
veel waarheid in zich bevat, beroept hij zich op zulke
plaatfen uit derzelver fchriften, waarop geen vermoeden
van eenige grootfpraak vallen kan. Wij leeren hier derhalve,
dat er omftreeks den tijd van gezegden Keizer reeds gemeenten in Pontus, Armenië , Mefopotamië , Perzië,
Arabiê, Numidiè , Mauritanië,
Germanië, Sicilië geweest

zijn; dat de voortgang van de Evangelieleer aan onderfcheidene oorzaken moet worden toegefchreven; dat, ja
w e l , juist ieder Bisdom niet uit eene even groote en aanzienlijke fchaar van menfchen beftaan heeft, maar dat men
echter vele plaatfen kan opnoemen, waarin de Christenen bij uitftek talrijk waren. Deze bijzonderheden worden door den fchrijver uit de getuigenisfen der oudheid
voldingend betoogd , en wel zoo , dat wij ons niet herinneren , elders iets te hebben aangetroffen, hetwelk ons
zoo geheel overtuigde. Onzes bedunkens heeft dus de
wetenfchap zelve bij dit onderzoek gewonnen. Hetzelfde
geldt voor een gedeelte van hetgeen er nu verder gezegd
wordt , om de bedenking, als had de eerfte Christenheid
ZOD goed als geheel uit lieden van den geringen en onbefchaafden hoop des volks beftaan, in derzelver nietigheid ten toon te ftellen. Hoezeer, namelijk, de fchrijver erkent, dat e r , volgens den aard der zake, oudtijds
meer menfchen, die het Evangelie aannamen, tot den geringen , dan tot den aanzienlijken ftand moeten behoord
hebben; hij houdt het voor onbetwijfelbaar, dat het, onder de belijders van onzen Heer, ook aan eene groote
menigte van laatstgenoemden nooit ontbroken heeft. E n
tot ftaving van dit zijn gevoelen beroept hij zich op bijzonderheden, waarvan de opmerking nu eens minder,
dan eens meer nieuw of ongewoon i s , maar d i e , gezamenlijk vereenigd, de zaak in gefchil tot genoegzame zekerheid brengen.

Ziedaar dan eene proeve van den lofFelijken a r b e i d ,
ons hier door den Heer S T R E S O in banden gegeven.
D i e dit boek nog niet k e n n e n , mogen er zich door o p 
g e w e k t g e v o e l e n , om bet zich aan te fchaffen en het
met oplettendheid te lezen. W i j zeggen nu alleenlijk n o g ,
dat er in gehandeld w o r d t over de eenvoudigheid van het
kerkbeftutr: der eerfte C h r i s t e n e n ; over de Bisfchoppeii
cn Ouderlingen en derzelver onderfcheid; over de B i s fchoppen van R o m e in het bijzonder; over de betrekking
der genieenten tot hare o p z i e n e r s ; over de oorzaken van
de verbastering der eenvoudige Christenleer; over de g e 
voelens nopens de leer van V a d e r , Z o o n en G e e s t , n o 
pens den w e g der begenadiging van den z o n d a a r , nopens
doop en a v o n d m a a l , nopens het leven na den dood ; over
hetgeen de Predestinatie , de Traditie , de godsdienftige
vereering der martelaars betreft; over het v a s t e n , het
h u w e l i j k , het kluizenaars- en m o n n i k e n l e v e n , den v a l fchen ijver onder de vrocgfte belijders van het E v a n g e l i e ;
maar ook over derzelver voortreffelijkheid van hart cn
w a n d e l , uit g e l o o f aan dc Goddelijkheid van dat E v a n 
gelie voortfpruiten.lc, cn door de eenparige getuigenisfen
van vriend en vijand bevestigd ; bij name , over derzelver
m a t i g h e i d , heldenmoed, burgerlijke g e d r a g i n g e n , menfchenliefdc cn verdraagssaanihciJ.
D i t zijn de v o o m a a m ftc p u n t e n , welke dc fchrijver heeft willen in het licht
ftellen.
E n w i e zal over dezelve niet gaarne ophelde
ring ontvangen ?
Vraagt nu iemand, o f men den fchrijver altijd en over
al even veilig volgen k u n n e ; men vergeet bij het doen de
zer v r a g e , dat dit een mcnfchelijk w e r k i s . Hier en daar
hebben wij v o o r ons ook inderdaad iets aangetroffen ,
hetwelk ons verkeerd o f twijfelachtig v o o r k w a m . E v e n
z o o vi >nden wij w e l eens een p u n t , hetwelk wij v e r w a c h t ,
o f althans gehoopt hadden, dat z o u zijn aangeroerd, met
ftilzwijgen
vooibijgcgaan. O f wij w e n s c h t e n , dat een
ter loops g e o p p . r i denkbeeld breedvoeriger ontwikkeld
o f bewezen w a r e geworden. W i j deden d u s , bij het le
zen van dit b u c k , under anderen, de v o l g e n d e , v r a g e n ;

Heeft de gewone lezing i Tim. IV: 10 niet zoo vele in
nerlijke en uiterlijke kenteekenen van waarheid, dat men
aan het zenden van C R E S C E N S naar Gallis niet den
ken kan ? Zou het nader bewezen kunnen worden, dat
de oude fchrijvers over de vraag, wie de eerfte Bisfchop
van Rome geweest z i j , daarom onderling verfchillen,
wijl zij het woord Bisfchop in eene uitgebreidere beteekenis namen, dan zulks gedaan was door P E T R U S en
PAULUS,toen
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gelijkelijk tot opzieners dier gemeente verkozen? Laat
zich de echtheid der brieven van I G N A T I U S ZOO zon
der bedenking aannemen, dat men veilig rekenen kan op
hetgeen zij ons nopens den tijd der Aposfolifche vaders
berigten ? Zijn al de leerbegrippen der Gnostieken in
waarheid zulke dwaze droomerijen, als zij ons in de ge
fchriften der Kerkvaders voorkomen: of hebben laatstge
noemden hun misfchien het een en ander gevoelen , waar
van zij vrij waren, toegedicht, of ten minfte deze en ge
ne van derzelver (tellingen verkeerdelijk begrepen en ge
boekt? Verdient de invloed van het Mozatsme, zoo als
het ten tijde van J E Z U S en naderhand door de Joden
gedreven werd, niet vooral in aanmerking te komen, zal
men de oorzaken van de verbastering der Christenleer gefchiedkundig ontwikkelen ? Vloeide het uit de wijze,
waarop de Doop in de Christenkerk moest worden inge
voerd , niet natuurlijk v o o r t , dat men tot de gedachte ,
dat hij werkelijk de vergeving van zonde aanbragt, ligtelijk verleid werd? Wat heeft men ervan te denken,
wanneer 's Heilands bekende woorden: 'Dit is mijn lig
chaam, dit is mijn bloed, aldus verklaard worden: „Gij
moet mij weldra misfen; maar zoekt in zulk eenen maal
tijd vergoeding voor uw gemis ! Daar hebt gij brood;
neemt dat voor mijn ligchaam ! Neemt zoo ook dezen
wijn voor mijn bloed! En vertegenwoordigt u m i j , uwen
meester"? Bijaldien het doorging, dat wij,Protestanten ,
alleen vier Evangeliën voor Goddelijk erkennen, en de
overige verwerpen, omdat zij, voor zoo verre zij ons
bekend zijn, hunne verwerpelijkheid met] zich voeren;

moest er dan niet uit volgen, dat wij ons de verwerping van zulke onder de laatstgenoemde, welke ons maar
zeer gebrekkig of geheel niet bekend zijn, veroorloven,
zonder er de minfte reden voor te hebben? Wanneer men
den Zaligmaker en de Apostelen zich over het vasten ongunftig verklaren doet, hoe maakt men het dan met de
bekende woorden: Dit geflacht gaat niet uit, dan door
vasten en bidden, en meer dergelijke gezegden,? Hoe
heeft men te oordeelen over hetgeen thans met G E S N E R .
gewoonlijk wordt aangenomen, dat de Philopatris, onder den naam van i. u c i A N U s doorgaande , van lateren oorfprong is? — Ziehier eenige vragen, door welker oppering wij den lezer in het gemeen en den Heere
S T R E S O in het bijzonder hebben willen toonen, dat
wij dit boek met aandacht gelezen hadden. Slechts een
gedeelte derzelve is bij ons ontftaan uit de gedachte, dat
de fchrijver mistastte: de overige hebben wij h e m , er
door deszelfs gefchrift toe opgeleid, bij deze gelegenheid
ter beantwoording willen voorleggen. Mogelijk befluit h i j ,
op de hier verhandelde onderwerpen nog eens terug te
komen, of dezen arbeid op den aangevangenen voet voort
te zetten; en welligt kan deze of gene onzer wenken
hem dan dienen. In allen gevalle bidden wij hem van
den Hemel de noodige gezondheid en krachten t o e , om
nog lange ten nutte van de Christenkerk het zijne bij te
dragen.

Redevoeringen

over

V I n no C U E .
taald.

bet Duizendjarig
lilde

Deel.

Met eene Narede

Rijk,

door D A -

Uit het Engelsch

van den Vertaler.

ningen , bij G. Wouters. 1827.

Te

In gr. 8vo.

verGroVIII,

sb6 en XXV bl. f 2-90.

( 3 v e r dit werk van B O G U Ï hebben wij ons uitvoerig
genoeg verklaard, bij het beoordeelen der beide eerfte
Deelen ([Vaderl.

Lettcrocf.

i'iij.

XII. bl. 477—482.)

Hetgeen de Lezer daar kan vinden, ook op dit laatfte

5°4
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REDEVOERINGEN,

Deel toepasfelijk, is dan niet noodig hier herhaald-te
Worden.
In hetzelve ontvangen wij de zeven laatfle Redevoeringen over het Duizendjarig Rijk. XIV. Over de vernietiging van het Ongeloof. P S A L M CXXXII: 1 8 . XV.
Over de verdelging van het Mahomedanendom. i K O R .
XV: 2 5 . XVI. Over de bekeering der Heidenen tot
Christus. M A L . I: 1 1 . XVII. De roeping en overgang
der Joden tot de Christelijke Kerk. Pv o M . XI: 2 5 — 2 7 .

XVIII. Vervolg van hetzelfde onderwerp , naar denzelfden tekst. XIX., De tijd van den aanvang en van de
during des Duizendjarigen Rijks. O P E N 11. XX: 1—3.
XX. Eenige Aanmerkingen tenbefluite. H O S E A XIV: 1 0 .

De Narede van den kundigen Vertaler behelst eenige
ophelderingen, over het in deze Redevoeringen behandelde onderwerp, tot welke hij eene gefchikte aanleiding
ontvangen had, door aanmerkingen van den Recenfent
in de Godgeleerde Bijdragen. Met deze gegevene ophelderingen kunnen wij ons gemakkelijk vereenigen, en vinden dus geene reden, aan dit ons verflag meerdere uitgebreidheid te geven.

Christelijke Geloofs- en Zedeleer,

afgeleid uit de twee

Brieven van Paulus aan de Korinthers. Door s. D . D E
K E I Z E R , Predikant te Amflerdam. Te Amflerdam ,
bij J. van der Hey en Zoon. 1 8 2 7 . In gr.

Zvo.VIII

en 1 9 6 bl. ƒ 1 - 9 0 .

e L e z e r " (Voorb. bl. III) „ ontvangt hier, met
„ uitzondering der reeds genoemde vertaling," (door D E
K E I Z E R
gemaakt en toen bij zijn ingediend ftuk gevoegd) „ mijn bij het Gendotfchap ingeleverd ftuk, na„ genoeg onveranderd. Nagenoeg: want toen ik bepaald
„ w a s , om het in druk te geven , heb ik alles nog eens
„ nagegaan, en bij die nalezing mij bediend van de over„ zetting door V A N D E R P A L M , en de ook federt
„ uitgekomen Commentariën over deze Brieven door

D E K E I Z E R , CHRISTELIJKE G E L O O F S - E N ZEDELEER.
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„

Het

P OT T ,

HEYDEN REICH

en

FLATT."

—

oordeel van B c f t u u r d e r s , op hetwelk ook D E K E I Z E R
w i j s t , vindt men in het Programma voor het
1826,
b l . 3 , N o . 3 : „ T e n aanzien van N o . 3 heeft men
„ geenszins miskend de b e w i j z e n , noch van de over„ groote z o r g v u l d i g h e i d , die aan het vervaardigen dezer
„ Verhandeling is hefteed , noch van de wetenfehap en
„ bekwaamheid des S c h r i j v e r s ; doch heeft de wijze v a n
„ bewerking te weinig v o l d a a n , dan dat tot derzelver
„ uitgave beeft kunnen befloten w o r d e n . "

jaar

D e z e uitfpraak voeren wij daarom a a n , omdat ons
dezelve juist en billijk v o o r k o m t , en wij ook nu n o g
moeten z e g g e n , dat de bekwame Schrijver in de w i j z e
van bewerking zekerlijk niet het gelukkigfte is geflaagd,
hoezeer hij met veel kunst en netheid gewerkt heeft.
D i t ons oordeel geldt bijzonder den hoofdinhoud dezer Verhandeling, b l . 1 — 1 1 5 .
D e overige bladzijden
( 1 1 7 — 1 9 6 ) worden gevuld met Aanteekeningen
ter o p heldering der beide Brieven. D i t laatfte ftuk, als bijlage te g r o o t , {haft niet g e n o e g , ten minfte naar ons
o o r d e e l , 's mans opvatting van de bclangrijkfte plaatfen,
en ftaat te v e e l , als onafhankelijk g e d e e l t e , op z i c h z e l v c , o m , bij dc lezing der V e r h a n d e l i n g , veel gebruikt
te w o r d e n , laat {laan nut te {lichten. Het raadplegen
dezer anders niet onbelangrijke Aanteekeningen z a l , bij
het lezen der Verhandeling , meer noodig z i j n , dan w e r kelijk plaats hebben. O o k zal het lezen dezer kunftige
en gckuufleldc Verhandeling weinigen uitlokken dit ten
einde tc brengen. O v e r den vorm is geen gunflig oordcel van onpartijdigen te wachten. Beter is ons oordeel
over den i n h o u d , d i e , met uitzondering van verfchillende
plaatfen, waar per
millefimam
veel w o r d t bijeengeichraapt, dat men raisfen k o n , ons b e w o g e n h e e f t , aan
deze Verhandeling van D E K E I ?, u een plaatsje te
vergunnen naast zijne vroegere over de Brieven
van
Joannes,
over de Brieven van Paulus aan de Romeinen cn Galaticrs , en over het Evangelie
van
Joannes.
Van verdere aanmerkingen
nu !k*tst -ïmh'tucieiï.

op dezelve^ willen w i j ons
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Dankrede

W. S T J O N C R ,

ter

viering

Evangeliebediening
Dordrecht,

van

DANKREDE.

zijne

vijfentwintigjarige

in de Hervormde

Gemeente van

op den zden December 1 8 2 7 . Door c . w .

S T R O N C K ,

Th. D.,

Predikant

aldaar.

Te Dor

drecht , bij J. de Vos en Comp. 1 8 2 7 . In gr. 8vo.
VIII

en 61

bl.f-.-6o.

D e tekst dezer Dankrede is 1 Tim. I: 1 2 . Deze Re
devoering verfchijnt in het licht op uitnoodiging van
's mans vriendelijke Ambtgenooten en op verzoek van
vele leden der Gemeente, die haar of niet hadden kun
nen hooren, of gaarne nog eens wilden lezen, of, als
een blijvend aandenken van de gevierde plegtigheid, haar
wenschten te bezitten.
Het plan der Dankrede geeft S T R O N C K zelf op met
deze woorden . „ Laat mij de redenen voor U open
leggen , om welke ik mij gelukkig acht, en Jezus Chris
tus dank, dat ik in de bediening des Evangeliums ge
field ben. Latt mij vermelden mogen, hoe ik mij bevoorregt reken, en welke dankftof ik heb aan H e m ,
onzen Heer, die mij bekrachtigd heeft, nu vijfentwintig
jaren deze bediening onder U vervuld hebbende. E n
ontvangt dan ook Gijlieden allen, Geliefden! in onder
fcheidene betrekkingen, de dankerkentenis, welke ik ge
voel verfchuldigd te zijn aan U , met mijne opwekkin
gen, mijne heilwenfchen en mijne zegenbeden!"
Dit plan wordt eenvoudig en gepast uitgevoerd. Meer
kunnen wij van deze Redevoering niet zeggen. De Heer
bekrachtige dan waardigen S T R O N C K nog lange, op
dat hij nog ruimer dankftof vinde voor genotene voorregten in zijne Evangeliebediening!
-

Vlugtige Waarnemingen,
Maatfchappij

van

omtrent de ondernemingen der

Weldadigheid

in de

Noordelijke

Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, Te

VLUGTIGE WAARNEMINGEN.
Koevorden, bij D . H . van der Scheer. 182.8.
8vo,

Vlll

50?

In gr.

en 1 1 5 bl. f 1 - 1 0 .

13 e Maatfchappij van Weldadigheid heeft voorzeker
eene edele en nuttige bedoeling, en het kan alleen in
het brein van onkundige en onopmerkzame aanklevers van
het oude, of van kwaadwillige dweepers, opkomen,
om op die oorfpronkelijke bedoeling eenige aanmerkingen
te willen maken. Armen brood te geven, dat zij door
eigene vlijt verdienen; gronden, die onvruchtbaar en
onbebouwd liggen, vruchtbaar te maken, zijn beide wel
zeer loffelijke ondernemingen, en de vereeniging van
beiden verdient nog meerderen lof. De vraag is maar,
hoe gefchiedt dit ? Is er werkelijk voor de belangen
van den grond landbouwkundig, en voor die van den
mensch zedelijk, menschlievend, weldadig zorg gedra
gen? Wij zijn met die ondernemingen te weinig van nabij
bekend, om zulks zelve te beflisfen. Het boekje in
tusfchen , dat voor ons ligt, doet er ons tegen wil en
dank, aan twijfelen, en meerder geloof hechten aan de
klagten, die over deze inrigting meer en meer in omloop
komen. Wij hebben dit gefchrifc met aandacht gelezen,
hetgeen eene niet altijd even aangename taak i s , om
dat het ons voorkomt niet met de meeste orde te zijn
opgefleld, cn daarenboven door aangewezene en niet
aangewezene drukfeilen zoo zeer ontfierd w o r d t , dat
men hier en daar naar de eigenlijke bedoeling gisfen
moet. Dit fpijt ons te meer, daar het overigens blijken
draagt van met kennis van zaken en na bedaard onder
zoek te zijn neérgefchreven. Duidelijk betoogd heeft
de fchrijver, onzes inziens, dat er niet alleen veel ge
brekkigs , maar zelfs veel flechts en onverfchoonlijks in
deze inrigtingen plaats heeft; of men zou aan zijne
waarheidsliefde moeten twijfelen, waarvoor w i j , bij de
details, waarin hij treedt, geene reden kunnen vinden
Wie wordt niet met verontwaardiging vervuld , als hij
den Hechten aard van voedfel, het aardappelenbrood, het
aardappelenmoes, ('t geen men in de Rapporten een'
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fmakelijken hutspot gelieft te noemen) vergeleken ziet
met de voeding van een tuchthuis te Z w o l , waar de
gevangenen, die geen* heidegrond behoeven te ontginu e n , beter en meer voedfel ontvangen ? — Wie beeft
niet terug van eene inhaligheid, waardoor men eiken
zieken kolonist (zie bl. 7 9 ) in de ziekenzaal 5 centen
daags laat verteren, die men kort op zijne gemaakte
verdiende ? — Wat moet men zeggen van het in den
eigenlijken zin des woords verkorten van arbeidsloon,
daar de landwerkers in de Ommerfchans geen 6 Huivers
daags verdienen. kunnen, terwijl het minfte arbeidsloon
in de nabuurfchap des zomers 1 2 ftuivers beloopt? —
Wat zal men zeggen van het eigendunkelijke (laan der
deferteurs met rietjes, hetwelk eene geefeling evenaart
of overtreft? — Wat van het verwijderen der kinderen
aan de Ommerfchans van hunne ouders, die toch, zoo
als de fchrijver teregt aanmerkt, in de geringere klasfe
in het algemeen vooral geene mindere zorg voor hun
kroost aan den dag leggen dan de hoogere (landen der
maatfchappij, en dat om ze te (lellen onder het opzigt
van ——- andere, als bedelaars daar gebragte, perfo
nen ? -— Wat van het verwijzen der vrije kolonisten
naar de Ommerfchans om kleine misftappen , ten einde
ze mogelijk voor altoos aan ellende en onzedelijkheid
ter prooije te geven?
Doch wij willen afbreken. Wij deelen in dit alles als
opregte vrienden des vaderlands en der menschheid, en
hopen, dat niet alles waarheid is. Maar al is flechts
een gedeelte waar, het is nog bedroevend .genoeg. Ook
onze voorouders waren weldadig; maar zij waren het
inderdaad, niet met woorden of klanken. Laat ons ho
pen , dat men in ons vaderland, waar een der beste
Koningen regeert, en waar vrijheid van fpreken en den
k e n geëerbiedigd wordt, zich niet lang achter zulke
misbruiken zal kunnen verfchuilen. Men beginne met
de menfchen aan den nieuwe 1 grond en aan hunne nieuwe
betrekkingen door goede behandeling en menfchelijkheid
te verbinden; men late hun de mogelijkheid zien, hun-
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nen toeftand door arbeidzaamheid te verbeteren; men
voede hen goed, om op arbeidzaamheid te kunnen hopen ; en men zorge, ook omtrent den grond niet tej karig
te zijn, en hem, even als den mensch het voedfel, de
noodige bemesting niet te onthouden. — „ Waar de
mensch het vvèl heeft, daar is zijn vaderland," dat moet
de gedachte van den armen natuurlijk het eerfte zijn;
eerst als hij welvarend geworden i s , zal hij zeggen : „ Waar men in zijn vaderland i s , daar heeft men
het w è l . "

Voorlezing

over de Bewaring der Gezondheid,

bijzon-

der in deze Kolonie, gehouden in de Algemeene Vergadering van de Maatfchappij

Tot Nut

gemeen , Departement Paramaribo,
DIEPERINK,

Eer/ie

van 't

Al-

door H . H A A G E N

Apotheker in het

Militair

Hospitaal aldaar. Te Hoorn, bij L . J. Schuts. 1 8 2 5 .
In gr.

ivo. 35 bl. f : - 40.

Deze

maar

Voorlezing bevat zeker nuttige zaken,
heeft in vorm noch inhoud geene de minfte overeenkomst met het denkbeeld, dat men gewoonlijk
Voorlezing hecht. Bij ons althans wil het er niet i n ,
tot een befchaafd gehoor over purgeermiddelen en drekftoffen (zie bl. 2 6 , 2 7 ) te fpreken. Het fraaifte is nog
de aanhaling uit V A N A L P H E N : „ Gezondheid is een
groote fchat," enz. De overledene Rector S W A A N
ons deze uitgave in het moederland bezorgd. Cut bono ?

aan eene

heeft

Gefchiedenis der Nederlanden,
tot

van de vroegfle tijden

op heden, nopens het Zul der deel des Rijks even

volledig , als ten opzigte van deszelfs
onpartijdig,
N i N C .

ber.

Noorderdeel',

en veelal uit de bronnen , door o. B R U I -

Hde Deel.

Te Amflerdam,

In gr. 8ve, 328 Bl. f 3 - :

bij S. de Greb-

G. E R U I N I N O

Sio

Het

eerfte Deel dezes werks vroeger in gezelfchap met
Bijdragen beoordeeld hebbende,
waarbij wij tevens den aard, de ftrekking en de wijze
van bewerking deden zien, kunnen wij omtrent dit twee
de Deel kort zijn. De reden, waarom de Schrijver zijn
eerfte Deel niet met den dood van F R E D E R I K H E N 
D R I K of den Munfterfchen Vrede befloot, i s , omdat
hij de verdere gefchiedenis in verband brengt met de En»
gelfche onlusten , tijdens de Regering van K A R E I I , in
1641 begonnen, en welke den dood diens Konings ver
oorzaakten. Zulk een verband, waaruit men den twist
tusfehen Staten en Stadhouder grootendeels zou kunnen
verklaren, vinden wij nogtans bezwaarlijk. De Engelfche
belangen waren toen nog veel minder met de algemeene
Europefche ineengevlochten , dan in latere tijden: de
ftrekking der geheele Britfche Omwenteling was demoV A N

C A P P E L L E ' s

kratisch,

en kon den

Hollandfchen

Staatsleden,

die

flechts eene Aristokratle begeerden, en den invloed der
Volkskeuze op de aanftelling der Regenten geenszins be
geerden , niet aangenaam zijn. Het is echter waar, en
uit C L A R E N D O N bewijsbaar, dat de Staten van Hol
land, in het begin der onlusten , zoo wel den misnoegden
Schotten als Engelfchen veel meer genegen waren, dan
den Koning; doch wij gelooven, dat de gebeurtenisfen
van 1 6 5 0 ook wel zouden hebben plaats gehad, al ware
er nimmer in Engeland eene omwenteling voorgevallen.
Althans de Akte van Scheepvaart verwijderde de gemoe
deren aller kooplieden (de krachtigfte fteun cfer Staats
partij) ten fterkfte van het Parlement, en de oorlog van
1 6 5 2 . werd met de grootfte vinnigheid tusfehen de beide
Republieken gevoerd. Gelooft zelfs de kundige B R O E S ,
in zijnen Invloed der Engelfche Kerk op de Nederland

fche , niet aan eene overhelling, uit godsdienftige gron
den,

der geftrenge Puriteinen

of Presbyterianen tot de

hard-Calvinifche Prinsgezinden, en daarentegen der meer
Arminisch-denkende

Episcopalen tot de Staatspartij, die

althans verdraagzaamheid voor de Remonftranten begeer-

de, en den invloed van het hooge landsbeftuur op de
Kerk (het groote beginfel der High - church) zoo ongemeen
gaarne zag? Vreemd is althans dit denkbeeld niet in eenen
tijd, waar de Godsdienst nog grootendeels Je fpil der
Staatkunde was.
Met de nu zoo hoogstbelangrijke Gefchiedenis van het
algemeen erkende Nederlandfche Gemeenebest, gedu
rende het overige der zeventiende E e u w , vult de Schrij
ver, die nopens de'nietige veeten van de kleine Heeren en
Graven der Middeleeuwen zoo uitvoerig geweest w a s ,
nog geene 8 0 bladzijden. Slechts omtrent fommige pun
ten is hij uitvoerig, zoo als nopens de onderhandelingen
vóór den Succes/ie - oorlog van 1 7 0 2 ; anders heerscht
weder de dorre kronijktoon, met vermelding, kort op el
kander, der minst bijeen behoorende zaken. Men fpringt
van het Zuiden naar 't Noorden, van het Noorden naar
't Zuiden; hoezeer België en de Republiek twee Staten
waren, die verfchillende belangen en een geheel verfchillend Beduur hadden; en , om toch ook de Luikfche His
torie niet te verzuimen, moeten wij, te midden der gewigtigde daatshandelingen , waarvan fomtijds de rust van Eu
ropa afhing,

over dc Luikfche Grignoux en gefchillen

over de verkiezing van Burgemcesteren lezen. Doch dit
alles is niets ; dit zijn zeer vergeeflijke zaken , in verge
lijking van de onverantwoordelijke wijze, waarop B R U I N i N c, zich , als uit dc hoogte, ten aanzien van den onlterfelijken J A N D E W I T T uitlaat. Deze man, de bewon
dering van Europa in zijnen tijd, en van de nakomelingfchap, die Neérlands magt cn roem ter zee ten hoogden
top voerde, die Neérlands vlag op den Teems gelijk in
de Zond en op Afrika''s kusten deed zegevieren , Frank-

rijks magt om des Vaderlands w i l , doch tot zijn verderf,
ftuitte; h i j , wiens karakter nog onlangs zoo uitnemend
door den verdiendelijken Hoogleeraar S I E G E N B E E K is
in het licht gedeld, deze I I E R K U L E S in het daatkundige heet hier gedurig de vrcesfehjk benarde man, de
jammerlijk g'.jlingcrdc J A N D E W I T T , de ongelukki

ge! (misfchien in den zin van de ellendeling,

want da-

5 »

9 . B R U I N ! WO

delijk volgt daarop : dat hij met eene blinde volharding
werkte.) Zijne ichoonfte daad,door welke hij met T E M p L E tegen Frankrijk het drievoudig verbond bewerkte,
wordt hem hier tot misdaad aangerekend, omdat het een
verbond met K A R E L II Was, door wien zijn leven reeds
was belaagd, en wiens perfoonlijk karakter een walgelijk meng/el van jlechtheid opleverde. Alsof de Staat-

kunde altijd naar het perfoonlijk karakter der Vorften moest
zien, en alsof dit hier den uitflag gaf! Was het niet
groot V A N D E W I T T , dat hij juist zijne perfoonlijke
gevoeligheid aan het welzijn van den Staat opofferde ? E n
wat moest hij dan gedaan hebben ? Zich in de armen van
3 L 0 D E W I J K XIV geworpen, en dezen de Nederlanden
opgeofferd ? Kon hij, kon de edele T E M P L E voorzien ,
dat K A R E L II zoo geheel de belangen van zijn land zou
miskennen , als h i j , door vrouwen verleid, daarna deed ? —•
Dat Zweden van het drievoudig verbond afzag, was ook
de fchuld van D E W I T T ' S karigheid! Het zou, (dus
twijfelachtig fpreekt B R U I N I N G ) als men D ' E S T R A D E S gelooven mag niet mogelijk geweest zijn , J A N D E
W I T T om te koopen. Hij w//den Raadpenfionaris geene diepe kennis der IVis- en Stuurmanskunst betwisten. Neen ,
r

mijn goede man! het zou u ook niet helpen, al deedt gij h e t :
de wereld zou den Hooglceraarw o L L , die zulks onlangs
nog zoo treffelijk aangetoond heeft, meer gelooven dan
v . Geene gelegenheid laat B R U I N I N G voorbijgaan,
om D E W I T T in een berispelijk enlïatelijk licht te (lellen (*.). Het wordt hem kwalijk genomen, dat hij niet
voor een' der jonge lieden van aanzien fprak, die hem

hadden willen vermoorden; maar de gruwelmoord der
Broeders wordt zeer k o r t , droogweg verhaald, en flechts
de mishandeling der lijken vindt men fchandelijk. Geen
woord van den haat der Geestelijkheid, die zoo zeer tot
(*) Het is dus zeer belangrijk, dat iemand, zoo tegen
D E W I T T ingenomen, erkent-, dat hij de Staatfche land- en
zeemagt op een' gedachten voet zocht te brengen, maar dat
zijn aanhang hem daarin de handen bond. ( B l . 39.)

zijn' val m e d e w e r k t e
„ Maar dat behoeft Immers ook
„ n i e t ; de Gefchiedfchrijver moet flechts daadzaken ver„ h a l e n . " D o c h waartoe dan de hatelijke uitdrukkingen
tegen D E W I T T ? W a a r o m gefproken van het
billijke
misnoegen van den Prins over het g e d r a g , dat p . D E
G R O O T bij de onderhandelingen,
enz. gehouden h a d ?
W a a r t o e dit boosaardig etccetcra?
Heeft de voortreffelijke
verdediging van P . D E G R O O T door M I D D E L G E E S T ,
heeft de voorftelling van deszelfs karakter, door W E S T E R B A E N , B R U I N I N G dan niet overtuigd, dat D E G R O O T
z e l f bij die handelingen zonder fchuld w a s ? G e l u k k i g z u l l e n
dergelijke u i t v a l l e n , die in den mond van iemand van talenten gevaarlijk konden z i j n , hier geen kwaad d o e n ;
w a n t het boek is bijkans onleesbaar flecht g e f c h r e v e n , en
onze taak van Recenfent en is ons daarbij zeer z w a a r g e vallen. W i j bekennen rondborftig, de lectuur niet geregeld te hebben kunnen v o l b r e n g e n ; maar de geest van
het boek is ons toch volkomen bekend.
W i j moeten nog doen o p m e r k e n , dat dezelfde m a n ,
die z o o laag op D E W I T T v a l t , den Reprefentant van
het fchoonfle en luisterrijkfte tijdvak onzer H i s t o r i e ,
z i c h tot verdediger opwerpt van het Franfche
flavenj u k , het tijdftip onzer diepfte vernedering. M e n h o o r e ,
w a t B R U I N I N G fchrijft, bl. 2 7 4 : „ In 1 7 9 9 had
„ het Franfche
bewind eenige moeite g e h a d , om de
„ Noordelijke Nederlanders
aan het
alliantie-traktaat
„ van 1 7 9 5 getrouw te doen bijven;
maar gering w a s
„ die m o e i t e , in vergelijking met dc latere, welke zij
„ na de verbreking van den vrede van Amiens,
en voor„ al na den aanvang van N A P O L E O N ' S K e i z e r f c h a p ,
„ aan dezen v e r o o r z a a k t e n ; en de K o n i n g s k r o o n , w e l k e
„ hij zijn eigen fchcpfel op het hoofd had g e d r u k t ,
„ had hem , tegen alle deswegens gemaakte berekening
„ van zijnen k a n t , nog w e l dc meeste z o r g gebaard.
,", Geen wonder , dat zulks hem eindelijk verdroot;,
en
„ hij de afltandsaktc van Hollands
naar Bohème v l u g „ tenden K o n i n g niet eerbiedigde. V o o r a l daar L O D E „ w IJ K alles ten opzigte van het financiële in dc bitUOEKBESCH. l!>2iS. N O . 1.2.
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„ terfte verwarring gelaten h a d , welks bestmogelyke red„ dering,-even
als die van eiken defolaten boedel,
„ eene genoegzaam onbeperkte magt vorderde, en door

„
„
„
„
„
„
„

Frankrijk inmiddels niet onbeproefd kon worden gelaten.'.' ( O , die lieve, onbaatzuchtige Executeur!)
Engeland had in het vorige jaar ;wijsfelijk gehandeld,
met zich daar buiten te houden; maar Frankrijk
kon er niet buiten blijven, en er waren voor hetzelve tevens, als alles geredderd w a s , nog groote
voordeelen uit het land te trekken. Des werd het

„ alliantie-traktaat, als

in

menig opzigt

onvervuld"

(zekerlijk van onze zijde ?) „ opgeheven, en keerde alles ,
„ uitgezonderd de betaalde fommen, tot den ftaat te„ r u g , waarin het vóór dat traktaat vier maanden lang
*„ had verkeerd."
j,
„
„
„

^ Vele allerdrukkendfte maatregelen kwamen bij e e n
opdringen van de Franfche taal, en het wej onvermijdelijk noodige, maar nogtans vrij algemeen
op rekening van de Franfche fchraapzucht gezette,
tiercéren van de renten der ftaatsfchulden, om

„ het genoegen te verbitteren,

dat een afbetalen van

„ de achterftallighedcn der ftaatskas en des Konings
„ bijzondere fchulden, met cn benevens voortvarendheid
„ in de afdoening van vele andere zaken, voorfpoed op
„ den landbouw en veel binnenlandfchen handel

(//)»

„ anders bij velen veroorzaakt zou hebben gehad." N u ,
zoo

er dan genoegen gefmaakt i s , was het waarlijk wel

bij den Heer B R U I N I N G alleen! Wie zulk een' Havengeest heeft, dat hij over het verlies van Vaderland, van
allen zweem van burgerlijke en ftaatkundige vrijheid
en welvaart, nog genoegen kan fmaken,
omdat vele
zaken wat fpoedigcr afgedaan werden, die moet althans
zijne handen van de Gefchiedenis van dat Vaderland,
dat hem zoo onverfchillig i s , afhouden. Voegt zich
bij dezen antinationalen geest dan nog eene zeer on
behagelijke voordragt, wat moet men dan van zulk een
gefchrijf oordeelen?
Even zoo onvoegzaam, als in het vorige Deel, is
hier doorgaans de verdeeling der Hoofdftukken. Tot 1 6 6 2 ,

1 6 7 6 , 1 7 0 6 , 1 7 5 5 , tot de onlusten tusfehen J O S E P H
l i cn de Unie, tot de Omwenteling van 1 7 8 7 , het
midden van 1 7 8 9 , tot het einde van Julij 1 7 9 4 , het
jaar 1 7 9 9 , het midden van 1 8 1 0 , den afftand van N A P O L E O N
in 1 8 1 4 , en het jaar 1 8 2 4 . Met uitzondering van vier dérzelven, eindigen zij te midden vart
oorlogen of van een' duurzamen ftaat van vrede, en
zijn dus geene gepaste verdcelingen, geene Epoques.
Doch hierover is reeds in de vorige Receniie gefproken.

Wat B R u 1 N 1 N o tot hatelijke aanmerkingen over
anderen, die hij fchrijvers

van

magtfpreuken

noemt,

kan hebben aanleiding gegeven, weten wij niet. Hij rekent,
blijkens zijne noot op bl. 57 en de daar geplaatit»
aanhaling, den geest van D E W I T T en de Stadhouderloosheid van 1702 tot 1 7 4 7 voor hetzelfde!! Natuurlijk moest hij dan den grooten Raadpenfionaris weï
flecht beoordeelen.
Met al hetgeen Wij gezegd hebben, is het nogtans
waar, dat er zich in deze twee boekdeelen verfcheidene
merkwaardige en minbekende bijzonderheden bevinden,
die van des Schrijvers belezenheid getuigen ; maar door
het gebrek aan fchikking verdwijnen die onder eenê)
menigte andere , en de opeenpakking (om zoo te fpreken)
van détails belet allen indruk van het geheel. Ook
worden er nergens bronnen aangehaald, dat hier vooral
noodig w a s , omdat dc Schrijver zegt, veelal uit de
bronnen geput te hebben. Men dient toch te weten,
uit welke bronnen.—Dc correctie kon beter zijn. O p b l .
1 1 3 , onder anderen, vonden wij 1 7 8 4 , en nog eens
1 5 7 1 , in plaats van 1748 en 1 7 5 1 .
Reist ogtje met dc Stoomboot staar Hamburg, in den Zomer van 1 8 2 6 , in cesi' gemeenzamen
brief ftijl befchreven , cn met onderfcheidene
letterkundige
aanmerkingen cn andere foorten van inlasfchingen doorvlochten ,
door Mr. 11. H . L U L O F S . Ifte Deel. Met
Platen.
Te Groningen,
bi/]. Oomkens. 1 8 2 7 . In gr. 8vo. X
cn 470 bl. f 4 - 80.

« D c titel is wat lang; maar wij -noesten dien geheel afM
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fchrijven, om onzen Lezeren te doen bevroeden, wat zij
hier zullen vinden. Het is geene gewone reisbefchrijving
naar Hamburg, en wel N B . ter Zee; daarvoor zouden
4 6 a bladzijden in groot 8 v o . klein gedrukt, en dan nog
flechts het Eerfte Deel uitmakende, eene bovenmatige lengte beflaan. Maar daarvoor wil ook de Schrijver het
niet aangezien hebben. Neen! het is een olipodrigo,
maar opgedischt door een' man van fmaak, algemeene
liefhebberij, groote belezenheid en v e r n u f t , die ongedwongen keuvelt, alsof hij 's avonds aan den haard zijnen vrienden zijne reis zat te vertellen. Wil men dus
flechts eene befchrijving van Hamburg hebben, dan behoeft men geene twee zulke lijvige Deelen te koopen of
te lezen, maar kan zich zeer wel (indien men Hoogduitsch
•kent) vergenoegen met nog geen vierde van het eerfte
Deeltje der Reizen van S T E I N naar de hoofdlieden van
Middel-Europa.
Maar men vindt hier ook luimige invallen , verzen, oude en nieuwe , in menigte, aanmerkingen over het tooneel, over Duitfche en Hollandfche letterkunde en taal. De Iaatfte vooral zijn gewigtig en L U L o F s waardig. Wij bedoelen met name de vergelijkende
aanteekeningen over den rijkdom der Ploog- en Nederduitfche
talen (bl. 306—339. N B . één P O S T S C R I P T U M met twee
fijn gedrukte Noten van vijf bladzijden! Die vriend is
door het port van de brieven des Profesfors zekerlijk geruïneerd , zoo de Heer O O M K E N S hem niet in billijkheid te gemoet komt.) Nog behoort hiertoe, bl. 347—>
3 6 9 , het gefprek met eenen Doctor over de Hollandfche
en Duitfche letterkunde, het Platduitfche koffijgedicht,
eene Parodie van S C H I L L E R ' S lied van de klok, en

de taalkundige aanteekeningen daarop van den Profesfor,
bl. 409—442. L u i o r s toont zich hier, met alle zijne
wel eens wat te triviale grappen, waarlijk als Taalkenner , en zelfs, door de vertaling der Kraniche des Ibykus van S C H I L L E R , waarlijk als Dichter.
Met dat al heeft de Profesfor - Reiziger een gebrek niet
kunnen ontgaan, dat men reeds van voren moest vreezen hier te zullen vinden, — van langdradigheid. N u ,

REISTOGTJE NAAR HAMBURG.
de man gevoelt het z e l f , en biecht het getrouwelijk o p ;
hij voert zijnen vriend fprekende i n , die hem honderdma-

len naar het land, waar de peper groeit, of naar de Mo
kerheide w e n s c h t , om zijn eeuwig afzwerven van zijn
o n d e r w e r p , en zijn verhaal van dingen, die men toch
waarlijk a priori w e l kan begrijpen en zonder veel menfchenkennis vooronderftellen; b . v. dat de Hoogleeraar,
na braaf geloopcn te h e b b e n , honger kreeg, en op een'
draf naar zijn L o g e m e n t l i e p , hetwelk ons in eene voile
bladzijde w o r d t verteld , waarbij dan nog de groetenisfen
aan de reis- cn nu tafelgenooten in 7 Hoogduitsch ko
men ( w e d e r eene quart - b l a d z i j d e ) , hetwelk de Profes
for dan o o k e r k e n t , met te zeggen: Wat een dr.. . lan
gt zin -is het, die mij hier uit de pen is gevloeid! en
nu worden de overige driequart - bladzijden nog met de
verontjcauldiging
van dien langen zin gevuld. W e l ,
w e l , Heer Schrijver! bedenk toch, dat men ook zulke
bladvulling moet betalen, E n w a s dit nog de eenige!
D a t wij z o o dikwijls dc Profesfor
of Hoogleeraar zeg
gen — alleen om het w o o r d Schrijver of de Heer i, uL O F S
wat: te variëren — moet niet doen denken, dat
men hier profesforale- graviteit
o f deftigheid of ftemmigheid o f b e z a d i g d h e i d , (des Schrijvers jagt naar fynonymen flccpi: ons mede) op de wijze der zeventiende en
achttiende E e u w , zal vinden. H e t gelijkt er niet naar!
Reeds in de medegedeelde zeer weinige (taaltjes heeft men
het tegendeel kunnen zien. L u L o F s is een regte vro

lijke baas , en mag w e l eene witte muts zien.

A l s een

lekker beetje, een gebraden peertje , vergast hij zijn'vriend
op eene regt levendige befchrijving van twee
tapfreules,
alias mooije meiden, dc Zomer- en Winter
-MARIANNE
g e n o e m d , in twee Logementen te Eimsbüttel.
Eene
d e r d e , waarmede het niet pluis w a s , ontweek hij voorz i g t i g l i j k ; maar met de andere doet hij de liefhebbers ge
durende acht bladzijden watertanden.
D a n , o f het is
om v o o r dien aanval van wereldsgezindheid te b o e t e n , o f
om iets anders , althans de Kerken te Hamburg
bekomen
eene duchtige b e u r t , cn men komt er niet af. Gedurig;
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denkt men aan het einde te zijn
ja wel! maar toch
leest men deze eeuwigdurende befchrijving niet zonder
vermaak, want altijd komen er kwinkflagen i n ; doch die
kwinkflagen — wij durven het eenen Profesfor in deWclfprekendheid naauwelijks herinneren — zijn hier te digt
gezaaid. Hier en daar gevoelt men, dat er mar gezocht
w o r d t , en dat is fout.' Hij voelt het zelf meer dan eens,
b. v. bl. spi. Tusfchenbeiden heeft de Schrijver liet ook
wel eens m i s , b r v . waar hij zijn geweldigPostfcriptum
(zie boven) bij een* ftaart van een' Pruisfifchen Granadicr,
of bij een* haarzak, of bij eene vetzwans of vetfiaart der
Zuid-Amerïkaanfche
fchapen vergelijkt, die, zoo hij
meent Lama's heeten. A b u i s , Profesfor! de fchapen
met vetftaarten behooren in het Zuiden van Afrika en
ook in Azië t'huis; de Lama is geen fchaap, en heeft
geen' vetfiaart. Doch dergelijke distractiën zijn hier zeldzaam.
y

Men kan ligtelijk nagaan, dat Wij al zeer pedant en
zeer refereerziek moesten zijn , om van zulk een werk een
doorloopend verflag — een geraamte — te willen leveren ,
en den Schrijver in alle hoeken, flraten, grachten, kerken, wandelingen, omllreken enz. enz. te volgen.
Enkele zonderlinge en minbekende trekken dus Hechts.
Of ze diplomatisch echt en gcflaafd zijn, weten wij niet;
genoeg, zij kenfehetfen den ftijl van t u t o r s , en dat
is het voornaamfte.
E r waren in den tijd van het Franfche fchrik- of janhagelbewind , en vooral nadat België en Flolland reeds in
den maalftroom der omwenteling waren medegefleept, zeer
vele Emigranten (wel dertien- of veertienduizend) te
tlamburg. Kluchtig i s , bij al het ernftige der zaak, nogtans de wijze, waarop onze Schrijver de onderfcheidene
kostwinningen dier Heeren befchrijft (bl, 1 6 7 ) : „ Hier
„ vond men een' Bisfchop, die deelgenoot was gewor„ den in eene meelfabrijk te Ottenfen; daar was een an„ der geestelijke van denzelfden rang ondernemer eener
„ lecrlooijerij. Ginds zag men een' Generaal als tapijt„ verkooper. Elders paste een Marquis de Hamburg-
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„ Jche. Dames fchoer.cn aan , in den eigenlijken zin d u s ,
,, naar 't zeggen van een' geestig' Schrijver: fe mettant
„ aux pieds des Dames.

„
„
„
„
„
„
„
„

Een Hertog en evenknie of

Pair

van Frankrijk
verkocht kaarfen, en zelfs bij het pond.
Een ander foortgelijk groot Heer was lintverwer. Een
gewezen Kapitein lpeelde voor opperknecht en keldermeester bij zijnen voormaligen Luitenant, die herberg
hield. De zoon van een' Gouverneur" de Province
dreef liet edel beroep van restaurateur. Een Viccfinte
had zich. tot dat zelfde einde met zijn'voormaligen kok
verbonden. Door een' naneef en naamgenoot van F É „ N É L O N werd een kroegje opgezet; om thans van het
„ legioen Emigranten niet te fpreken, die als fpraak-,
„ zang-, dans- cn fchermmecsters , als ^winkeliers in het
„ klein, als ijs- en limonadeverkoopers, als venvers, en
wat niet al meer, het fchamel ftukje brood zochten te
„ verdienen."
Zeer juiste aanmerkingen zijn die over s C H I L L E R
en G ö T H E . Het verheugt o n s , dat L U L O F S niet met
den tegenwoordigen zwijmelgeest van zoo vele Duiffchers,
bevangen i s , die aan G Ö T H E boven S C H I L L E R on-.
eindig de voorkeuze geven, en laatstgemelden daarbij niet
eens willen genoemd hebben , ja zoo verre gaan , dat zij —
gelijk wij zeker weten , dat door een Duiisch ftudent,
zelfs in de Akademieftad Leyden , met eenigen zijner IIollandfche nabootfers gedaan is — S C H I L L E R ' S gedich
t e n , met weinig uitzondering , ten vure doemen. Juist het
geen L U L O F S ook aanmerkt, maakt hier het kenmerkend
onderfchcid: G Ö T H E fpcelt met de poëzij, en lacht
over haar, gelijk over alles, in zijne vuist; S C H I L L E R
gevoelde haar; zij vervulde zijn binnenfte. E n daarom mo
ge de Mode voor G Ö T H E beflisfen, de m a n , wiens
hart voor het fchoone klopt, zal eeuwig naar S C H I L 
L E R tasten , cn c ö T H E bewonderen, maar — niet bemin
nen. Dit vonnis mogen wij hier uitfpreken; in Duitsch
land zou liet ons doen verketteren.
Z e e r fchoon zijn de aanhalingen van L U L O F S uit de
Caciha
van den te weinig bekenden E R N S T S C H U L -
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Z E , gedeeltelijk in Nederduitfche verzen vertaald. Minder hoog, dan de Schrijver, zouden wij loopen met de
kleine verhalen der Duitfchers,

ten minfte over 't alge-

meen. E r zijn, j a , allerlieffte onder,daar ook veel voddegoed, waaraan de maag, die L U L O F S zelf met regt
als de groote floommachine der zweetende Duitfche drukperfen befchouwt, al een bijzonder groot aandeel gehad
heeft. Wat hij nopens de vertalingen van H O M E R U s in
Alexandrijnen,
en derzelver noodzakelijke ftijfheid, beweert , is onbetwistbaar. Wij willen b . v. aan die van
's G R A V E N W E E R T geenszins hare waarde betwisten;
maar men vergelijke die eens, naast die van v o s s , met
het origineel!
De fchrandere en luimige L U L O F S zal ons den toon
dezer beoordeeling, welke de waarde van zijn werk in
meer dan één opzigt erkent, niet ten kwade duiden. Hfj
zelf heeft daarvan het voorbeeld gegeven.
Cefehiedkundige Aanteekeningen, betrekkelijk de Lijfftrafelijke
Regtsoefening te Amflerdam, voornamelijk in de Zestiende
Eeuw, door J A C O B U S K O N I N G . Te Amflerdam, bij J .
van der Hey en Zoon. 1828. In gr. 8vo. 204 Bh ƒ 2 . 4 0 .
De
geachte en in onze vaderlandfche oudheden zoo zeer
bedreven Schrijver ontwikkelt, in een Voorberigt, de aanleijding tot het vervaardigen van deze Aanteekeningen, en de
hem hebben b e w o g e n , dezelve door den
druk gemeen te maken. Aangenaam zou het ons geweest
z i j n , indien de arbeidzame Schrijver zich niet had verpligt
gevonden, o m , ter zake van voor hem voldoende redenen,
zich doorloopend te onthouden van het maken van wijsgeerige en regtskundige aanmerkingen en bedenkingen, waartoe
zijne veelvuldige aanteekeningen gewis eene ruime ftoffe opleveren : dan, wij vinden ons verpligt, in deze onthouding
des geêerden Schrijvers te berusten.
T e regt begreep de Heer K O N I N G , bij de behandeling
zijns onderwerps, geenszins eene chronologifche orde te moeten
volgen, maar aan eene fchifting en verdeeling in rubrieken
de voorkeuze te g e v e n ; welke rubrieken dan ook wederom

redenen, welke
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door Aanteekeningen, en niet minder dan eenendertig Bijlagen , worden opgehelderd.
De Gefchiedkundige Aanteekeningen, loopende van bladz.
1 tot 9 8 , handelen a l z o o , 1. over de gevangenis of bewaarplaats der befchuldigden (boeijen); 2. verhooren en vonnis,
fen; 3. onderfcheidene ftraffen: a. ligtere ftraffen, b . zwaardere ftraffen, c. doodftraffen; 4. handeling met de lijken der
gevangenen en die der zelfmoordenaars. Hierop volgen nadere Aanteekeningen van bladz. 101 tot 108; en eindelijk
Bijlagen, bevattende Regtsgedingen, Sententiën en Condemnatiën, beginnende met den jare 1581 en eindigende met
het jaar 1786, door derzelver zeldzaamheid of belangrijkheid
der mededeelinge waardig gekeurd, van bladz. 111 tot het
einde.
Is de ftoffe, waarover in dit werk wordt gehandeld, weinig uitlokkende en aangenaam, zoo wordt dit gemis door
de belangrijkheid des onderwerps rijkelijk opgewogen, en
verdient alzoo de Heer K O N I N G , bij zijnen gelukkig voltooiden arbeid , onze levendige erkentenis. Veel opmerkenswaardigs en belangrijks zal men hier aantreffen; daar het geheel minder redenering en meer gebeurtenisfen en daadzaken
bevat, welke tot hiertoe als minder algemeen bekend mogen
befchouwd worden. Veel valt hierbij, voor den nadenkenken lezer, op te merken; en het zou geene moeijelijke taak
zijn, een gelijk getal bladzijden, als waaruit het boek beftaat, met regtsgeleerde en wijsgeerige opmerkingen te vull e n ; hetwelk dan ook welligt eene der hoofdoorzaken zal
geweest zijn, dat de alom geachte Schrijver gemeend heeft,
zich van d e z e l v e , doorgaans, te moeten onthouden.
Wij vonden in het geheel een' getrouwen fpiegel des tijds,
uit welken de daadzaken, in dit werk voorhanden, ontleend
zijn; en offchoon fommigen, in onze dagen, dien voorvaderlijken tijd hartelijk temgwenfchen, wij nemen de vrijheid,
tegen dier. wensch we! uitdrukkelijk te protesteren. Het w e derinvoeren der pijnbank , het geefeien en brandmerken dier
dagen , het bannen op
Konings galeijen , het verminken
der ledematen of der zintuigcu, als het affnijden der ooren,
het iJiiloksn
er oc-.^n, het fpUjten van den neus, het
openfcijcen van de wars:;, het flesten met een* gloeijenden
priem door re ' .T,g e;: ÜCL
van d e z e l v e , het afhakken van d;-n .vgtorl,nkc.\k;ïm , hand of arm ; voorts het
onthoofden, ;.,.!i«en, v e b r a n d e n , levend begraven, verdrin-

ken in het I J , ten toon ftellen o f hangen der lijken, enz.
is ons en te onmenfchelijk en te onchristelijk, dan dat wij
die tijden zouden terugwenfchen , waarin dit aan de orde w a s .
Aan de orde was, zeggen w i j : w a n t , blijkens eene o p 
merkelijke aanteekening van den Heer K O N I N G , werden,
van 1695 tot 1720, niet minder dan 209 perfonen binnen
Amflerdam ter dood gebragt, en van 1720 tot 1820 flechts
1 6 0 , hetwelk, naar de z o o even genoemde fchaal berekend,
een getal van 836 perfonen had kunnen uitmaken.
Was het met de menfchelijkheid, in d e z e , door fommige
nieuwigheidzoekers, z o o hoog geroemde tijden, droevig g e 
field, met de zedelijkheid der mindere volksklasfe was het
niet beter gefchapen; j a , het fta hier, niet ter overtuiging
van h e n , en derzelver onnoozele napraters, die den voort
gang van befchaving, verlichting, en het onderwijzen der
j e u g d , bij de lagere volksklasfen, pogen te fluiten, maar
voor h e n , die gevaar loopen, door hunne dweeperijen w e g g e fleept te worden, geboekftaafd, dat A L L E U T u L c K E s , in
vier jaren tijds, zesmaal gegeejeld en vijfmaal gebrandmerkt
i s ; M A R T E N D'AU I D S , binnen drie jaren tijds, achtmaal
gegeefeld en viermaal gebrandmerkt; S T E V E N P I E T E R S ,
binnen één jaar, viermaal gegeefeld en driemaal gebrand
merkt; P I E T E R W I L L E M S , in vijfjaren tijds, elfmaal ge
geefeld en vijfmaal gebrandmerkt. E n z o o w a s , onder ande
ren, zekere G R I E T A N D R I E S niet minder dan tweeëndertig
malen in handen der Justitie geweest. Zekere T R I J N P I E 
T E R S kwam eenentwintig malen in hechtenis, werd achtma
len, uit hoofde van zwangerheid, van pijnlijke ligchaamsflraf
verfchoond, maar met een" ftrop om den hals aan de galg
ten toon gefield, onderfcheidene malen bovendien gegeefeld,
vijfmalen gebrandmerkt, en beide hare ooren afgefneden; waar
na z i j , op den 30 December 1 6 1 7 , haar leven aan de galg
eindigde. Alle deze genoemde teregtftellingen hadden plaats
van 161Ö tot 1 6 2 0 ; een tijdperk, door de verkondigers der
Middeleeuwfche leer zoo hoog opgevijzeld, als werd er toen
in Nederland niets dan godsvrucht, vroom- en braafheid
gevonden!
Wij danken intusfchen G o d , dat, alhoewel er, ten aanzien
van godsvrucht, vroom- en braafheid, in ons Vaderland,
veel te wenfchen overblijft, onze tegenwoordige Sententieen Justitie - boeken fchaars voorbeelden opleveren van zulk
eene verregaande zedelijke verbastering onder de lagere volks-
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•klasfen. In de dertig verloopene jaren, tusfehen 1791 en
1820, werden flechts veertien misdadigers, te Amflerdam,
ter dood gebragt.
Zulke authentieke opgaven bewijzen meer, dan fijngefponnen drogredenen en magtfprpuken, hoe weldadig de allengs
toegenomene befchaving en verlichting, vooral bij de geringere Handen, op den volksgeest gewerkt hebbenjsterwijl de
kundige Schrijver tevens en te regt opmerkt: „ d a t , hoe
„ verder hij zich van de zestiende eeuw verwijderde ^ hoe
j , meer hij ontwaarde, dat zich de menfchelijkheid mét de
„ regtvaardigheid paarde, en niet enkel de gefchonden regten
„ der maatfchappij werden gewroken, maar tevens, naar g e „ lang van het licht des tijds, hoe langs zoo meer, op de
„ terugbrenging en verbetering van den afgedwaalden over„ treder werd gelet."
Ten Hotte vereenigen wij ons ten volle met het geftelde
op bladz. 98. „ De vooruitzigten, die zich voor het ver„ volg opdoen, zijn niet dan bemoedigend. Wij zieu met
„ het hoogfte verlangen eene Strafwet te gemoet, die, naar
„ de behoeften van onzen tijd en de zeden der Natie g e „ fchikt, z i c h , zoo wij vertrouwen, door wijsheid, regtvaardigheid en menfchelijkheid zal aanbevelen; terwijl wij van
„ de onvermoeide werkzaamheden van het loffelijk Genoot„ fchap tot zedelijke verbetering der Gevangenen den besten
„ uitflag venvachten, waartoe wij hetzelve de medewerking
„ van allen , en vooral den invloed" en zegen vau den Ün„ eindige toewenfehen."
m

De Hollander onder dc Franfche Cohorten, of mijne Lotgevallen als Confcrit. Door A D R I A N U S V A N A L T E N A , gewezen Scrjant - Majoor hij de SSjle Cohorte. Mei gegraveerd Titelvignet. Te Dordrecht, bij Blusfé en vau Braam.
1827. lu gr. 8vo. VIII en 376 bl. ƒ 3 - :
D e Schrijver van het voor ons liggend werk werd in het jaar
18! 2 als Confcrit ingelijfd in het Contingent, hetwelk ons
Vaderland voor de door N A P O L E O N opgerigte Cohorten
moest leveren, en woonde vervolgens d e n , voor den Overweldiger rampfpoedigen, veldtogt bij , in het jaar 1 ? 13. Hij
deelde in en buiten het Vaderland in alle de wiaelvallige
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omftandigheden van het groote leger, verkreeg den op den
titel uitgedrukten militairen rang, werd bij Goldberg in Pruis/en gewond, en kwam eindelijk, na het ondergaan van v e 
lerlei ongemakken en gevaren, in het begin van het jaar 1814
te Dordrecht terug in het ouderlijke «nis. Reeds de redenen,
welke den Schrijver b e w o g e n , om de aanteekeningen van
zijne lotgevallen, als Confcrit, door den druk publiek te ma
ken , zijn van dien aard, dat zij dit werk aanbevelen. Hij
werd daartoe opgewekt door den w e n s e n , om zijnen lotgenooten eene hun welkome herinnering te g e v e n ; om h e n ,
d i e , tot Soldaat gedwongen, verdere togten deden en meer
belangrijke gevallen ondervonden, uit te lokken n. onzen land
genooten dezelve niet laager te onthouden, daar bet nog niet
overbodig i s , der Franfchen trannij ;e blijven gedenken; en
eindelijk, om zijne overige landgenooten den Consent,dien zij
met deelneming zagen wegvoeren, eens lezeres buiten het
Vaderland te doen vergezeiler. De w-jze, o p v p e l k e v A N
A L T E N A zijne voorgenomene taak /olbrengt, draagt onze
goedkeuring w e g ; en ieder Jezer, die fmaak heeft voor het
natuurlijke en eenvoudige, en behagen fcheo;; in echt vaderlandfche en godsdienftige gevjoelens, zal mee genoegen h't ver
haal l e z e n , hetwelk wij ten minfte ver ftellen bove? ::oo vele
romans en werken van uitheem fchen oorfprong, die thans maar
al te veel echt vaderlandfche voortbrengfehn achrerr.f doen
ftellen. D e achting, welke v A N A L T E N « , gedurende zijne kor
te , maar niet geheel onbelangrijke militaire loopbaan, genoot bij
zijne fpitsbroeders, en hun ftellig getuigenis, tot welks inwin
ning Recenfent onder het lezen van dit werk toevallig in de g e 
legenheid w a s , waarborgen de geloofwaardigheid van dit ver
haal. Had de Schrijver een maar al te rijkelijk deel aan het
ongeluk van ons Vaderland, gedurende deszelfs vernedering,
zoo wenfchen wij van harte , dat h i j , federt teruggekeerd in
de burgerlijke maatfchappij, evenzeer moge deelen in het ge
luk van deszelfs herkregene vrijheid en bloei.

De

heerlijke boorden van de Moezel van Trier tot Coblentz,
befchreven op eene Reis door Duitschland, A\ 1 8 2 7 , door
j . p. S P R E N G E R V A N E Y K . Te Rotterdam, bij Menfing
en van Westreenen. 1828. In gr. 8vo. 154 Bl. ƒ 1 - 8 0 .

De

befcbrh'ving van dit niet onbelangrijk uitftapje naar

eene
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r.sbijgelegene fcloone tendftteek, gelijk wij dit togtje, dat de
Eerw. V A N i , V " raet '-"en weidfehen naam van eene reize
door Ddtschiar-d beltempek, op eene zediger wijs zouden
noemen, bevat juist niet veel anders, dan men in het bekende we' ;, va:: .*. L U V S S C I I R E I B E R Handbuch für Reifenden an
owarent dit oord vindt opgeteekend. Dit boekje kon u ;s alleen belangftelling inboezemen door eene fchilderachtige befe'..jijving der verrukkelijke landtooneelen en
heerlijke .'ergez-gten, welke zich hier om ftrijd den vreemdeling aanbieden, en door de onderhoudende en welgefchrevene
mededeeling van eene en andere, reeds van elders bekende,
gefchied- e.; oudheidkundige bijzonderheid. Intusfchen zouden er op den ftijl, w u r i n dit w-rkje gefchreven i s , nog al
eenige aanmerkingen te maken zijn. Zoo zoude men kunnen
vragen: wat zijn toch fingerende wandelingen om eene zich
fingerende roti ? bl. 5 c ? en hoe kan men eene zinfnede als
de volgende behoorlijk taalkundig ontleden? „ Eene hevige
ziekte maakte binnen weinige dagen een einde aan het tweeenzeventigjarig leven cn het zesenveertigtte der regering van
den eerften Keurvorst van T r i e r , " bl. 53. Doch dergelijke
gezochtheden en taaiovertredingen verdienen minder berisping,
dan de ergerlijke wijze , op welke de heerlijke Mofella van
A U S O N I U S hier, in eene zoogenaamde vrije en fragmentarifche vertolking , mishandeld is. Niet alleen zijn fommige der
fraaifte brokken (wij begrijpen niet om welke reden) uitgelaten, en van fommige treffende fchilderingen juist de keu •
rigfte penfeeltrekken weggewischt, maar ook verfcheidene regels zijn geheel verkeerd vertolkt, zoo als b . v. reeds in den
aanhef:
1

V

Salve amnis laudate agris,

laudate colonis !

hetwelk wel niemand behalve de Heer V A N E Y K zal overbrengen door: „ Zijt van mij gegroet, o ftroom ! door uwe
akkers cn plantf oenen beroemd." Waarlijk, hoe vrij men ook
verkieze te vertalen , men dient toch den zin en de gedachten des oorfpronkelijken fchrijvers weder te g e v e n ; of het is
beter, deze taak aan anderen over te laten.

Gedichten van p. G. W I T S E N G E Y S B E E K . Te Amflerdam, bij G. Portielje. In gr. 8vo. FIJI cn 106 bl.
f3.60.
.Ajs

Dichter wil z i c h r .

G. W I T S E N

GEYSBEEK

doen opmer-

ken met deze verzameling. Zelf twijfelt h i j , of dit w é l g e 
daan z i j , daar z ó ó weinigen op deze Gedichten hebben ingeteekend, dat hij het niet eens der moeite waarflig acht, hen
te noemen; hetwelk juist niet zeer vereerend is voor hen, die
hem vereerden. (Het publiek fchijnt dus, dacht Recenfent, over
's mans dichterlijke verdienften al even ongunftig te oordeelen
als B I L D E R D I J K deed in zijne Nieuwe Verfcheidenheden $
en deze Dichter heeft zich dus zeer vergist, toen hij fchreef
van de tevredenheid onzer eeuw met een' dichtgeest van zulk
allooi.) Waarom G E Y S B E E K desniettegenftaande met dezen
bundel optreedt,mag men blijven vragen,indien dezelve niet
tot zijn doel leidt; dat i s , indien men in hem den Dichter
niet wil.opmerken.
D e verzameling beftaat uit vele te voren uitgegevene ver
z e n , en ook uit andere. M e t genoegen vonden wij van de
«erflen hier enkelen w e d e r ; hoewel wij van de mode maar
niet houden kunnen, die denzelfden k o s t , doch in andere
fchotels, alweer ter tafel brengt.
Drie ftukken" van wijsgeerigen inhoud en aard ( ? ) , althani'
vanfilozofisehvoorkomen, openen de r i j , t. w . wijsgeerige be~
fpiegeling oyer het menfchelijk leven; 's menfchen zedelijke
waarde, e n , zijn aanleg tot zedelijke volmaking. D i e deze
ftukken eens tot proza analyferen w i l d e , zal wel niet vele
quintesfens van filozofie zien overblijven, behalve de motto's;
en men leest thans te veel poëzij, vreezen w i j , om hier juist'
een' Dichter te onderfcheiden. Laat ons eenj even z i e n !
De aarde is geen rampwoestijn. God wil niet, dat w e ,
onverdiend , lijden. D e fchuld onzer rampen ligt bij onszel-ven. God heeft geen ongeboren wichtje ter helle v e r w e z e n ,
of tot ftraf verkoren. Daarom duchte men geen onheil, en
zij de Godsvrucht onze toevlugt, die ons eene goede uit
komst zal fchenken; en wij moeten verzoenen en vergeven,
en elkander nuttig zijn. Hierop komt het eerfte ftuk neder.
Dit maakt de wijsgeerige befpiegeling van het menfchelijk l e 
v e n uit. Van de vervelende tautologie, van het ganfche g e 
brek aan zamenhang der gedachtenreeks, en van de matheid
der ontwikkeling, konden wij veel z e g g e n , doch vragen al
leen : Wordt er nooit onverdiend geleden ? Is dat dan ftrijdig
met de waarheid, dat God het geluk van iedereen w i l ? W a t
doet die uitval op het decretum horrendum, dat fommige heete theologanten gemaakt hebben, in een v e r s , dat van broe
derliefde e z v . zoo hoog opgeeft? Recenfent b . v . gelooft ook
aan een eeuwig en onveranderlijk befluit Gods aangaande

'.«menfchen tijdelijk en eeuwig l o t ; maar aan een befluit,
niet van een' willekeurigen, maar regtvaardigen, wijzen, lief*
derijken G o d , die nooit begon, en bij wien geene opvolging
van tijd, noch einde is. Had G E Y S B E E K bedacht, dat de
z e , zoo vaak verwaarloosde, definitie van „ eeuwig" filozofisch en theologisch goed i s , had hij haar flechts gekend, hij
zou dien uitval wel teruggehouden hebben op de voorbefchikkingsleere, zoo als zij door niemand beleden wordt, dan door
den tegenfprei'.er van het gezond verftand en algemeen erken
de Bijbel - wa?rheden. Hij zegge van dien onwijsgeerigen aan
v a l , wat h i j , een weinig verder, aan door hem beleedigden
z e g t : „ Ik wil gaarne bekennen, dat verblindheid mij deed
dwalen"! D o c h , Recenfent kan niet te zeer uitweiden.
Het tweede der genoemden is een klein ftukje. Hoe het
met het opfchrift, hoe het met andere, hier voorkomende,
wijsgeerige (nu, ja!)denkbeelden overeen te brengen z i j , vat
ten wij niet, hetwelk geen wonder i s , daar wij regels, als
d e z e , niet begrijpen kunnen:
— u w volmaakbaarheid ftraalt daadlijk u in de oogen,
Als ge op uwe eigen waarde een wijl aandachtig ftaart.
Wij zouden de onderfclirapte woorden liever elkanders plaats
doen vervangen; doch dan verftaan wij nog het vers niet,
waarin de mensch, ontbloot van gevoel voor vrijheid en
deugd, deze opwekking van den wijsgeer krijgt:
Wil

flechts,

cn de eerfte rang der fchepflen komt u toe.

In het derde ftuk krijgen zij eene beurt, die de Reden
(denkelijk de Rede) in den mensch miskennen, en zonder
wier fchuld de ondeugende nooit in den poel der zonde z o u 
de geftort z i j n , tcnvijl ongehoorzaamheid aan de Rede ern
ftig afgemaand wordt, met aanwijzing,dat die ongehoorzaam
heid, wat oorzaak van ondeugd en ellende zij ook wezen
moge , geenszins echter ten nadeele van 's menfchen voortreffelijken aanleg iets bewijst.
De woorden van V A N H E M E R T , die tot motto dienen,
zijn volkomen de belijdenis van Recenfent, die alzoo niet
kan verdacht worden van afkeerigheid van hetgeen de wijs
begeerte aangaande des menfchen natuur leert; maar G E Y S 
B E E K moet het hem ten goede houden, dat de wijsbegeerte,
die in zijn vers fpreekt, hem even duister als ongegrond

toefchijnt. „ B l o o s , " zegt h i j , „ dat ge in 's menfchen hart:
de zaden van boosheid en alle ondeugd z o e k t ! " — Waar
moet men z e dan zoeken? De zachtmoedigfte beoordeelaarder
menfchen, die er anders over dacht, (Matth. X V : 19) is
noch door de echte wijsbegeerte, noch door de ondervinding
gelogenftraft. Men overdrijve flechts nergens! Zegt niet
G E Y S B E E K z e l f , bl. 1 2 , d a t , als de ftorm der hartstogten
Opfteekt, de fakkel der Rede wordt uitgeblazen? Uit hetgeen
wij b l . 16 vinden:
Gij moogt, gij kunt, gij" moet beflisfen,
Is d^aigd de rigtfnoer uws gedrags.
v o l g t , dat, indien de mensch niet deugdzaam handelt, hij
niet beflisfen kan, mag, o f moet; en op b l . 15 ftaat:*
J a , maak zelfs u aan euvlen fchuldig,
De Réden toch verlaat u niet.
Welke verwarring van denkbeelden, en welke ftrijdigheid J
Doch die treft men telkens a a n ; en wij wenschten ook w e l
eens te z i e n , hoe iemand, die geen juist denkbeeld h e e f t ,
althans geeft, van 's menfchen Rede, analogisch over 's men
fchen aanleg redeneren of dien bezingen kan.
Van den kant der poëtifche waarde prijzen zich deze dichtftukken waarlijk ook niet aan. Wij hebben van hemzelven.
betere gelezen, en treffen die ook in dezen bundel aan. Ja ,
er.ftaan hier wel dichterlijke regels, en zelfs eenige couplet
t e n , zoo als die vijf, in het eerfte ftuk, waar de metaphora
Van de zeereis fraai is volgehouden; maar niet zelden misten,
wij alle dichterlijke verheffing, vonden voor poëzij mechanisch
berijmd proza, en hinderden ons hier en daar droefheid en
duisterheid niet weinig. Wie zal dit dichterlijk noemen kun
nen?
Zoo ge in uw hart haar ftem liet dringen,
Die ge als een' jjdlen klank verfmaadt,
Gij zoudt der driften magt bedwingen,
Waardoor ge u thans beheerfchen laat;
Gij zoudt, hield hare hand u tegen,
Oneindig minder euvlen plegen,
Dan nu gij hare ftem niet acht;
Gij zoudt uw' broeder niet verdoemen,
Hem niet een' Godontkenner noemen,
Omdat hij menfchenwaan belacht.

Wie verftaat hec volgende?
Wel hem , houdt hij zijn wilbepaling
De Reden hem haar fakkel voor!
Wij zien , bl. 1 3 , iemand in den poel der ondeugd Morten;
het flijk van de ondeugd kleeft op de korst van de zedenloos
heid, en zoo wordt de logge geest nog al zwaarder, waardoor
dan ook het zwartbezoedeldftofgevaartenog al dieper tinkt 1 —
Regels, als:
Wat is uw werkloosheid
ftrafwaardig!,..
Is uwe hand dan nooit hulpvaardig
Ten zij om voordeel o f belang?
Of:
Dit i s ' t dat van uw zelf beheering,
Van uw gedrag- en pligtwaardering,
Van uw volmaakbaarheid getuigt.
zijn redenering, geene poëzij.
In plaats van tot den mensch te zeggen: „ de Reden moet
uw lot beduren," zouden wij hem dit met opzlgt tot zijn
gedrag aanraden. Wij zeggen, als JE AN P A U L ; „ zeg niet
o mensch! „ ik wil lijden," want gij moet, maar — „ ik
wil werken."
Denk niet, L e z e r , dat Recenfent zoo wil voortgaant Niet
alleen werd dan zijne beoordeeling te uitvoerig, maar ook
onpartijdigheid houdt hem daarvan terug. Hem hebben de
drie eerfte ftukken minder dan de andere behaagd ; hij zoude
z e l f s , om der anderen w i l l e , wenfehen kunnen, dat z e in
dezen bundel niet opgenomen waren. Dit worde echter
geenszins geacht te beteekenen, dat hem alle die andere z o o
heel zeer bevallen hebben. De volgende ftukken zijn van
anderen aard, en de meesten korter.
Sommigen er van zijn vertalingen o f navolgingen. Van
deze komen hier v o o r : Op het graffchrift van Emma. De
vierde Olympifche Ode van P I N D A R U S , op Psaumis,van
Kamarina, die in den wagenren met vier paarden den prijs
had behaald. Morgenzang (waarin echter dit gezegde tot
God velen tot hinder zijn moet, om de duisterheid der b e 
doeling : „ Ik zeg niet dat ge omtrent den braven gunftig
z i j t . " ) De Godinnen; aan Adelaide. De voordeden van den
tegenfpoed. Verliefde toorn. Opfchrift dér Graftombe van
BOEKBESCfl. 1828. NO. 12.
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H U G O D E G R O O T . De eerfte Schipper. Azor, Romance.
Herderskout. Droom. Brief aan het Folk. ( T e ftroef, dan
da: G E Y S B E E K dien zoo mogt laten (laan, i s , in dit v e r s ,
de r e g e l : „ Ware eer is 't dat de mensch het menschdom
leev' tot voordeel.") Cupido Boekverkooper. (Eene gedeelte
lijke en zeer vrije navolging van het Fransch, welke zeker
bevallen z a l . ) M 0 2 E S , M E N D E L S S O H N . (Jammer, dateen
woord als doodsbeenpoel, zoo ligt te veranderen in dit rijmeloos
ftuk, zoo misftaat! Meer jammer z e l f s , als deszelfs plaatflng in dezen bundel het onbekend zoude doen blijven aan
v e l e n , die het- kennen moesten en gaarne lezen zouden.)
Aan den Nachtegaal. — Wij meenen, dat G E Y S B E E K zich
over de plaatfing dezer ftukjes in deze verzameling niet had
behoeven te verontfchuldigeu, en kennen aan fommigen derzelven vele waarde toe.
En nu heeft men nog niet minder dan vierenvijftig ftuk
jes van den Dichter. Z e z i j n , voor een deel, gelegenheids
verzen , en ook andere. Wij willen de titels van allen niet
affchrijven, maar maken opmerkzaam op hetgeen het voorberigt van de eerften zegt. „ Men z o u d e , " zoo lezen wij
daar, „ a l zeer koudhartig o f laagzielig moeten zijn, om door
de warme uitboezemingen van ouder-, kinder- en huwelijks
liefde , van vriendfchap en dankbaarheid, niet eenigermate
geroerd te worden, of de weeklagten over baldadige uitplun
dering en onverdiende mishandeling, bij eene opeenftapeling
van lijden, rampen en wederwaardigheden, met eenen duivelenlach te befpotten." — Waartoe zulke vooraffpraken ?
Voor zoodanige monfters, duivels, is immers het boek niet
uitgegeven? Hoe die over de uitboezemingen van een edel
hart ook oordeelen, zij benadeelen den wijzen en reinenniet.'
Alleronwijsgeerigst is die aanfpraak. Zij wekt vermoedens en
baart vergelijkingen, en het refultaat wordt bij h e n , die
zich aan geene ongevoeligen of duivels willen vergeleken
h e b b e n , al ligt dit: „ D i e zoo fchrijft, (en — littera fcripta.
nanet; op een gefproken woord neemt men het zoo naauw
niet) deugt zelf niet veel." Z i e , Mijnheer! dat recommandeert
niet. Zulke menfchen hoort men ongaarne, als zij betuigen,
aan dezelfden, die zoo oordeelen, wat gij b . v . z e g t : de
dwaas is op zichzelv" en andrei^ ontevreden; maar alles, wat.
er is, is goed.
Recenfent verklaart, dat hem, zonder de genoemde uitbots-

zemiiig van ontevredenheid met het l o t , de Gelegenheidsverzen van G E Y S B E E K zeer dragelijk zonden geweest zijn. Wat
•bijde begrafenis des eenigflen Breeders gezegd is, was hem bekend,
en las hij in der tijd met deelneming; maar -— waartoe het
ontveinsd? — G E Y S B E E K behoort immers tot de Christusbelijders ? . . . . Hij had den troost der Christelijke Godsvrucht
hier heerlijk kunnen openbaren, en zal toch w e l , wnt in
zijne Uitboezcming bij het Graf van U Y L E N B R O E K voorkomt: „ H i e r zinkt alles weg — genieting en verwachting,"
willen wij hopen, zoo letterlijk niet meenen? Wij zouden
dan al heel weinig door dezen bundel van 's mans geloof aan
tie hoogfte Rede ezv. gelooven leeren. En — maar geen
woord meer! Het vers: bij het Graf mijner Moeder, en
dat: Herdenking aan ( v a n ) den dood mijns Vaders; dè Af*
fcheidsgrocte aan de Familie p o N T O I , waarnaast de Boom der
Dankbaarheid eene plaats verdiend had, lazen wij met g e noegen. D o c h , wij kunnen alles niet vermelden.
Bidden. ( D a t bevalt ons niet. Volgens G E Y S Ï Ï E E K is het
wmoodig;. evenwel, bij de Ëchtvcrccniging van zijn" oudflen
Zoon, aan wien hij zijn voorbeeld noemt, was cr toch een
gebed, voorafgegaan van de betuiging: „Wie twijfelt, of een
Vaderbede veel vermag f)
Twee Bij fchriften op Kunstplaten
(Je Godsdienst en de R.ede) hebben wij veel beter gezien.
Ghclegentheyds - waernemingh; een inval onder het lezen der
1

werken van

JACOB

C A T S (en die niet ongelukkig is uitge-

vallen). Lofzang aan Plutus. Minder, veel minder, onzes
oordeels, is dit onrijm gehikt. R e g e l s , zoo als deze: „ V e e l '
zullen dit met mij, ais jongling 't niet geloovend', als man
ervaren;" of dit couplet:
N e e n , neen, de magtigfte van alle Goden
Is Plutus : door zijn' invloed Hechts
Zoekt u "t vermaak zelf op , ontvlugtcn n de zorgen,
Muntfhikken tellend.

of

noe-

zullen wij even min ooit dichterlijk,
zelfs welluidend
m e n , a l s , in een volgend vers, aan Geldzuchtigen , een val
als deze ons ooit behagen z a l : „Wanneer ge op 't krankbed
wordt Ge'fiortof:
„ M a a r dan bedriegt ge u zeer, Wanneer
Hij klopt;" en : „ De zaak is openbaar En. klaar.'"' N e e n , waarlijk ! die zich als Dichter wil doen opmerken in zulk eene
Mn-
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e e u w der Dichters, sis wh' beleven, die moet het door eene
andere verfificatie doen.
•
Voor deze verzameling, d i e , al werd zij ook gunftig ont
vangen , door geen tweede deel zal worden gevolgd, ftaat de
beeldtenls des Dichters. O f dezelve gelijkend i s , kunnen w i j ,
den perfoon van p. ó. W I T S E N G E Y S B E E K nooit gezien heb
bende, niet beoordeelen. T e v e n s , tot een klein Haaltje uit
'smans v e r z e n , fchrijven wij af, wat b$ zelf onder die beeldtenis gepast oordeelt, ' t l s het ftukje, getiteld: In een Al

bum , met mijne afbeelding:
A c h t gfl een' vriend der deugd, de vriendfchap hoog waarderend
G u l , vrolijk en oprégt van aard ,
Het goede en fchoone en eedle in ieder' mensch vereerend,
Befchouwer! dan ben ik uwe achting niet onwaard'.

t

D e man zegt het zelf: wie zou er dus aan kunnen t w i j f e l e n ? . . . .

Vruchten en Refultaten van een zestigjarig leven. Hdeen lilde
Deel. Te Amflerdam, bij J, van der Hey en Zoon. (Met
een beknopt Levtnsberigt van den Schrijver, door u . w . TJJB E M A N ? » j . C L A R I S S E . ) In gr. 2vo. Te zamen XFIII,
720 bl.f 7 - 80.
I n de voorrede voor het tweede deel betuigt de Schrijver
zijne bevreemding, dat de Letteroefeningen het eerfte deel
van dit werk nog niet hadden aangekondigd. Dat intusfchen
eene eenigzins late aankondiging niet voortvloeide uit minde
re goedkeuring, blijkt uit de loffelijke beoordeeling, w e l k e ,
offchoon toen den Schrijver nog niet bekend, genoegzaam g e 
lijktijdig met de uitgave van het tweede deel van hetzelve in
dit tijdfchrift geplaatst is. Ook nu hebben verfchillende oor
zaken de aankondiging van deze twee deelen, met welke het
werk een einde neemt, vertraagd. M a a r , na den r o e m , met
welken reeds het eerfte deel allerwegen bekend i s , beftond
er minder behoefte, om het lezend publiek op dit werk op»
merkzaam te maken. In zoo ver de naam van den Schrijver
iets afdoet voor de waarde van een foortgelijk w e r k , vindt
de lezer in het. derde deel bevrediging van zijn regtmatig ver
langen , om te w e t e n , wie de man i s , op wiens gezag hij
veel als waarheid moet aannemen, hetwelk hij niet in de g e -
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legenheid i s , om bij eigene ondervinding te leeren kennen.
De Schrijver toch behandelt z a k e n , als de vruchten en refultaten van zijn zestigjarig leven, zoo veelfoortig, zoo zeer
behoorende tot van elkander verfchillende levensftanden, dat
men ligtelijk op de gedachte zou komen: flechts het avon
tuurlijke leven van eenen G I L B L A S kan zulk eene veelom
vattende ondervinding verfchaffen.
Maar hoe veel winnen
deze vruchten en refuitaten in gezag en geloofwaardigheid,
bij de zekerheid, die wij nu hebben, dat het zestigjarig l e 
v e n , hetwelk dezelve opleverde, geen ideaal, maar, gelijk
Recenfent bij de aankondiging van het eerfte deel reeds gis
t e , het leven is van nu wijlen w . A. O C K E R S E ; eenen
man, als letterkundige, wijsgeer, dichter, godgeleerde en
ftaatsman, te zeer bekend, dan dap wij geoordeeld zullen
worden te veel te z e g g e n , wanneer wij beweren, dat zijn
naam, aan het hoofd van dit werk geplaatst,reeds alleen g e noegzamen waarborg oplevert voor deszelfs belangrijkheid ea
voortreffelijkheid. Uit de eenvoudige opgave der hoofdtitels
blijkt reeds eenigermate, dat ook deze beide deelen den reeds
verkregen roem handhaven, door ons de belangrijke onder
werpen te leeren kennen, welke de Schrijver hier behandelt.
In het tweede deel vinden w i j : Scholen, Onderwijzers. H09gefckoien. Akademieleven. Wat moet de jongen worden? Nieu
we betrekkingen. Rangen en {landen. Bijzondere /landen in de
Maatfchappij. Regenten en Staatsambtenaars. De Geestelijke
fiand. Regtsgeleerden. Geneeskundigen. Geletterden en Kunftenaars. Kooplieden en Fabrikanten. Krijgslieden. Forens
en Fisfcherlieden. Stedelingen en Landlieden. Arbeiders en
Dienstbaren. Frienden en vijanden, Huwelijksftaat. Beftaan
en leefwijze. Ferliezen en fchulden. Erfenisfen en groote winften. Het derde deel behelst (behalve een voorafgaand L e vensberigt van den Schrijver door de Uitgevers, waarover ftrakj
iets nader) hetgeen door O C K E R S E , kort vóór zijnen dood,
tot voortzetting van dit werk in gereedheid was gebragt, on
der de volgende titels: Struikelingen. Bevorderingen. Achterftelling. Huifelijk verdriet. Ziekten enfterfgevallen.Kinder
loosheid of kinderzaligheid. Faderlandsliefde. Folksverdeeldhe.
den. Zedelijkheid en onzedelijkheid. Openbare en bijzondere
godsdienftigheid. Het gezellig leven. Ons beftek laat niet t o e ,
om uittrekfels tot proeven te geven. Wij zouden anders,
vooral, overvloedige ftof hebben, om te doen opmerken , boa
uitmuntend de Schrijver zich onderfcheidt van de hedendaagfche befchuldigers van den geest onzer e e u w , ook d a n , wan-

534 VRUCHTEN EN RESULTATEN VAN EEN ZESTIGJARIG LEVEN.
neer hij zich genoodzaakt z i e t , op gebreken opmerkzaam te
maken. Mogten B I L D E R D I J K en VAN D E R B I E Z E N , D A
C O S T A en C A P A D O S E door diezelfde zedige befcheidenheid
bezield zijn; dan z o u , in plaats van de afkeuring, ja verfoeijing der weidenkenden, de zegen van het nagedacht nog
hun deel zijn in het graf, 'gelijk zij dat is van den waren
w i j z e , die t i e r z o o innemend en overtuigend aanwijst, wat
er te verbeteren is.
Wij eindigen met een woord over het Levensberigt aan
gaande w . A. O C ^ E R S ^ door H. W. T I J D E K A N en j. C L A 
R I S SE. D e naam beknopt, welke aan hetzelve op den titel
gegeven wordt, zou. eigenlijk beter pasfen op het overblijffel
der Vruchten en Refultaten, hetwelk in het derde deel flechts
166 bladzijden beflaat, dan op het Levensberigt, hetwelk 242
bladzijden vult. Maar misfchien was het oogmerk ook w e l ,
juist, voor een gedeelte, bladvulling. O C K E R S E had zijn
derde deel niet voleindigd. Het publiek was nu eenmaal g e 
woon , deelen van eene zekere grootte te ontvangen. M i s 
fchien ook moet dit Levensberigt beknopt heeten, in vergelij
king met de uitgebreidheid, welke het zou gehad hebben,
indien het aan de Hooggeleerde (tellers ware vergund gewor
den , hetzelve te ftofferen met eenige brokken, die O C K E R 
SE tot vervaardiger hadden , uit de Proeven voor het Verftand,
den Smaak en het Hart; i e t s , waartoe derzelver herdrukker
niet heeft kunnen verftaan. Inderdaad eene zonderlinge com
binatie : de Hoogleeraren T IJ D E M A N en C L A R I S S E ftellen
een Levensberigt aangaande w . A. O C K E R S E , en de Heer
S M I T , Boekdrukker te Rotterdam, zorgt voor de beknoptheid.
. Dit Levensberigt fielt ons O C K E R S E v o o r , in zijne uit
wendige omftandigheden en verdienfteh, als begaafd beoefe
naar der fchoone kunften, als zielkundig wijsgeer, als ver
licht prediker, en als fchrander ftaatsman. Wij betuigen, niettegenftaande onze gemaakte aanmerking, hetzelve met g e 
noegen te hebben gelezen, als eene verdiende hulde aan de
nagedachtenis van den m a n , die zich door zijne Vruchten en
Re/uitaten 'eene laatfte, maar groote aanfpraak op ons dank
baar aandenken heeft verworven.
Nederlandfche Verhalen, tot aankweeking van liefde voor deugd
en goede zeden. Ilde Stuk. Te Breda, bij F. P . Sterk. In
gr. Svo. 332 Bl. f 2 - 50.
herinneren ons het eerfte ftuk van dit werk n i e t ;
doch dit doet weinig ter z a k e , daar deze verhalen geheel op
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zichzelve flaan. De Heer S T E R K fchijnt zelf de fchrijver;
immers hij teekent het voorberigt. Wij hebben hier: F R E D E RIK

en M A R I A , of de Koepokinenting.

MARIA' S

ftijfhoof

dige oude"5, zeer tegen de koepok ingenomen door hunnen
Geneesheer., (een echt voorganger van C A P A D O S E ) hadden
vruchteloos hunne kinderen uit het huis gedaan, toen de
eerfte dérzelven door de kinderpokken werd aangepast. Zij
verloren eenen zoon en twee dochters, terwijl de twee an
deren er het leven afbragten, maar zeer gefchondeu. Een
vriend had M A R I A in ftilte ingeënt, en zij werd eene uitftekende fchoonheid. Hare onredelijke ouders fneden nu alle
verkeering en vriendfchap met haren weldoener a f ; en, toen
in het vervoig F R E D E R I K , de zoon diens vriends, om de
hand van M A R I A aanhield, was de gedachte aan zijnen v a 
der alleen genoegzaam , om een onoverkomelijke hinderpaal
te zijn, niettegenftaande hij rijk en de ouders van M A R I A .
diep in verval waren. Eerst moest de oude man, door zijne,
dolle ftijf hoofdigheid , nog dieper zinken, en F R E D E R I K ,
hem in perfoon onbekend, de redder van zijne M A R I A en
geheel het gezin z i j n , eer het gelukkig huwelijk tot ftand
kwam. Het verhaal zou overdreven fchijnen, indien uien
zich bij den aanhang van gezegden Doctor over eenigerhande
domheid en onverbetcrlijkheid verwonderen kon. Het verhaal
is wel gefchreven en kan nut ftichten. Kleinigheden geven
wij den fchrijver, om zijne goede bedoeling, gaarne toe.
W A L T E R , of gevolgen van leugen en waarheid, is mede een
leerzaam verhaal, en tegen de zoogenoemde leugen om best
wil gerigt.
J, O D E w y K en j u L i A , eindelijk, of menfehenhaat en menfehenliefde,
teekent het fchromelijke van den menfehenhaat
en is zeer aandoenlijk. De oude Heer R E D E R M A N w a s ,
door allerlei rampfpoed, en de fpeelbal geweest te zijn van
bedrog, in den volftrektfteii zin een menfehenhater gewor
den. Zijn eenige zoon, dien hij reeds lang dood waande,
werd door eene menschlievendc weduwe in zijne woonplaats
uit de diepfte ellende gered. Maar, door den menfehenhaat
des vaders, kon hij dezen niet uitvinden. Na nog eene reis
naar de Indien, gedurende ettelijke jaren, volgde echter de
ontdekking; hij huwde de lieve dochter van zijne weldoenfter, die hij mede eenen lang verloren geachten zoon teruguragt, en dc berouwhebbende vader werd op deze wijze nog
eindelijk gem;z<;!i cu gelukkig.
De verhalen zijn goed, en doen den fchrijver eer aan.

55<> F. P. G I S I U S N A N N I N G , PROEVE VAN KRIJGSZANGEN.

Proeve van Krijgszangen, door p . p . G I S I U S

NANNING.

'sGravenhage en Amflerdam, bij de <3ebr. van Cleef. 1 8 2 8 .
In Bvo.
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Offchoon wij van deze Krijgszangen geenszins.de wonde
ren verwachten,welke die van T Y R M B S hebben bewerkt,
vinden wij dezelve echter niet ongelukkig gedaagd; zij zijn
eenvoudig, zangerig en nationaal,en zullen dus zonder groo
te moeite bij onze jonge foldaten kunnen worden ingevoerd,
en de ellendige ftraatdeunen vervangen , welke zoo dikwijls
in hunnen mond walging en fchaamte bij de toehoorders ver
wekken. Jammer flechts, dat de goedkeuring, welke de geeerbiedigde Prins, die aan het hoofd onzer krijgsmagt ftaat,
aan dezelve verleend heeft, derzelver waarde in het oog des
makers zoo heeft doen rijzen, dat hij een leven als een oor
deel maakt over een enkel coupletje, dat men buiten zijne
voorkennis op muzijk gefteld heeft. Waarlijk, het is wat
fterk, dit voor een diefftal aan te zien, er het harnas om aan
te gorden, en met zulk een zelfgevoel te fpreken van wille
keurige befchikking over zijn bijzonder eigendom! Hadden wij
uit deze woorden en de eigenhandige naamteekening van den
Hollandfchen T Y R T S D S onder lederen afdruk niet begrepen,
dat hij bijzonderen prijs ftelt op deze liedjes, dan hadden
wy het volgende couplet over het hoofd gezien:
In den ftrijd voor ' t Vaderland
Denken we aan het Vlaamfche ftrand
En aan Nieuwpoorts glorie;
Waard te zijn van ' t eigen bloed
Van Held Maurits wapenftoet,
Blinkt ons zwaard.
Broeders! j a , ten ftrijd gefchaard!

enz.

Doch, daar in hetzelve flot noch zin i s , geven wij hem
den welmeenenden raad, om het volftrekt niet te reclameren,
zoo een ander dwaas genoeg wezen mogt, om het zich toe
te eigenen; en waarlijk, al ontvreemdde men hem nog eeni
ge andere uit deze weinige bladzijden, hij was er niet mede
bedorven J
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H e e d s uit dien hoofde is dit werk onze opmerkzaamheid allezins waardig, dat hetzelve ons eene befchrijving
geeft van een gedeelte der Roomsen'-katholijke kerk,
hetwelk, vooral nog onlangs, de aandaeht tot zich getrokken heeft, door het bekende fmeekfehrift, met hetwelk zich onderfcheidene gemeenten van die .kerk in Silezië hebben gewend tot den Koning van Pruisfen, als
derzelver V o r s t , en vervolgens tot het Paufelijkc hof, om
voorziening tegen verfchcidene gebreken in hunne godsdienst , vooral om vergunning tot het houden van de openbare eerdienst in de moedertaal, en tot het huwelijk voor
de geestelijken; eene z a a k , w e l k e , voor zoo veel wij we-

ten , nog onbeflist hangt voor den Roomfchen ftoel.
De fchrijver kreeg aanleiding tot de vervaardiging van
dit werk door t w e e , in het laatst van September 1 8 2 5
uitgegevene, herderlijke brieven des Breslauers Vorst -Bisfchops aan zijne geestelijken, tot welken ook de fchrijver
behoort. Op den titel wordt hij een Katholijk geestelijke
genoemd, en het werk zelf bevat overvloedige' inwendige
bewijzen voor de waarheid van deze opgave.
De genoemde herderlijke brieven ontvangen van den
fchrijver hoogen lof, en fchijnen, uit hetgeen hij van derzelver inhoud en ftrekking vermeldt, dien lof inderdaad tn
verdienen, als behelzende vooral de vermaning, om op
geenen anderen grond te b o u w e n , dan die gelegd is door
Christus; de kudde op goede weiden te v o e r e n ; de weten-

fchap des heils fteeds meer ter harte te nemen; zich voor
ÏOBKBESCH. 1828. NO. 1 3 .
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eigenbaat, hebzucht en andere, het beroep van eenen ziel
zorger onteerende, ondeugden in acht te nemen, en hun
ne leer door eigen voorbeeld te bekrachtigen. -Niettegenftaande dezen lof, meent echter de fchrijver, dat de toe
ftand der Silezifche Katholijke kerk geheel andere maatre
gelen vordert, zonder welker in het werk ftelling de uit
vaardiging van zulke herderlijke brieven, hoe voortreffe
lijk op zichzelve, zonder eenig heilzaam gevolg moet
blijven. Hij toont aan, dat de vorming der jonge Theo
loganten niet doelmatig i s ; waarvan het gevolg i s , dat
er bij de geestelijken gebrek is aan die wetenfchappelijke
werkzaamheid, die alleen den geestelijke voor den val be
hoedt; aan dien ijver in zijn zielzorgend beroep, waarvan
llij behoort doorgloeid te zijn; aan die deugden, door
welke hij alleen aan zijne woorden uitwerking en zali
gende kracht kan geven. Hij beklaagt zich, dat er geene
doelmatige verordeningen en inftellingen voorhanden zijn,
waardoor de werkdadigheid van dezen en dien geestelijke
aangewakkerd en vermeerderd kon worden. De fchrijver
beweert, dat de zoogenaamde Ondergeestelijkheid, vooral
de ftand der Kapellanen, veel te wenfehen heeft voor de
verbetering van hunnen toeftand, voor de grootere aan
vuring van hunnen ijver, voor het beter in aanmerking
nemen van waardigheid bij de bevordering tot hoogere
ambten. Hij meldt, dat het volksonderrigt in de fcholen
zoodanig ingerigt i s , dat het volk meer tot eene lijdelijke
fchijngodsdienst, dan tot een werkdadig Christendom ge
vormd wordt; en dat de openlijke Godsvereering der Ka
tholijke Christenen niet wordt uitgeoefend als eene echte
vereering van God in geest en in waarheid, zich niet
kenmerkt door edele waardigheid, eenvoud en juistheid
van begrippen; dat door haar niet de veredeling der
menschheid wordt bewerkt, het verftand verlicht en het
hart verwarmd tot vervulling der pligten, maar dat de
zelve met het Christendom onteerende beuzelarijen overftelpt wordt.
Omdat zulke hooggaande gebreken in de kerk heerfchen, beweert de fchrijver, dat de herderlijke brief
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zich niet met gewone zaken (loci communes) had moeten
o p h o u d e n , en zich niet moeten vergenoegen met alge-

meene beloften van opperherderlijke voorzorg, wier werkeloosheid ileeds maar al te duidelijk was. „ Bij dieper
n a d e n k e n , " z e g t de f c h r i j v e r , b l a d z . 22 en v e r v . , „ m o e t
de herderlijke brief zelfs bij eiken opregten, voor het welzijn van zijne kerk gloeijenden man, fmartelijke herinneringen wekken. W a n t zijn niet de herderlijke b r i e v e n ,

vermaningen, gefchrevene leerredenen voor de geestelijkheid en het v o l k ? W i e herinnert zich hier n i e t , d a t , in
de fchoonfle tijden des C h r i s t e n d o m s , de opvolgers der
A p o s t e l e n , de bcïluurders der Christelijke gemeenten z e l -

ve het woord des Heeren verkondigden? D e tegenwoordige Bisfchoppen verkondigen het woord des Heeren niet.
D e herderlijke brieven verfchijnen als een nagalm hunner
vroegere verpligting en betrekking tot het volk."
Naar ons oordeel heeft de fchrijver het genoemde o p
eene voldingende wijze b e w e z e n . Hetgeen hij aanvoert,
w o r d t , over het g e h e e l , geflaafd door de aanhaling van
gefchriften en gebeurtenisfen, omtrent welker geloofwaardigheid en zekerheid niets a f te dingen is. Zeldzaam,
flechts ileept hem zijne geestdrift v o o r de zaak, welke
hij v o o r l t a a t , w e g tot het aanvoeren van eenige minder
zekere daadzaak. O m onze onpartijdigheid te doen blijken , willen wij opmerkzaam maken op bet harde oordeel, h i e r , zonder genoegzamen g r o n d , geveld over L U C R E T i A B O R G I A en over Paus L E o X ; daar wij toch
nieenen, het er v o o r te mogen h o u d e n , dat beiden, onder anderen door R o s c o ë , in zijne Gefchiedenis van

L E O X , tegen de bcfchuldiging van zulke buitenfporigheden, als hun hier ten laste worden gelegd, op eene
voldoende wijze zijn verdedigd. Het getuigenis van P A U -

L U S ] 0 v 1 u s zal het beweerde bij geenen oordeelkundigen voldoende b e w i j z e n , nadat B A Y L E diens dwalingen
in z o o vele gevallen heeft aangewezen. Maar wij herhalen h e t , flechts zeldzaam geeft de fchrijver aanleiding tot
zulk eene aanmerking, en dezelve vermindert dus den lof

Oo -

S C KAff «OLIJKE KERK

fikti, dien wij ons verpligt achten, aan het werk in het
-algemeen tc geven»
Nfcffiiand late zich van deszelfs lezing terughouden door
•ét bedenking, dat hetzelve flech-ts vaneen bijzonder plaat
selijk belang i s , als ftellende de gebreken voor der Katho
lijke kerk bijzonder in SilezU. De Katholijke kerk im•jjiers roemt er op<, dat zij -één, en overal aan zichzelve
jgelijk i s ; e n , offchoon er tegen dien roem misfchien veel
i n te brengen is , zal toch ook wel het een en ander van
Jfet hier verhandelde evenzeer van toepasfing zijn op die
zelfde kerk in andere landen. Het is de behartiging van
iederen ftaatsman waardig, dat de fchrijver doet opmer
ken , hoe Rome zelfs overeenkomften, met Vorften ge
floten, wist te misbruiken, om eenen flagboom te plaat
fen tusfehen Vorften en hunne Katholijke onderdanen, en
de eerften te beletten, om aan hunne onderdanen befcherjning te verkenen tegen de Paufelijke aanmatigingen. „ Men
hief," zegt de fchrijver, bladz. 9 en 1 0 , „ n a de herjferegene vrijheid van Europa (in 1 8 1 3 en 1 8 1 4 ) andermaal
den blik naar de verhevene Monarchen van het Vaste
land, en hoopte van hunne opgeklaarde wijsheid en krach
tige volharding, dat zij der Roomfche aanmatigingen het
}toofd bieden zouden, — maar de Vorften floten met
Rome Concordaten, en legden andermaal der Duitfche
kerk een juk o p , hetwelk onze vaderen reeds te druk
kend toegefchenen had. — Men ging weder op nieuw aan
den Roomfchen leiband," enz.
overal in dit werk doet de fchrijver zich 'kennen als
«enen geestelijke, die met gehechtheid aan zijne kerk
-en vurige belangftellrng in derzelver bloei eenen ver
lichten geest paart, en met eene gepaste vrijmoedigheid
het fcbandelijke bijgeloof, dat dezelve onteert, aantoont.
Ten bewijze geven wij het een en ander van hetgeen wij
vinden bladz. 276 env. „ Komt men aan de zegeningen,
dan fchrikt men waarlijk terug, daar men hier ziet, hoe
ver het bijgeloof gaat, hoe .zeer de Godsdienst van Jezus
met voeten getreden wordt, en hoe zeer een verlichte
Katholijke geestelijke zijne rede verloochenen moet. Ge-
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wone geestelijken verrigten deze zegeningen met eene veel»
betcekcnende h o u d i n g , maar lagchen in bet geheim des te
meer daarover.
Schandelijke huichelarij ! — Onder aHM

dere voorbeelden , hier aangevoerd , bepalen wij ons b%
de volgenden: „ In den heiligen avond vóór Drie Koningen wordt krijt gewijd, en in het gebed van God b e geerd , d a t , wie van het krijt geniet, óf het op eene *»•»
dere wijze gebruikt, o f met hetzelve op de deur van zij»
huis het teeken des heiligen kruifes, ©f de namen K A sP A R , M E L C H I O R en B A L T HA S A R fehlljfï — B*
het verdrijven aller verzoekingen, fhïkken enz. des b o o zen vijands, gezondheid des ligchaams en befcherming
der ziel moge verkrijgen." —

„ Daar men aan de klok-

ken den naam eens Heiligen of eener Heilige plag te geven , cn er bij deze ceremonie eene afwasfehing voorkomt , heet de klokkenwijding ook klokkendoop. — Drê
doop is vergezeld van dezelfde ceremoniën, als de doogf
eens menfchen. — Onlangs zocht een Kapellaan eens Bis»
fchops uit Beijcren dcnzelven te zuiveren van de blaam,
eene klok

gedoopt

te hebben.

Mij is bij het lezen va»

deze Kapellaan - verdediging van fchaamte het bloed ia
het aangezigt gedegen, en ik z o u , wie weet wat niet a l ,
er om gegeven h e b b e n ,

indien

hij met zijnen onzin ta

huis gebleven ware: want zijne verdediging wederlegt ia
geenen dcele, dat een Daitsch Bisfchop werkelijk eene
klok volgens het Paufelijke voorfchrift gewijd hebbe."
De Nedcrduitfche vertaler betuigt in de voorrede zijrr
vermoeden , dat hij zich in zijne overzetting niet overal
even vloeijend heeft u i t g e d r u k t ; maar indien wij ook ons
vermoeden eens mogen te kennen g e v e n , dan beflaat het
daarin, dat de vertaler zijn werk met te veel overhaasting aan de drukpers heeft overgegeven. Zoo lezen w i j
bladz. 65 : „ L E O X werd alleen wegens den onclragelijken ftank, door b o o z e zweren veroorzaakt, als Paus
geweerd;" daar eene flechts vlugtige herziening van zijnen arbeii den vertaler zou doen ontdekken, dat hij het
Hoogduitfche gewühh , verkozen,
verkeerdelijk door ge-

veerd heelt overgezet. W a t het gebrek aan vloeibaarheid
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in de Nederduitfche uitgave betreft, verontfchuldigt de
vertaler zich met den zeer ingewikkelden en menigwerf
overladen' ftijl van het oorfpronkelijke. Maar kan dan de
vertaler van eenig voor^ den druk beftemd werk voldaan
met eene ftijve vertaling? Of behoort h e t , bij de tegen
woordige gewoonte van vele Hoogduitfche fchrijvers, om
hunnen ftijl door overlading der volzinnen te verduiste
r e n , ook niet tot de taak van den vertaler, dit gebrek te
verbeteren ? Maar, om op het werk zelf terug te komen.
Het aangevoerde z a l , hopen w i j , genoegzaam zijn, om
allen, die belang ftellen in den toeftand der Christelijke
kerk, die de kennis der waarheid en den heilzamen in
vloed der echte Evangelieleer wenfehen bevorderd te zien ,
begeerig te maken naar de lezing van dit werk.
Mogteh alle geestelijken en leeken , ook die van andere
godsdienftige gezindheden, gelijk zijn aan den waardigen
geestelijke, aan wien wij dezen letterarbeid te danken
hebben; „ dan zouden w i j , " om gedeeltelijk met zijne
laatfte woorden onze beoordeeling te eindigen , „ dien geluk
kigen tijd te gemoet gaan, waarin de fcheidsmuur, die
ons reeds zoo lang verdeeld houdt, inftort, en wij ons
allen daartoe verbinden, G o d , en Zijnen Zoon , onzen
Heere Jezus, door gehoorzaamheid aan hunne geboden,
boven alles, en den naasten als onszelven lief te hebben.
Hierin beftaat de vervulling det Wet en der Profeten.
Al het overige is menfchelijke ijdelheid! Geheiligd wor
d e , o G o d , Uw naam ! tot ons kome Uw Rijk!"

W E S S E L I I

aede,

S C H O L T E N ,

quae dicitur,

S. S. Litterarum,

in

hospitali , apud Eatayo - Del-

phenfes, interpretis, Diatribe de Parabolis J . C.Dei-,
phis Batavorum , apud B. Bruins, et Lugduni Batavor u m , apud H. W. Hazenberg. 1 8 2 7 . Forma 8 v a .
XLII et s o 4 p a g g . ƒ 3 - :
kondigen hiermede aan een hoogstbclangrijk ge
fchrift over een gewigtig onderwerp, de Gelijkenisfen,

namelijk, des Heeren. De Eerw. S C H O L T E N , reeds
gunftig bekend door zijn Specimen ,deappellatione rovvioo
TOV Mpuxov, qua Jefus fe Mesfiam profesfus est, ten jare
1809 te Utrecht onder Prof, H E R I N G A verdedigd,
heeft in zijne tusfchenuren deze Verhandeling gefchreven,
w e l k e , o o k na het verfchijnen van c . A . V A N L I M 
BURG BROUWER's

Specimen Acad; Inaug. de Pa-

rabolis J. C. 1 8 2 5 , geenszins overtollig is.
Deskundigen weten allen,

dat het verklaren dezer G e -

lijkenisfen o p zichzelve groote moeijelijkheid heeft. T o t
naauwkeurige en grondige Exegefe van dezelve behoort
bijna meer dan oppervlakkige opheldering van al de Evan
g e l i ë n , J O A N N E S zeiven niet uitgezonderd; verrhits
geene voldoende verklaring mogelijk i s , zonder naauwkeurig letten op de o m d a n d i g h e d e n , in welke zich de
H e e r , bij het voordellen der afzonderlijke Gelijkenisfen ,
heeft bevonden.
A l w i e dan o o k de Gelijkenisfen, tot in
de minde bijzonderheden, juist wil verklaren, behoort,
z o o veel dat mogelijk i s , die Gelijkenisfen tot de afzon
derlijke jaren van 's Heilands leerambt te brengen, en als
't ware eene tijdrekening van dezelve te leveren, met in
achtneming van dc telkens veranderde omdandigheden des
Z a l i g m a k e r s , zonder welke geene verklaring aan de billij

ke verwachting van deskundigen voldoen kan* Doch hier
over nu geen w o o r d meer. Wij bedoelen eene dergelijke
behandeling der Gelijkenisfen, als van eenige geleverd is
door V A N w i L L E s, Verzamelingyan Bijdragen, 1 8 2 6 .
bl. 1 — 4 5 .
E e n ' anderen w e g heeft de Heer S C H O L T E N ingef l a g e n , op welken men hem gemakkelijk en met groot
voordcel en genoegen volgen kan. Hij levert in deze zijne
Verhandeling flechts opmerkingen; maar meestal zulke,
die, als fchatbare bijdragen, over de Gelijkenisfen des
Heeren w e l geen n i e u w , maar toch zeer helder licht verfpreiden.
V a n dien kant verdient deze zijne Diatribe
alle aanprijzing.
Z o o veel ons beftek g e d o o g t , zullen wij nog in eenige
bijzonderheden dit werk befchouwen.
H e t geheel is ver
deeld in twee deelen. P A R S PRIOR , exhibens
obferva-

W.
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SCHOL

TEN

Hants quasdam , quae Parabolas Jefu univcrfc fpedant
i—149.

PARS

POSTERIOR,

t

exhibens obferva-

tiones , quae Parabolarum J. C. interpretationem fpee%dnt, pag. 150-—304. Hei eerfte deel behelst opmerkin-

g e n , rakende de beteèkenis ran bet woord Parabelen, bij
Grieken, Romeinen, Hebreërs, en bij de Schrijvers vaa
het N . V . Naar aanleiding hiervan wordt het Ankbeeld
van Parabel juist bepaald. Verder bepaalt zich S C H O L Ï É N tot deirzelver vroegtijdigen oorfprong en gebruik;
befchouwt hij het HUID der leerwijze door Gelijkenisfen, ew
haodelt over derzelver dichterlijk karakter. Hij geeft vervolgens eene lijst der door j E Z V» voorgeftelde Gelijkenisfen o p ; wijst aan dezelver verfchillenden inhoud, en
het algemeene doel des Heeren met zijne Gelijkenisfen. —
Het tweede deel levert opmerkingen, die ter verklaring,
der Gerijfcenisfer* nuttig zijn. Deze opmerkingen zijn- a £
1 » getal; doch welke wij niet alle hier ten toets kunne»
©f mogen brengen» S G H O L T B N volgt hier voornamelijk s T o R R , ook bij het gemaakte onderfcheid tusfche»
uit- en inwendige hulpmiddelen ter verklaring der Ge-

lijkenisfen ; doch wij moeten dit gedeelte der Verhandeling
Bijzonder aanprijzen ter overweging aan allen, die in hef
goed Verftand van 's Heilands Gelijkenisfen met regt hefc
hoogde belang ftellen, zonder dat het ons is Vergund,
al het belangrijke van fiuk tot ftuk als met den vinger
aan te wijzen. Wij kunnen ons ook te gereeder van uitvoerig verflag onthouden, daar zij,ten gebruike van wie
deze Verhandeling vervaardigd i s , iets naders zullen zoeken en waarfchijnlijk

ook vinden in de Godgeleerde Bij-

dragen, welk Tijdfchrift aan de befchouwing ook van
dergelijken arbeid meer opzettelijk is toegewijd.
De eerfte opmerking, pag. 1 5 3 , is deze: „ Somtijds
j , moet men in de voordragt der Gelijkenisfen iets invul„ l e n , ter meerdere volkomenheid der teekening." Hiertoe beroept zich S C H O L T E N op M A T T H . XIII: 4 4 ,
waar men bij den man, die een' fchat vindt in den akker,
denken moet aan eenen , die dezen akker in huur had. Zonder dit denkbeeld moet het toch vreemd voorkomen , dat een
fthat gevonden wordt, dsar toch een ieder in dusdanig?»

akker niet vrijelijk graven k o n . D e z e opmerking is een
v o u d i g . Maar misfchien is n o g e e n v o u d i g e r , w a t V A N
D E R P A L M daarvan gezegd heeft, zesde zestal Leerredenen,
b-ladz. 7 7 — 7 9 . Indien S C H O L T E N deze L e e r 
rede had geraadpleegd, z o u hij misfchien n o g beter v o o r 
beeld gevonden hebben in den koopman van parelen, die
de kostbare parel k o o p t , met hoop op w i n s t , bij het verkoopen van dezelve.
D i t Iaatfte denkbeeld moet men in
vullen , fchoon men het meest dit uit het o o g v e r l i e s t ;
zie V A N D E R P A L M , b l . 7 9 , 8 0 .
Beter zijn de v o o r 
b e e l d e n , M A T T H . X X I I , van den gast zonder feest
kleed; zekerlijk dit laat lie door eigene f c h u l d , fchoon d i t
niet gemeld w o r d t ; — L U K . X I V ; 1 6 , waar v e r z w e g e n
w o r d t , dat dc genoodigden z i c h die noodiging eerst had
den laten w e l g e v a l l e n ; — L U K . X V I : i — 1 0 , waar men
meer dan de twee opgenoemde pachters verftaan m o e t ,
met w i e die Rentmeester bedriegelijk afrekende; — z o o
eok L U K . X V I : 1 9 — 3 1 , waar S C H O L T E N deze o p 
merking eigenaardig aanwendt tot opheldering van v s . 2 1 :
Maar ook de honden kwamen en lekten zijne zweren. D o c h
hiermede mogen wij ons niet langer ophouden.
D c dertiende opmerking, p a g . 2 0 8 , is d e z e : „ T o t
„ regt verltand der Gelijkenisfen, moet men de eene G e „ lijkenis met de andere vergelijken." D e door den Schrij
ver bijgebragte voorbeelden z i j n , naar onze gedachten, ter
aanbeveling van dezen regel weinig g e f c h i k t ; ten minfte
L U K . X V I I I : 9 — 1 4 verfchilt te veel van L U K . X V :
j ! — 3 2 , om ter onderlinge vergelijking in aanmerking te
mogen genomen w o r d e n , daar buitendien v o o r de drie
Gelijkenisfen H . X V : 3 v o l g g . reeds voldoende ophelde
ring is te vinden v s . 1 en 2 . Bij de vergelijking van
M A T T H . X I I I : 3—8. verg. v s . 1 9 — 2 3 , aid. v s . 24—30.
v e r g . v s . 3 7 — 4 3 , en M A R K . I V : 2 6 — 2 9 , heeft men
vooral behoedzaamheid n o o d i g , om niet de v e r k l a r i n g ,
w e l k e J E Z U S van twee Gelijkenisfen afzonderlijk geeft
v s . 1 9 — 2 3 en v s . 3 7 — 4 3 , te v e r w a r r e n , en alzoo n o g
o p M A R K . I V : 26—29 toe te p a s f e n , waartegen men
niet genoeg op zijne hoede zijn kan. D e meest gefchikte

voorbeelden zijn nog M A T T H XXII: 2 — 1 4 en L U K .
XIV: 16—24 onderling vergeleken. Maar ook zonder
vergelijking verftaat men beide deze Gelijkenisfen gemakke
lijk. Misfchien is de voordragt van de eene flechts eene,
als ik dat zoo noemen mag, vermeerderde uitgaaf van de
vroegere. Beider inhoud pleit voor de waarfchijnlijkheid
dezer meening.
. Doch het wordt tijd, dat wij van de meer bijzondere
befchouwing dezer altijd gewigtige Verhandeling afftappen.
De medegedeelde opmerkingen moet men zich alle in naauwen zamenhang voordellen en als regels volgen, zonder
dat men van eenen enkelen regel al het noodige licht voor
de Gelijkenisfen des Heeren verwacht. En van al deze
regels zamengenomen kunnen wij naar waarheid deze ge
tuigenis afleggen , dat zij met kennis van zaken zijn voorge
dragen , en aan het voorgeftelde doel zoo uitnemend be
antwoorden , dat het inachtnemen van dezelve tot regt
verftand van al de Gelijkenisfen des Verlosfers gemakke
lijk leiden zal.
Stijl en taal kon minder wijdloopig zijn; doch dit is een
gering gebrek, in vergelijking van het vele goede, dat
deze Verhandeling oplevert aan allen, die haar de zoo
welverdiende opmerkzaamheid blijven betoonen. En hier
mede nemen wij van den Schrijveraffcheid — maar, wen
fehen w i j , niet voor altijd.

Zedelijke en Godsdienftige Vertoogen,
STRA,
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107

door F . H O E K 

Leeraar bij de Doopsgezinden te

Arnhem,

bij C. A. Thieme. 1 S 2 7 .

Harlingen.
In gr.

8vo.

Bl.fi-'.

C)nderbovenftaanden titel levert de Eerw. H O E K S T R A ,
mag men zeggen, een vervolg op deszelfs Godsdienftige
Vertoogen, vroeger in het licht gegeven en gunftigbeoor
deeld. Het woord Zcdekundigc is er nu te regt bijge
voegd , gelijk uit de opgave van den inhoud, die wij hier
inlasfchen., den opmerkzamen in het oog valt.

T. H O E K S T R A , ZEDEL. EN GODSD,VERTOOGEN. S 4 7
I. Doe wel en zie niet om. II. Oorfpronkelijkheidvan
karakter.
( E e n e voorlezing in de vergadering van het
Harlinger Departement tot Nut van V Algemeen.) III.
Of er meer geluk dan ongeluk in de wereld zij. IV.
Vergenoegdheid.
( N a a r het manufcript van een overleden
V r i e n d . ) V . De ongelijkheid van vermogens en /landen on
der de menfchen. ( E e n e voorlezing als b o v e n . ) VI. Ge
dachten bij de groote zonsverduistering op den 7 Sept.
1820. VII. Ware grootheid van ziel, of het karakter
van een groot man.
D e aangelegenheid der hier behandelde ftoffen binnen
het klein bellek van dit boekskcn dringt o n s , aan het
hoofd van ons verflag de zedige taal over te nemen , waar
mede de E e r w . H O E K S T R A hetzelve ter wereld in
zendt:
„ Men gelieve in het o o g te h o n d e n , " (gelijk
trouwens de kortheid der ftukjes reeds aanduidt) „ dat
„ de behandelde onderwerpen geene volledige ontvvikke„ ling bevatten , maar eerder proeven o f fchetfen zijn ,
„ die v o o r den nadenkenden veel ter aanvulling ovcrla„ ten. D e r klaarheid e c h t e r , z o o w e l als der k o r t h e i d ,
„ heb ik mij b e v l i j t i g d , om ook van mingeoefenden g e „ makkelijk genoeg verftaan tc w o r d e n . " A l z o o ontwa
pent de geachte Schrijver den vitlust van wijshoofden ,
die meer verlangen m o g t e n , dan zij hier aantreffen. A l 
leen men m i s k e n n e , om dezer woorden w i l l e , de waarde
niet van het w e r k j e , waarin minder b e l o o f d , dan wel g e 
geven w o r d t , en men , z o o al geene volledigheid, echter
de hoofdzaken (in de beste ftukjes althans) wel en duide
lijk uiteengezet, en met bevallige voordragt vindt aange
drongen. W i j ten minfte lazen en herlazen ' s m a n s arbeid
met groot g e n o e g e n , cn durven a l l e n , wien de keuze der
ftoffen u i t l o k t , veilig aanmoedigen, om het bocksken ter
hand te nemen. T r o u w e n s men kent genoeg uit vorige
proeven het vernuft, dc bekwaamheid en de gezonde g o d s 
dienftige cn zedelijke gevoelens des Schrijvers, om z i c h
van deze zijne penncvrucht foortgelijk een nuttig onthaal
tc beloven , offchoon dan ook het eene der V e r t o o g e n
boven het andere gcicliat w o r d e . O n s althans gevielen
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inzonderheid de beide voorlezingen, behalve het l i l d e ,
en vooral het Iaatfte ftukje. Ook betuigen wij zeer on
zen dank aan zjn Eerw. voor de ntedeéeeling van. bet
korte, dan toch meesterlijk bewerkte opftel over de Ver
genoegdheid , uit de nagelaten fchriften van zijnen over
leden V R I E N D ( * ) , dien wij op nieuw keren kennen als
eenen oorfpronkelijken denker. Behalve het V i d e , hadde»
de opftellen, onzes inziens , onder den titel van Zede
lijke Vertoogsn kunnen begrepen wordenden of dat ftuk*
je den naam van Vertoog voeren mag, fchijnt o n s , dat
bij den Schrijver zeiven eenigen> twijfel ontmoet heeft,
doordien hij aan deszelfs hoofd het woord Gedachten ftel*
de. Als zoodanig, of als eene pennevrucht van den dag
befchouwd, leest men het gaarne; doch, na een verloop
van acht jaren federt de vermaarde Zonsverduistering, zou*
den wij gaarne de gedachten wat meer uiteengezet en be
werkt ontvangen hebben, of toegelicht althans door deze
en gene aanteekening. Over de reden b . v. van de zeld
zaamheid der Zon- en Maanstaningen, waarvan gewaagd
w o r d t , had men voegzaam voor mingeoefenden iets mo
gen opmerken. Wederom ontzeggen wij geenszins aan
het Ifte Vertoog zijne bevalligheid en nuttigen inhoud ,
maar veroorloven ons echter eenige bedenking aan te voe
ren , of zijn Eerw. den zin der Ridderlijke (liever dan
adellijke) fpreuk, door hem met Luk. IX: 62 vergele
ken , regt gevat en behandeld hebbe. Onderftellende, dat
men weet, wat weldoen i s , geeft net verwarring, te
ruggeleid te worden tot de noodzakelijkheid van een vast
en deugdelijk ontwerp, en de keuze van eerlijke midde
len , als daartoe vereischt. Het woord omzien in de fpreuk
hoort er niet bij te huis. Niemand doet wel, dan die be
vorens het voornemen , om zoo en niet anders te han
delen, heeft opgevat, en ook rondgezien naar regte en
gefchikte middelen. Niet omzien teekent dus in de fpreuk
alleen volharding in ijver, o m , ondanks zwaren tegenftand, voorwaarts te ftreven naar het doel, en zonder
•(*) Zie Lett, voor i8a6* D . I. bl. 400 env.
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zich der gevolgen te bekreunen , of zij gelukkig dan rampfpoedij; z i n .
Si fractus inlabatur orbit
Inpavidum ferient ruina.
Al fchokte zelfs de hetnelfpil
Uit haar metalen pannen:
E e n , die gelukkig leven w i l ,
Moet hoop en vrees verbannen.

gelijk H O R A T I U S en later onze P O O T zich uitdruk
ten. W i j erkennen het, de Heer H O E K S T R A wil zelf
de fpreuk voornimrlijk alzoo verftaan hebben;maar vermeenen,dat hij zicli beter bij dien zin alleen bepaald had.
Mogelijk zelfs zou het Vertoog nadrukkelijlcer geweest
zijn, indien wel de gelijkvormigheid der gezegden opge
merkt , maar daarna het verfchillend doel en ftreven , vol
gens dc Ridderlijke fpreuk van Koning L O D E W I J K B U O N A P A R T E , (vermoedelijk van S E N E C A ontleend (*))
en naar het voorfchrift van C H R I S T U S , opzettelijk en
ten Hotte ware ontwikkeld of in tegenftelling gebragt.
Intusfchen, terwijl de arbeidzame Schrijver zijn werk,
als gezegd i s , met de meeste befcheidenheid aanbiedt,
bedoelen wij niets minder met deze onze bedenkingen,
dan deszelfs reeds van ons erkende verdiende eenigzins te
verkleinen. Elders, en vooral in het Iaatfte ftukje, heerscht
eene keurige fchikking; en duidelijkheid, met bevallig
heid van ftijl gepaard, treft men aan ,waar zich het boeksken opent. Een enkel proefje hiervan befluite, tot ver
dere aanprijzing, ons beoordeelend verflag: „ Onder de
„ kenmerken van eene groote z i e l , " zegt hij, „ verdient
„ ook de lijdzaamheid of het geduld gerekend (te) ( f ) wor(*) Bij S E N E C A leest men: Ambitio non refpicit.
( f ) Het weglaten van te, later in deze aanhaling van zich,
enz. teekent ons kleine onnaauwkeurigheden in den ftijl, die
wij niet allen op rekening der drukpers durven (lellen. Wij
brengen er ook t o e , hetgene wij op bl. 84 lezen: „ Doch
„ laten wij ons bij geene ongerijmdheden langer ophouden;'''
woerden, buiten oogmerk des Schrijvers, in dien zamenhang
zeer ongepast.
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den. De fterkfte tegenftand van den moed is dikwijls
vruchteloos, om het gevaar af te weren; en dan komt
het geval, dat de keuze moet gedaan worden tusfehen
het geduld, dat, in hoop op beter tijden, met (rille
gelatenheid zich aan het lot onderwerpt, en de verflagenheid, die fpoedig tot radeloosheid en wanhoop
„ overflaat. De groote man kiest het eerfte, de zwakke
„ het laatfte.. Het maakt zekerlijk weinig vertooning,
„ wanneer men moet verdragen en geduld oefenen; veel
„ minder althans dan de moed, die tegen gevaar den ftrijd
„ nog volhoudt en eindelijk zegepraalt. Maar tot het een
„ wordt fomtijds meer kracht van ziel vereischt dan tot
„ het ander. De overwinnaar, die zich gedurende den
„ ftrijd zoo heldhaftig gedroeg, verliest wel eens geheel
„ den moed, wanneer het hem tegenloopt of hij over„ wonnen wordt, deinzende veel verder terug,bukkende
„ veel lager dan noodig was of betaamde, of gevende
„ zich over aan magteloozen wrevel en wanhoop.. E n
„ dit laat zich ook uit dc natuur der zaak verklaren.
„ Het gevaar, dat de ftrijdende dapperheid uitlokt, is als
„ een enkele harde floot. De moeijclijkhedcn en bezwa„ renisfen, die overblijven en dus verdragen moeten wor„ den, zijn gelijk aan eene gedurige drukking. Om het
„ eerfte terug te drijven, is een hevige, fchoon kortfton„ dige fchok der ziel toereikend; maar tot verduring van
„ het ander moet de infpanning van kracht aanhoudend
„ de tegenftand ook voortdurend zijn. Geen wonder dan,
„ dat de ziel, welke tot het eerfte bekwaam w a s , in
„ het ander geval bezwijkt. Hij derhalve, die onder den
„ last der wederwaardigheden zich als een geduldige en
„ ftille lijder gedraagt, die, in flede van de handen flap'
„ te laten hangen cn moedeloos op den grond neder te
„ zinken, zichzelven weet op te beuren, die doet, wat
„ hij kan, om zijde waarde als mensch en als Christen
„ op te houden, die zijnen ftaat, hoe veranderend en
„ rampfpoedig ook, zoo veel mogelijk i s , (zich") weet
„ ten nutte te maken, die, hoe diep hij ook in de on„ genade van de fortuin moet deelen, geen haat tegen de
M
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menfchen en de wereld opvat, geene murmureringen
„ tegen zijnen Schepper uitflaat, maar God en menfchen
„ blijft beminnen , deze gedraagt zich als een man en
„ waarlijk
groot"

Verhandeling,

over den invloed

der

Noord-Hollandfche

Droogmakerijen,

na 1 6 0 8 , op de gezondheid

gezetenen,

F . w . B Ü C H N E K , Med. & Chir.

Dr.

door

te Gouda.

Te Utrecht,

bij J. A l t h e e r .

der In
In

gr.

8vo. 303 Bl. f 2 - 7 0 .

H
1 - 1 et loffelijk Provinciaal Utrechtfche Genootfcha'p h a d ,
ter beantwoording v ó j r den 1 October 1 8 2 4 , voorgefleld
de volgende v r a a g : „ Hebben de aanzienlijke Droogma„ kcrijcn , binnen korte j a r e n , na 1608 daargefteld, eenen
„ nadceligen invloed op der ingezetenen gezondheid g e „ h a d ? Z o o j a , hoe w a s d e z e l v e ? Z o o n e e n , door w e l „ kc oorzaken werden de Droogmakerijen te dier tijd min„ der o n g e z o n d , dan men b e w e e r t , dat dezelve thans
,, z i j n : heeft men toen eenige voorbehoedmiddelen tegen
„ de voorgewende ongezondheid van dezelve g e b r u i k t ,
„ en waarin beftonden deze middelen; o f hebben einde„ lijk toevallige omftandigheden m e d e g e w e r k t , om de
„ voor de gezondheid fchadelijke uitwerkfelen dier nitge„ ftrekte bedijkingen te l e n i g e n , en w e l k e waren deze
„ omftandigheden?"
H e t antwoord op die v r a a g , den
24 Junij 1 8 2 5 met den zilveren eereprijs b e k r o o n d , is de
v o o r ons liggende Verhandeling van den Heer B ü c H M E R , Med. et Chirug.
Doctor te Gouda.
Wij wil
len onze lezers met derzelver belangrijken inhoud eenigzins bekend maken.
Naar aanleiding der v r a a g , is het ftuk in een gefchiedkundig en geneeskundig gedeelte onderfcheiden. Het eerfte bevat
aanwijzing der bedijkingen en droogmakerijen, welke in
het tijdvak van 1366 tot 1666 in N o o r d - en Z u i d - H o l 
land ten uitvoer zijn g e b r a g t ; opgaaf der j a r e n , waarin
Epidemifche ziekten aldaar geheerscht h e b b e n ; en g e -
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fchiedkütidige na.rj.gten omtrent de maatregelen, welke
tegen de Epidemifche ziekten in dat tijdvak genomen zijn.
Het tweede (geneeskundig gedeelte) geeft een antwoord
op ieder der volgende vragen: i . Hoedanig was de geaardheid der Epidemifche ziekten, welke in het tijdvak
der ondernomene droogmakerijen en bedijkingen, en wel
voornamelijk na 1 6 0 8 , in Noord- en Zuid-Holland geheerscht hebben ? 2. Welke gevolgtrekkingen laten zich
uit de geaardheid der Epidemiën afleiden? 3. Geeft het
voorafgaande onderzoek aanleiding, om te mogen befluit e n , dat er eenig oorzakelijk verband tusfehen de Epidemiën , welke geheerscht hebbens, en de ten uitvoer gebragte droogmakerijen beftaan hebben; oefenden de uitdarapingen der uitdroogende gronden een' fchadelijken
invloed op der ingezetenen gezondheid, en zoo j a , hoe
was deze invloed? 4. In hoe verre kan bewezen worden, dat de fchadelijkheid der uitwafemingen van moerasfige en uitdroogende gronden destijds bekend was ? 5.
Heeft men in vroeger tijden eenige voorbehoedmiddelen
tegen de ongezondheid der droogmakerijen gebruikt? 6.
Hebben er toevallige omftandigheden medegewerkt, welke
de fchadelijke uitwerkfelen dier uitgeflrekte bedijkingen en
droogmakerijen verminderen ?
Uit deze korte opgave van den inhoud dezer belangrijke Verhandeling kan men opmaken, welke gewigtige
yraagftukken in dezelve ontwikkeld worden. In het bijzonder is het gefchiedkundig gedeelte, waaraan veel vlijt
cn moeite befteed i s , der lezing overvvaardig. Men zal
in hetzelve vele wetenswaardige berigten aantreffen, aangaande de Droogmakerijen in ons Vaderland, uit oude
Schrijvers bijeenverzameld; het behelst als zoodanig eena
allerbelangrijkfte bijdrage tot de Natuurkundige Gefchiedenis van Holland.
Minder beviel ons het andere gedeelte. •— P a n , wij vergeten, dat wij flechts een verflag, geene beoordeeling geven
wilden. Deze toch voegt minder op eene Verhandeling, aan
welke door een geacht Genootfchap de zilveren eereprijg
is toegekend. Hetzelve verdient den dank van het publiek

Voor het uitfehrijven eener 200 nuttige vraag, en de
Heer B Ü C H N E R voor den arbeid en vlijt, aan de beantwoording derzeive bedeed.

Gefchiedenis
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t ï e t fchrijven en uitgeven van boeken is doorgaans bijwerk. Men verzamelt bij zijne letterkundige, of tot ontfpanning van andere bezigheden, bouwftof voor eenig
werk; men laat zijne gedachten, op wandelingen en reizen, over een bepaald onderwerp loopen; men wordt
door een of ander verfchijnfel, in ervaring of gefchiedenis, getroffen, en vat de pen voor waarheid, wetenfehap en
menfehenheil op. De Meer V A N K A M P E N behoort tot
de weinigen in ons vaderland, die meer hoofdzaak van
het fchrijven maken; de pers is zijn katheder, balie of
kanfel, vanwaar hij ons telkens met nieuwe, belangrijke
voortbrengfels verrast, die wel inzonderheid hunne betrekking hebben tot de gefchiedenis. En gelijk datgene,
wat onszei ven en onzen tijd, hetzij geheel, hetzij naast
betreft, natuurlijk de meeste aandacht tot zich trekt; zoo
mag, na die der Franfche overheerfching, inzonderheid de gefchiedenis van Griekenland, op het tegenwoor»
dig oogenblik, een gelukkige greep heeten.
Uit de voorrede — en misfchien was de beste aankondiging van een werk als d i t , uit verlcheidene deelen
zullende bedaan, in de geheele overname dier voorrede,
het verflag van 's mans plan en oogmerk, gelegen —>
blijkt, dat S T U A R T ' S Komeinfche Gefchiedenisfen hem
als een voorganger (fchoon daarom juist niet als een voorfchrïft) hebben voor den geest gedaan. De Griekfdie gefchiedenis is in vele opzigten nog belangrijker, en het zijn
BOEKBESCH. 182,8. NO. 1 3 .
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de Grieken zelve, niet bloot hunne navolgers op hetvrijheidstooneel, gelijk destijds de Franfche Brutusfen, die
tegenwoordig de aandacht boeijen. Wij wenfchen hartelijk ,
dat V A N K A M P E N dan ook nog zoo veel meer zegen op
zijn werk^zal hebben; doch , opregtelijk gefproken , is dit
meer een wenfchen, dan een dadelijk geloof.
N i e t , dat wij hem minder voor zijne taak berekend
willen noemen, of dat hij zich minder moeite, tijd en
kosten zou getroost hebben; integendeel heeft hij zich lang
als een bekwaam gefchiedfchrijver doen kennen, en de
reeds genoemde voorrede doet ons de grondige, oorfpron
kelijke wijze zien, op welke hij voornemens en dadelijk
begonnen i s , zijnen arbeid te volvoeren: maar, Rome
was flechts één ftaat, die de oplettendheid, op haar ge
vestigd, zonder afleiding, fnel voortgaande bezig hield,
e p , meer en meer in grootheid en belangrijkheid toene
mende, de deelneming gedurig deed nijgen; tot dat hare
gefchiedenis ten Iaatfte de historie der wereld, ja grootelijks der menschheid werd. Griekenland is in vele ftaten
gefnipperd, die elk weer zijne afftammelingen hebben,
en ons langs dien weg ook wel de wereld leeren kennen,
maar meer wandelende en langzaam, in plaats van de
zelve als op de triomfkar te worden rondgevoerd. Mis
fchien , echter, draagt er ook de behandeling toe bij, en
vordert de voortgang des tijds deze veranderde behandeling.
Althans het is bekend, hoe latere nafporingen het eerfte
gedeelte der Romeinfche gefchiedenisfen als een zamenweeffel van fabelen hebben voorgefteld, op welke voor
't minst weinig is te bouwen; maar S T U A R T liet zich
met deze vergedreven twijfelzucht weinig i n , en vermees
terde juist door zijne eerfte deelen de bewonderende goed
keuring van het publiek. V A N K A M P E N gaat met voorzigtige bedachtzaamheid te werk, en verzwijgt niet, dat
er veel ingewikkelds en onzekers in de verhalen der af
komst enz. enz. van de oorfpronkelijke volksftammen en
bewoners der onderfcheidene door hem befchrevene ge
westen en eilanden ligt opgefloten.
D i t , echter, moge het boek minder tot eene aangena
me lectuur voor iedereen maken , het wint er ligt te meer

GESCHIEDEN!? VAN GRIEKENLAND.

555

bij voor den weetglerigen.
Men vindt hier inderdaad, al
is men met de Griekfche gefchiedenis niet o n b e k e n d , R O 
B E R T S O N , B A R T H E L E M Y en anderen hebbende
gelezen , veel nieuws, dieper opgedolvens, naauwkeurigs. Over den zamenhang der algemeene historie, over
dien der oude dicht wereld en andere zaken gaat ons menig
maal een nieuw licht op. En inzonderheid de gefchiedenis
der wijsgeerte — eene zoo belangrijke zijde der Griekfche
historie— fchijnt er uitvoerig en belangrijk in verhandeld
te zullen worden. Zoodat, men moge fomtijds het pad
wat dor vinden, het voert ons telkens weer tot aange
name cn vruchtbare plekken, waar wij met groot genoer
gen verwijlen.
Wij kunnen vooralsnog, natuurlijk, maar van OudGriekenland fpreken ; en daar V A N K A M P E N het bes
te hierover, zoo oorfpronkelijke als later vervaardigde,
gelezen, vergeleken cn tot zijn doel aangewend heeft,
zoo bezit het boek in dit opzigt reeds eene hooge waar
de. Moeijelijker nogtans, maar ook belangrijker , wordt
van zelve zijn verhaal, wanneer hij tot de middeleeuwen
nadert, en ligt allermoeijelijkst, (hoe vreemd dit luide)
maar gewis ook allerbelangrijkst, uit hoofde der levendige
deelneming, wanneer de tegenwoordige worftelftrijd der
Grieken zijne pen vordert. Trouwens , er beftaat thans
eene blijde h o o p , dat die ftrijd niet in louter bloed en
tranen zal eindigen , en zoo moge dan het herftel en niet
de ondergang van Griekenland 's mans werk befluiten en
verhelderen!
In betwisting van bijzondere punten en wijzen van zien
•kunnen wij niet komen. Ook vinden wij daartoe weinig
drang. Druk- of andere fouten, als b . v. bl. 4 1 9 , boven ,
om hunnen leermeester met alle beroemde mannen in aan
merking (lees aanraking)
te brengen , hebben wij weinig
of niet ontmoet, en bl. 458 : omdat zij de Godheid als
die van bedriegers
en oyerfpelers hadden
gefchildtrd,
waarvoor men toch menfchen flrafte,
waar blijkbaar iets

te veel of te weinig ftaat.
Een paar aanmerkingen n o g , en daarmede eindigen wij»
P p%
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i ° . Wij meenen in de doorgaande behandeling eene blijkbare navolging van H E E R E N (wiens Ideèn over dit gedeelte echter nog ontbreken) te hebben opgemerkt; hetgeen zeker bij velen tot aanprijzing moet verftrekken.
a°. Het verwondert o n s , niet meer gebruik te hebben
zien maken van V A N H E U S D E ' S denkbeeld omtrent
«le Godsdienst, als eerfte vorm lier der burgerftaten; fchoon
genoemde H E E R E N zelf, vooral in zijn ftuk over Ind i ë , zoo .vele aanleiding en bevestiging aan dit denkbeeld
fchenkt.
Gefchiedenis van de {der)

her felling

van

Griekenland,

bevattende \een kort begrip van de gebeurtenisfen federt 1740 tot in 1 8 2 4 . Door F . c . H. L . P O U Q U E -

(volgen zeven regels titels.)

V I L L E

Portretten
Uitgave.

en Kaarten.

Naar

Met

Platen,

de tweede Franfche

Ijle en Hde Deel. Te Rotterdam],] bij' J. Im-

merzeel, Jun.

1 8 2 7 . In gr. Syo. Te zamen

XXII,

626 bl. f 6 - :

D e titel van dit werk deed ons hetzelve met ongemeen
verlangen en geestdrift opvatten. Immers, wie is tegenwoordig niet begeerig naar de wedergeboorte van Griekenland; en wie verlangt niet, de beginfelen van dat groote werk', de drijfveren te kennen, die de Grieken daartoe juist in den tegenwoordigen tijd hebben aangezet?
De naam des Schrijvers fcheen ons een waarborg voor de
goede bewerking. Het is P O U Q U E V I L L E , die jaren
lang als Fransch Conful bij A L i-Pacha

van

Janinagz-

flaan heeft, wiens opftand dien der Grieken is voorafgegaan , en daartoe als 't ware het fein heeft g e g e v e n P O U Q U E V I L L E , wiens vroegere reis naar Morea en Epirus en latere uitvoerige reisbefchrijving door Griekenland ons hem als een' kundigen en bevoegden opmerker
hadden doen kennen.
Doch wij moeten zeggen, dat de lezing van dit werk
aan onze verwachting geenszins voldaan heeft. Onderden
uitlokkendcn naam eener Gefchiedenis der hcrjlelling van

F , C . H. I.
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Griekenland,
befchrijft de Conful o n s , in deze twee Deelen althans, niet dan de afgrijfelijke en bloedige loopbaan van A L i - Pacha, wien hij naauwkeurig fchijnt te
hebben leeren kennen, hier en daar afgewisfeld met ongunftige vermelding der Rusfifche en Engelfche ftaatkunde omtrent Griekenland en Turkife, en opvijzeling van
hetgeen de Franfchen te dien aanzien gedaan hebben. De
beide Deelen loopen niet verder dan tot 1 8 2 0 , en bevatten dus nog niets van hetgeen het werk eigenlijk moet
uitmaken. Het is wel waar, dat eene Inleiding hier noodzakelijk w a s , — hoewel men zulk een' verren aanloop
niet had behoeven te nemen, — en dat ook W A L T E R .
S C O T T voor zijnen N A P O L E O N eene Inleiding van
twee Deelen geplaatst heeft: maar dit zeide hij vooraf op
den titel.
Daarenboven bevatten de twee Deelen van
P O U Q U E V I L L E te veel jammerlijke of walgelijke bijzonderheden , d i e , zonder eenig nadeel voor de Gefchiedenis der her felling

van Griekenland, hadden kun-

nen wegblijven; en het fchijnt, alsof de Schrijver (althans
tot hiertoe) zijn werk voegzamer Gefchiedenis van A L I Pacha van Janina, en van zijne betrekkingen tot Turkije cn Europa,
had kunnen noemen.

Doch dit voorbij gezien, zoo is ook het werk niet
met die eenvoudigheid gefchreven, die het zegel dir waarheid is. Het i s , gelijk de Franfchen zeggen, unflyIe
èt pretentions : P O U Q U E V I L L E jaagt fieraden, elegantie, en vooral den roem n a , van de Ouden te kennen ; eene kennis, die hij ons veelal opdringt, of het te pas
komt of niet. Hij wil H E R O D O T U S navolgen (Ifte D .
bl. 2 ) , maar verfchilt hemelsbreed van dien eenvoudigen ,
kinderlijk - naïven Schrijver. Meermalen wil hij redenaar
en dichter zijn; maar het gelukt hem flecht, ten minfte
zooveel wij uit de gebrekkige overzetting (die den Schrijver misfchien grootelijks verminkt) kunnen oordeelen.
Evenwel gelooven w i j , juist door den Franfchen vorm ,
dien bijkans alle zinfneden hebben, niet, dat de Vertaler
ongetrouw, maar veeleer, dat hij maar al te ilaafsch is
is geweest. De preticufe ftijl van den Schrijver loopt in

het o o g , zoodra men het boek flechts openflaat. B. v.
IX I. bl. 8 9 : „ Het gevoel van vrijheid behoort tot de
„ natuur van den grond, dien de Grieken bewonen; het
„ fchijnt er uit op te ftijgen, even als deprofetifcheadem
„ der orakels van Hellopia, in de eeuw van Themis(l)
„ Men ademt hetzelve te gelijk met de levenslucht i n ;
„ men vindt het in de poctifche ftreken en in den ftand
„ des hemels " (dit zal waarfchijnlijk het klimaat moeten
zijn) „ van hun zacht(e) vaderland." Hoe pompeus
gezegd! en nogtans hoe valsch! hoe jammerlijk wederlegd door achttien of negentien Eeuwen flavernij, lage,
kruipende flavernij, onder Rome en het Christelijke zoo
wel als Turkfche Konftantinopel 1 Enkele uitzonderingen

van bergbewoners doen hiertegen niets af. En elders (bl.
1 1 5 ) : „ Deze foort van (huwelijks-) plegtigheden wor„ den gewoonlijk met zeer veel pracht onder de fatra~
„ pen van Albanië gevierd: C E R V A N T E S had een
„ van die onbefchaafde feesten bijgewoond, toen hij de

„ bruiloft van K A M A C H O befchreef. Alles was in ( t e )
„ Janina in vreugde; maar alvorens Hymens fakkels
„ werden uitgedoofd, moesten zij een tooneel verlich„ t e n , dat het hof der Atridcn

waardig w a s . "

Tus-

fchenbeiden voert hij Turken fprekend i n , mee de bloemen
Van een' Franfchen redenaar uit de Kamer der Gedepu
teerden. Om het verkoopen van Parga door de Engel
fchen aan de Turken in een regt hatelijk daglicht te Rel
len, (dat het gewis verdient) behoeft het geene onwaar
heden als de volgende (Ilde D . bl. 2 7 8 ) : „Wanneer de
„ Koningen der befchaafde Volken, van het regt der
„ fterkte (des fterkften) misbruik makende, elkander fte„ den of provinciën ontweldigen , worden deze groote
„ refultaten flechts op de Kaart o f in de Gefchiedenis
„ be(opge)merkt; want alles w e l befchouwd, zijn de
„ Vorften der Christen - Amphictyonie bijna even vaderlijk en menfchelijk voor de Volken." (Ook F E R D I 
N A N D VII? Ook M i e H I E L de Meineedige?
En

Welk gewoon lezer is verpligt, dit hoogdravend geleerde
Woord „ d e Christen-Amphictyonie " te verftaan?),, Zich
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„ vervolgens " (zegt hij van de inwoners van Parga, na
dat hunne ftad verkocht w a s , en zij die moesten ver
laten) „ hunne ellende herinnerende, ftorten allen een'
„ vloed van tranen, en begeven zich naar de beeld„ tenis der Maagd ( M A R I A ) van Parga, het oud(e)
„ palladium
van hunnen b u r g , toen eene uit het hei„ ligdom

voortkomende

ftem

hen opmerkzaam

maakt,

„ dat de Engelfchen,
die hen opgeofferd hebben, in
„ hunne overeenkomst hebben vergeten, de overblijffels
„ van diegenen, welke opgehouden hebben te beftaan,
„ te verkoopen." (Ilde D . bl. 2 8 4 . ) Dergelijkepoëtifche
bloemen en Dei ex machina pasfen niet in een' historifchen ftijl, en doen ons wantrouwen opvatten, ook jegens
het overige; cn wij nemen de vrijheid, aan het /'entimentcle tooneel met den Scheik j o U S S O U F , (Itde D .
bl. 1 9 1 — 1 9 5 ) uit aanmerking van A L I ' S karakter, wel
zeer te twijfelen. De Recenfent in de Göttinger Jnzei~
gen zegt, (bij gelegenheid van dit werk) dat P O U Q U E 
V I L L E de verzoeking
zelden weer ftaat, van Gefchiede
nis te maken, in plaats van die te befchrijven.

Doch men zou ons verkeerd verftaan, indien men
uit het gezegde befloot, dat w i j , in weerwil dezer ge
breken, niet ook veel goeds in het werk vonden.
In zoo verre het ons aantoont, in hoe zwakke handen
het Turkfche Rijk in de Iaatfte jaren gevallen was; hoe
twee omwentelingen hetzelve op zijne grondvesten de
den daveren; hoe onbegrijpelijk diep , daarentegen, de
vernedering en onderdrukking wes,welke de Grieken,ten
minfte het aanzienlijkfte gedeelte derzelven, van den tiran
ALi-Pacha
cn zijne beide zonen moesten verduren; hoe
bitter het lijden, dat zij door zijne knevelarijen en die
zijner handlangers ondergingen, — in zoo verre mag men
deze twee Deelen althans voorbereiding tot de Gefchiedenis
der herltelling van Griekenland noemen. Inderdaad, in
dien P O U Q U E V I L L E louter onopgefmukte waarheid
vermeld hebbe, z o o verdwijnt de tirannij zelfs van c A L 1 G u L A cn N E R o voor die van het monfter, dat zich
niet ontzag, Je tecderfte banden van bloedverwantfchap
te fchenden, — van den moordenaar van zijnen fchoon-

vader, fchoonbroeder, zijnen vaderlijken vriend S E L I M ,
en naderhand van zijne vrouw en kleindochters.... Doch
de lijst zijner flagtoffers, zelfs der aanzienlijkflen van al
lerlei ouderdom, kunne en ftand, is veel te groot, om
die mede te deelen. Valschheid en kwaadaardigheid, het
veinzen van een vriendelijk gelaat en het bezigen van
minzame woorden, juist dan, wanneer hij met eenig
hemeltergend gruwelftuk zwanger ging, kenfchetften zij
ne daden. Door deze en dergelijke middelen, door afperfingen van zijne onderdanen, door alle de onafhanke
lijke Vorften van Albanië den voet te ligten, door de
vrije Mohdmmedaanfche of Christelijke bevolkingen van
dat land door list, geweld of fchatten ten onder te bren
gen, gelukte het hem, bijna tachtig jaren oud, na eene
vijftigjarige heerfchappij over zijn ftamgewest Tebelen,
meester van geheel Epirus te worden. Belangrijk zijn
vooral in dit werk de berigten wegens de dappere SouHot en, de herhaalde aanvallen van A L I op dit Griekfehe
heldenvolk, tot dat het, na tien jaren wederftands, zoo
doorluchtig als die der Trojanen tegen de Grieken , of der

Mesfeniërs tegen Sparta , eindelijk, niet voor geweld ,
maar voor verraad, bezweek. De gruwelen, door den
tiran te Cormovo,

te Prevefa,

te Souli,

te Cardichi

gepleegd, gaan alle verbeelding te boven. Men moet die
in het boek zelve nalezen. Het genoemde Prevefa ont
rukte hij aan de Franfchen, en werd daarvoor door den
beroemden N E L S O N als de Held van Epirus begroet;
de Engelfchen verkochten hem naderhand Parga, te vo
ren door de Rusfen en Franfchen gered, en dus gelukte
het den dwingeland van Epirus', o m , door den naijver
en de hebzucht der Europefche Mogendheden, zelfs ge
deelten van de Christenheid aan zijn gebied te onderwer
pen : want Buthrotum

(Butrintd),

Prevefa en

Parga

hadden nimmer onder het gezag van Turkije geftaan, maar
waren eertijds Venetiaansch, daarna behoorden zij tot de
Zeven Eilanden. — A L i wist zijne flagtoffers door valfche beschuldigingen, dolk, vergif, zelfs donderkruid en
andere middelen, ook op een' afftand, te treffen. Een
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zijner voormalige dienaren , daarna door hem vervolgd, p A caö-Bey,
die zich zelfs vergeefs in een' Christenmonnik
vermomd had, en in Bulgarije in een klooster gegaan w a s ,
om voor den tachtigjarigen wreedaard verborgen te blijven,
was te Konjlantinopel eindelijk veilig, en werkte hier op de
hebzucht des Sultans tot onderwerping van den fchatrijken
Landvoogd, waartoe de toevallige ontdekking, bij een' brand
in zijn paleis te Tebelen gedaan, dat hij 150 millioenen ( z e 
kerlijk francs, dus 70 millioenen van onze munt) in contant
geld bezat, wel niet weinig zal hebben toegebragt. In het
volgende Deel zullen wij ongetwijfeld de gevolgen dezer ver
wijdering tusfehen den Sultan en den Landvoogd vernemen.
Bij al de ijzing, die ons het karakter van dezen Duivel in
menfehengedaante inboezemt, kunnen wij toch niet voorbij,
zijne fclianderheid in het door en door kennen en behandelen
der Europefche Staatkunde te bewonderen,die hem beurtelings
door Engeland en Frankrijk deed vleijen en aanhalen, en z i c h ,
ook na den moord, aan eenen Franschman ( A N D R U Z Z I )
gepleegd, te Janina handhaven, van waar hij nogtans door
den Sultan gebannen was. Het is waar, dat detegenfpoed van
Frankrijk in Rusland daartoe wel het meeste bijdroeg, zon
der welken A L I zich bezwaarlijk zou hebben ftaande gehou
den. Engeland heeft dus de fchande, meer dan
Frankrijk,
van dit monller te hebben aangehaald en gevleid. Wij hou
den het echter voor fchreeuvvende eenzijdigheid,.wanneer men
daarom ook den ijver der Britfche Regering tegen den flavenhandel afkeurt, en zich uitvallen tegen de menschheid ver
oorlooft, gelijk de volgende (Ilde D. bl. 2 8 7 ) : „ Het Engel„ fche Ministerie, dat de vernietiging des Negerhandels af„ kondigde, door den godvruchtigen L A S C A S A S uitgevon„ den , ten einde de Indianen van de werkzaamheid der mijnen
„ en de kinderen van den Niger van den dood te bevrijden;
het Engelfche Ministerie, dat de uitoefening van deze bedriegelijke onderneming in zijne overeenkomften vervolgt,
„ heeft het tijdperk zijner menschlievende ontwerpen met zijn
„ bijzonder zegel geteekend , door het ongeluk van vierdui„ zend vreedzame en nijvere wezens te bekrachtigen." Hoe!
al keuren wij het gedrag te Parga hoogelijk af, mogen wij
dan het opheffen des moorddadigen Negerhandels en de mensch
lievende Kolonie te Sierra Lcona niet onze hartelijke goed
keuring fchenken?
N o g iets over de Vertaling. Dezelve is blijkbaar van iet )

mand, die de noodige kundigheden tot zulk eenen arbeid
Voiftrekt mist. H i j , die een werk als d i t , z o o vol toefpelingen op de Oudheid, z o o vervuld met namen uit de nieu
were Aardrijkskunde, wil overbrengen, dient toch de meest
gewone namen uit de oude en nieuwe, Aardrijksbefcbrijving,dient toch namen van dagbladen, die in geheel Europa
reeds federt dertig jaren bekend zijn en gelezen worden, te
kennen. Doch rmen oordeele, in hoe verre dit hier het g e 
val z i j . Reeds op den titel heet de Schrijver Lid der Tonifcke Akademie van CorcyRvs; voor Mecca wordt gedurig
( e n dus niet als drukfout) Mocca gezet (de Vertaler kent
misfchien beter Moka-kofR] danM o H A M M E D ) ; den ouden Orfova, (men befchouwt dus Oud-Orfowa , eene vesting in
Servië, als een Veldheer) en wat dergelijke fraaijigheden
Beer zijn. Het bekende Journal de l'Empire wordt met eene
getrouwheid, die men flechts aan onkunde of pedanterie kan
loefchrijven, Tijdfchrift des Rijks genoemd. De Britfche kleu
ren lezen wij Qles couleurs Britanniques) in plaats van de
Britfcke vlag. Van de befnedenen (zekerlijk les circoncts)
snaakt hij (Ilde D . bl. 80) gefnedenen , voor wier ontwijding
<ie Christenen het avondmaal moesten beveiligen. Maar
<3it is niet het eenige, (hoe gewigtig o o k ) 't welk wij te
gen deze overzetting moeten inbrengen. De woordvoeging
is fomtijds geheel onverftaanbaar, fomtijds moeijeüjk, door
gaans onaangenaam in het lezen; de man is den Hollandfchen
ftijl voiftrekt niet magtig, en de gebreken in den ftijl van
P O U Q Ü E V I L L E , die waarfchijnlijk in het Fransch door
vloeibaarheid en fierlijkheid worden vergoed, vertoonen zich
bier dubbel fterk in eene gewrongene, benaauwde vertaling.
Het verwondert o n s , dat de Heer I M M E R Z E E L , een z o o
geletterd en fmaakvol Boekhandelaar, de bewerking van een
zoo uitvoerig ftuk aan zulke onkundige handen heeft toever
trouwd ; en wij moeten met leedwezen zeggen, dat door de
Gefchiedenis der her felling van Griekenland de ontelbare
fchaar onzer flechce vertalingen weder met eene zeer flechte
vermeerderd is.
Nog een enkel woord ten beflnite. Sedert eenigen tijd zien
wij v e e l , en ook hier doorgaans,het brjvoegelijke naamwoord
achter het bepaalde onzijdige lidwoord zonder e als flotletletter, b . v . het groot huis, het oud palladium , het zoet va
derland, het dom kind. Dat zoo iets lijnregt tegen den aard
ohzer tale ilrijdt, bij welke alleen het onbepaalde lidwoord
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de e achter de bijvoegelijke naamwoorden doet wegwerpen ,
weet e l k , die onze goede Schrijvers gelezen heeft. Maar
waarlijk , onze taal loopt gevaar, door neuswijze betweters
te worden bedorven, tégen welke nog onlangs de Hoogleeraar S I E G E N B E E K zoo krachtig geprotesteerd heeft, en die
menigmalen, naar mate zij onkundiger zijn in hunne moedertaal en vaderlandfche letterkunde, des te gereeder zijn in het
omhelzen van ongerijmde nieuwigheden.

D A V . R U H N K E N I I Scholia in S U E T O N I I Vitas Caefarum — edidit J A C O B U S G E E L . Lugd. Batav. apud S. et
.7. Lucktmans. 1828. 8vo. ƒ 3 - 7 0 .

Zonder

of

het

ons hier vóór
tegen
gevoelen te verklaren,
dat men, na den dood van een beroemd Geleerde, niet geregtigd i s , o m , zonder zijne nagelatene uitdrukkelijke wilsverklaring , voetftoots in het licht te g e v e n , wat er onder
'zijne nagelatene handfchriften gevonden wordt, betuigen wij
onzen dank aan de welwillende zorg van den Heer G E E L ,
die
Schaliën over S U E T O N I U S van den beroemden
R U H N K E N I U S gefehonkcn heeft. Wij verheugen ons hierover des te
dewijl
uit de praefatie des eerstgenoemden blijkt, dat een Duitsch Geleerde, met name F R I E D E M A N N , werkelijk het plan
gevormd, om
Schollen, naar een misfchien zeer gebrekkig handfchrift, uit te
g e v e n , en wij dus al wederom, even als met de Dictata in

ons deze

meer,

het

had

TERENTIUM

van

RUHNKENIUS,

deze

die

—

dit

zij

in

het

voorbijgaan gezegd — onlangs te Bonn op allergemeenst papier met eene afgedetene letter vrij flordig gedrukt zijn, van
onze Duitfche naburen de uitgave van een boek zouden ontvangen hebben , dat, moest het dan al eenmaal uitgegeven
worden , als eene op onzen grond en bodem geteelde vrucht,
ook door onze zorg het publiek moest vvorden aangeboden.
Wat nu den inhoud dezer Schaliën betreft; R U H N K E N I U S
fchreef ze voor zijne leerlingen, en zou ze veelligt, bijna
zouden wij durven zeggen zeer zeker, nooit der uitgave waardig hebben gekeurd , omdat h i j , hetgeen hij zijnen leerlingen ,
op zijne collegié'n, dicteerde, geenszins voor het groote g e leerde publiek gefchreven had. Want wilde men, gelijk men
nu met de Dictata van R U H N K E N I U S begonnen i s , en
Duitschland om de Dictata van W Y T T E N B A C H op C I C E -

R O de Natura Deorum en de Legibus gegeven heeft, op dezen w e g voortgaan, wat zou er dan nog niet van evenzeer
beroemde mannen — jnen denke flechts aan een' vv E S s EL I N G , D U K E R , H E M S T E R H U I Ï , S C H R A D ER , V A L C K E-

N A E R , O U D E N D O R P , L U Z A C en vele-anderen; wij noemen hier flechts Philologen — uit te geven zijn! Immers
zijn de Dictata, o f , wil men liever, Scholia, van deze
mannen over onderfcheidene Griekfche en Latijnfche auteuren
in handfchrift nog in veler handen. — Doch wij betuigen
nogmaals onzen dank aan den Heer G E E L voor het hier
door hem geleverde. Slechts vragen w i j , of het niet beter
ware geweest — daar toch dit boek niet voor geleerden,
maar inzonderheid voor jongelingen, die leeren willen, b e ftemd is — fcholia, als op bladz. 184 op de woorden Rubentibus auriculis, incontiore capillo gevonden worden, w e g
te laten, hoewel wij toegeven, dat den reinen alles rein i s ;
maar — ! Ook wenschten wij de correctie wat zorgvuldiger;
want wie toch w e e t , welke plaats van O V I D I U S bedoeld
wordt, als hij bladz. 286" leest: B U R M A N ad O V I D . Inft.
111. 8? en z o o zijn er meer Horende drukfouten. Daarenboven hinderden ons de vele aanhalingen van zeer kostbare
werken, die zich toch zeker niet in de kleine boekerijen van
ftudenten bevinden, ook moeijelijk door zeer velen hunner
kunnen aangefchaft worden, en waarvoor de Hoogleeraar,
onzes oordeels, veel doelmatiger eene nadere eigene verklaring had kunnen geven. Aan zucht, om met belezenheid te
pronken, zijn die aanhalingen zeker niet toe te fchrijven. Wij
hebben R U H N K E N I U S in perfoon gekend: zoo iemand, hij
was wars van dergelijke geleerde pedanterie. D o c h , hoe dat
z i j , zij doen luttel nuts. D e meeste ftudenten bezitten die
boeken niet, kunnen» ze ook niet aankoopen, en getroosten
zich de moeite niet, om ze op de publieke bibliotheek na te
flaan, w a t , trouwens, voor ieder collegie ook niet van hen
z o u te vergen zijn. En dan zijn er nog wel fommige plaatfen, die flechts met eene enkele aanhaling van eenen Com~
mentator over den een' o f anderen auteur verklaard worden;
zoo als bladz. 2 9 7 , w a a r , tot opheldering van het woord puerperium, enkel ftaat: B U R M A N ad Anthol. Lat.Tom. I. pag.
7 8 , en bladz. 266. op het woord Tiburti flechts: G R A E V .
ad c i c E R . ad Attic. V I I I . 1 4 . Wie nu de Latijnfche Aw
thologie van B U R M A N , o f den C I C E R O van G R A E V I U S ,
die beide thans een vrij aardig fommetje moeten kosten, niet
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heeft, wat nut trekt zulk een uit dergelijke opheldering ? —
Intusfchen kunnen jongelingen, die S Ü E T O N I U S lezen en
verftaan willen, deze Schaliën veilig als eenen gids gebruiken, die hen nooit misleiden zal. Zij bevatten eenen fchat
van echte latiniteit en vele gefchied- en oudheidkundige toelichtingen. Ook de geleerde van profesfie zal er hier endaar
nog wel iets in vinden, wat hem dienen kan. Kortom, zoo
wij een motto voor het boek mogten plaatfen, het zou dit zijn:
Indoeti discant, et ament meminisfe periti!

Woordenboek der Nederduitfche Synonimen,door P . W E I L A N D
en G. N. L A N D 11 É . llden Deels ide Stuk en Hide D. H—Z.
Te Delft, bij de Wed. J. Allart. In gr. 8vo. f 7 - 5 0 .
i Z o o kondigen wij de voltooijing aan eens werks, dat onzer
Taal- en Letterkunde tot fieraad ftrekt en voordeel,en waarvan wij met den verfchuldigden lof gewaagd hebben; hetgeen
wij niet te herhalen hebben, en waarvan wij niets behoeven
te herroepen. Wij wenfchen onzen verdienftelijken landgenoot, p. W E I L A N D , met de volbragte taak geluk. Wij kunn e n , helaas! zijnen medearbeider niet geluk wenfchen met
dit werk. De man is reeds aan de werkzaamheden dezes levens ontrukt. Eere zij over zijne nagedachtenis! Gelukkig
hij , van wien wij de getuigenis l e z e n , dat de Maatfchappij
zeer veel in'hem heeft verloren, en h i j , door zijne uitgebreide kundigheid, zijn verlicht verftand en ongehuichelde
godsvrucht, dierbaar aan eenen W E I L A N D geworden was!
Reeds vóór de uitgave van het tweede ftuk des tweeden
deels overleed hij. Des te meer hebben we ons te verheugen , dat de door beiden aangevangene taak verder door w E i«
L A N D alleen voortgezet en voltooid, zoo wèl voltooid is.
Op volmaaktheid zal dit werk, zoo min als eenig ander, mogen roem dragen. Wij zouden verfcheidene woorden noemen kunnen, die wij te vergeefs zochten, en over de beteekenis van fommige Synonimen en de bepaling van het onderfcheid hier en daar anders denken; doch, het algemeen
Register op de drie deelen, dat 71 bladzijden, elke van twee
kolommen, v u l t , inziende, zal men over den rijken voorraad, welke hier geleverd wordt, meer dan voldaan moeten
zijn , en zeer zelden het boekwerk zelve raadplegen , zonder
voldoende, kortere of langere, ophelderingen te vinden, van
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welke wij er al zeer belangrijke hebben aangetroffen, en die
evenzeer tot vermaak als tot leering (trekken. T e groot voor
een uittrekfel is de opheldering van Kunde, Kunst, Wetenschap , Geleerdheid , 1 1 . 2. 342—349; maar hoe belangrijk is zij
en der lezing waardig, ook van vele anders wèl fchrij venden
o f fprekenden! Z o o ook is bijzonder aangenaam onderhoudend en even leerrijk die van de woorden Man, Karei
(Kerel), Vent, Mansperfoon, aid. 397. Even gaarne fchreven wij ter proeve af, uit het l i l d e deel, bl. 91—94 , wat
de Schrijver heeft over de woorden Paap, Priester, Pastoor.
Paapsch, Roomsch. Papist, Roomschgezinde. D o c h , kortheidshalve, bepalen w e ons bij deze artikelen flechts: Lidmaat (Ledemaat), Lid, Medelid, I I . 2. en Voorwerp, Onderwerp , 1 1 1 .
Van het eerfte zegt W E I L A N D : „ Deelgenoot in eene
maatfchappelijke of gezellige inftelling. Lidmaat ,of'Ledemaat,
w o r d t , meestal, in den engeren zin genomen, bepaaldelijk
van iemand, die belijdenis heeft gedaan van de leer van het
een o f ander Christelijk kerkgenootfchap. Algemeener zegt
men: een lid van de Staten - Generaal, een lid van de regering , een lid van onze bijeenkomst, zoo wel als o o k : een
lid (anders lidmaat) van ons kerkgenootfchap. Verkeerdelijk
zegt men daarvoor vaak Medelid: een medelid onzer Sociëteit. Het fpreekt toch van.zelf, dat de bijeenkomst, o f het
Genootfchap, uit meer dan één lid beflaat. Medelid ziet
enkel op de wederkeerige betrekking van het eene lid tot het
andere."
"Van het andere leest m e n : „ Als verduitfchingen b e fchouwd der fchoolbenamingen fubject en object, zijn beiden
zoo tegen elkander overftaande, dat het fchier niet te begrijpen i s , hoe het een met het ander ooit heeft kunnen .verward
worden, zoo als nogtans niet z e l d e n , zelfs bij nette fchrijvers, gefchied is. ONDERWERP (fubject) is de zelfftandigheid, de grond eener z a a k , die onder haar als een grond
geworpen wordt; in een redekundig voorftel, de perfoon o f
zaak, omtrent welke iets beweerd o f ontkend wordt. Elk
voorftel beflaat uit een onderwerp, eene toeëigening, en eene
zamenbinding. VOORWERP , daarentegen , is datgeen , waarop
iemand , o f iets, werkt. Bij bedrijvende werkwoorden ftaat
het voorwerp in den vierden naamval. Niettemin valt het
ligt, reden te geven van de verwarring. In de dagelijkfche
taal, namelijk, worden beide woorden bijkans omgekeerd g e -
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bruikt. Men noemt Voorwerp , al wat men gewaar wordt. De
afjiand verkleint de voorwerpen voor ons gezigt. Ook een
mensch , man of vrouw, noemt men voorwerp. Hoe gaarne
hij ook trouwen wil, hij kan geen voorwerp vinden. Hij is een
flecht voorwerp; hetzelfde, als: hij is een Hecht fujet, welk
onduitsch woord het Franfche voor het redekundig onderwerp
is. Zoo is dan o o k , wat redekundig het onderwerp van een
werkwoord is, naar de dagelijkfche taal , een voorwerp. O p
gelijke wijze heet de (lof eener verhandeling haar onderwerp,
offchoon het woord, waarmede men de vraag beantwoordt:
•wat behandelt gij dezen avond? ( b . v. de verlichting) fpraakkunllig, het voorwerp des werkwoords i s . "
Van waar die dagelijkfche taal V vraagde Recenfent, e n :
is zij ook aan Franfchen invloed toe te fchrijven? e n : hoe
voert men het juister fpreken in ? Beantwoordt men het eerfte
toeftemmend, ter liefde voor de vaderlandfche taal wederftreve men dan de mode, en verandere ! Die verandering wordt
dan ligt, der taal ten voordeele , als mode geëerbiedigd, ge
lijk er zoo veel te haren nadeele is opgevolgd !
Wij eindigen onze aankondiging dezes werks met aan v e 
len het nut en genoegen toe te wenfehen, dat ons deszelfs
gebruik verfchaft.

Rodrigo de Goth, Koning van Spanje. Naar het Engelsch van
S O U T H E Y gevolgd, door Vrouwe K A T H A R I N A W I L H E L M I N A B i L D E R D JJ ic. Hde Deel. Te Delft, bij de
Wed. J. Allart. In gr. %vo. IV en 246 bl. f 3 -60.
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dit deel eindigt dit heerlijke dichtftuk, loopende van
den veertienden tot den vijfentwintigften z a n g , en, als het
vorige , bedoten met aanteekeningen , zoo van den oorfpronkelijken Dichter, als van Mr. B I L D E R D I J K .
Wat w i j , bij
de aankondiging des eerften deels, van de dichterlijke waarde
dezes werks gezegd hebben, behoeft hier niet
worden
haald , noch met eenig uittrekfel te worden geftaafd. Den
lezer zij genoeg, dat wij betuigen, met geene afnemende
graagte eiken zang gelezen te hebben, en dit ganfche werk
z i j , als gefchied- en dichtkundig belangrijk, door ons
prezen met velen lof. Wij behooren echter van de 12
voorkomende zangen iets te zeggen.
De Verlosjing heet de veertiende zang. P E L A G I O , met
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her
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de zijnen, zijn kasteel genaderd, ontmoet een' uit het gevecht
zegepralend keerenden ftoet, en daarbij zijne den Moor g e negene zuster, ook R O D R I G O ' S moeder, ook A D O Z I N D E
ezv. Vein de tweede werd hij aangaande zijne vrouw e z v .
gerustgefteld. In den vijftienden z a n g , R O . P R I G O te Kan
gas, wordt P E L A G I O ' S togt naar de verblijfplaats zijner
vrouw en kinderen, tijdig gevlugt voor N U M A N C I A A N , wien
zijne zuster alles ontdekt h a d , verhaald. R o D R IG O , ook
derwaarts gegaan, wordt door zijn'voedftervader S I V E R I A A N
opgezocht, en tQt zijne moedergebragt en F L O R I N D E , J U L I A A N ' S dochter, ten gevolge van welker val door zijne
ongelukkige liefde al het onheil beftond. De eerfte bidt hem
voor haren z o o n ; de andere, voor haren afvalligen vader,
die hare hand aan O R P A S beloofd had, (een Renegaat,
voormaals Aartsbisfchop , en broeder van W I T I Z A , die R O 
D R I G O ' S vader van zijne oosten beroofd had) vergiffenis en
bekeering te fmeeken. Wij behoeven niet te zeggen, hoe
aandoenlijk dit onderhoud was. Even treffend is bijgebragt
de herkenning van R O D R I G O door zijnen hond. De v o l 
gende z a n g , Kovadonga, befchrijft p E L A G I O ' S ontmoeting
van vrouw en kroost in die vallei. „ Befchrijft" moest R e 
cenfent niet zeggen, die het met B I L D E R D I J K eens i s , dat
befchrijving geene Poëzij i s , als die verhevener beftemming
heeft. Wij danken hem, intusfchen , voor zijne vrije vertaling,
in eene aanteekening, van een uittrekfel uit eene befchrijving dier vallei, van een Spaansch Dichter, door S O U T H E Y
aangehaald. De zeventiende z a n g , R O D R I G O en S I V E 
R I A A N , behelst een gefprek,dat uit T H E R O N ' S (des honds)
vertrouwelijkheid met den eerften aanleiding neemt, om over
R U Z I L L A ' S en P E L A G I O ' S goede gezindheid, jegens den
in eigen oog zoo onwaardigen R O D R I G O , elkander te on
derhouden , en eindigt met het verzoek om R O D R I G O ' S
bijftand tot huldiging van P E L A G PO. Die huldiging is de
inhoud van den achttienden zang. Deze zang is zeer ver
rijkt met aanteekeningen , boven eenigen anderen. Recenfent
twijfelt, o f men deze alle wel waardig mag oordeelen eene
zoo ruime plaats in te nemen. Hij althans h a d , in plaats van
zoo veel over reliquien en derzelver bewaarplaatfen, en over
hetgeen tot de kleederdragt der Roomfche geestelijken be
hoort , te moeten l e z e n , veel liever ophelderingen, is het
al niet achter dezen z a n g , gevonden, andere zaken betref
fende. Belangrijk, echter, verklaart hij de opmerking aan-

gaande bet verband msfclien voorbeftemming en den vrijen wil,
en beveelt haar der opmerkinge aan der Theologanten z o o
wel ais der Füozofen. De negentiende zang i s : R O D R I G O
en i t i z i Li..:, Zoon en moeder fpreken n u , als zoodanig
aan elkander bekend, te zamen. De twintigfte verplaatst ons
in het Moorfche Kamp. In alle zijne affchuvvelljkheid vertoonc
zich hier O R P A S , d i e , zijn uitzigt op F L O R I N D E ' S hand
opgevende, J U L I A AN nu in verdenking brengt. D e z e verdedigt z i c h , bewerkt, dat hij van zijn onuitvoerbaar verdrag
met O R P A S ontflagen worde , en zijne dochter van P E L A c I o bij hem ontboden. Zij komt. In den eenentwintigden:
z a n g , met het opfchrift s de Bron in het Woud, woont men
die ontmoeting bij. Zij is vergezeld van R O D R I G O , en hec
gefprek van dezen onbekenden met den Graaf zal wel niec
zonder aandoening en ontroering kunnen gelezen worden. D e
volgende zang , de Moorfche Krijgsraad, uit welken wij ook
den dood van A B D A L A Ï J en E G I L O N E , zijne gemalin, t e
voren die van R O D R I G O , vernemen, doet ons den raad
kennen, dien J U L I A A N geeft op het onderzoek,of der Mooren ftrijd voortgezet,of eerst in Kordua het oproer onder hea
geftild worden z a l , en hoe G I Z L A P E L A G I O ' S verblijf en plan
dien nacht verraden, zich tot gids aangeboden, en de echtverbindtenis met N U M A N C I A A N daarvoor begeerd had.
Dit veroorzaakt eenige wederfpraak van O R P A S en J U L I A A N . Des laatften d o o d , door de handen eens Moors, lö
den ftrijd tegen P E L A G I O ' S leger, wordt, op raad van O R P A S , met den Moorfchen bevelhebber bepaald, die den verrader even diep verfoeit, als hij het verraad bemint. De drieentwintigfte z a n g , het Dal van Kovadonga, bezingt de plotfelijk welgelukte uitkomst van het plan ter geheele verijdeling van den overmoed cn de overmagt der Mooren. Onder
de aanteekeningen op dezen zang bevreemdde ons deze over
de bede tot de Moedermaagd, zoo als B I L D E R D I J K haar
ook noemt: „ D i t " ( d a t , namelijk, in zijn vroeger tijd
zeker regtzinnig Predikant niet gefchroomd had openlijk te
zeggen, dat men bij de onzen te weinig achting voor de
Moeder des Heeren h a d ) „ d i t zij hier gezegd ter bevrediging
der naauwgezetheid, die vooral in onze dagen, waarin m e n ,
onder de hand, zoo druk arbeidt," ( e i , e i ? ) „ om door een
hereenen met de Roomfche gemeenfchap, en het onderdrukken der ftrijdpunten, in het invoeren eener algemeene onverfchilligheid de ongodisterij of \ Deïsmus eenen ongemerkten
BOÊKUJSSCH. i«: •.<, N O . 1 3 .

Q q

maar zekeren w e g te banen, niet anders ten hoogde ont*
zien behoort te worden, en aan welke niemand minder dan
wij eenige ergernis zoude wenfchen te geven." Recenfent
vond meermalen reden om te klagen, meer bij het lezen der
Aanteekeningen dan van het Dichtduk z e l v e , over onduidelijkheid en- droefheid. Zoude die ook een gevolg van B I L D E R D I J K ' S zielsgefteldheid kunnen zijn? In den vierentwintigden z a n g , R O D R I G O en j u L I A A N , zien wij j u L I A A N
doorftooten door een' Moor, daarop terdond omgebragt. D i t
verraad doet j u L I A A N 's legermagt, ter w r a a k , de zijde
van p c L A G i o k i e z e n , en de overwinning op de Moeren b e vorderen. J U L IA AN derft aan zijne w o n d e , in het Christengeloof, in den arm zijner dochter, verzoend met RO D R I G O , die hem genade en vergiffenis verzekert, en het avondmaal toedient. Ook F L O R Ï N D B derft aan het hart van R O D ï t i G O . De laatde zang is getiteld: R O D R I G O / » den Slag.
Wij hebben, onder het lezen van zulke ontzettende tafereelen , waarbij we telkens z e i d e n : „ Dat 's eerst poëzij in
kracht!" w e l eens eenigen hinder gehad, dat eene Vrouw
aan zulke ftoffe haar gevoel — buiten dat is er immers geene
poëzij ? — toewjjdde, en denken altijd met eenigen weerzin
aan den door haat bezongen moord van Woerden. Amazonen
behagen ons maar n i e t , zelfs op geen letterdoek. D o c h , die
doet niets af. Bepalen wfl ons tot den laatden zang. D e
algemeene wraak ontbrandt tegen O R P A S . Hij moet voor
C U N D R I K , op wien het gezag over J U L I A A N ' S h e e r w a s
overgegaan, verfchijnen, en komt op het herkend wordend
paard van R O D R I G O aangereden. Deze geeft hem den dood.
De vergrijsde, voor alle zijne betrekkingen (uitgezonderd
paard en hond) door lijden en boete en priesterkleed fteeds
onkenbaar geblevene, R O D R I G o is geheel herfchapen; op
zijn vorig ros gezeten, bezielt hij het ganfche l e g e r , dat hem
als een Engel des verderfs, een uit den hemel neergedaald
Heilig, eindelijk als den voormaligen Koning eert. Hij voltooit de flagting. Ook S I S I B E R T , zoon van W I T I Z A , en
P E L A G I O ' S moeder vindt bij hem den dood; ook diens
broeder, E B B A . Toen de aftogt volbragt w a s , vond men zijn
paard, het pantfier en den helm van s I V E R I A A N , J U L I A A N'S zwaard, maar
D a g , maand , en jaar, geflacht, en eeuwen fnelden h e e n ,
En d'aarde vraagt verbarst(?) waar Spanjes. vorst verdween ;
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Als in een lage kluis, nabij Fifeos wallen,
Een graffteen zich ontdekt met duistre jaargetallen ,
Waarop, in ruig begroeid en naauwlijks leesbaar fchrift ,
R O D R I G O , laatfte Font der Gothen, ftond gegrifd.
Wij keuren het zeer g o e d , dat B I L D E R D f l f K het verhaal,
aangaande R O D R I G O , na zijne verdwijning, in de fabel kronijk gegeven, en waarvan S O U T H E Y zestien kapittels
heeft overgezet, in zijne aanteekeningen niet geeft, maar
zich bepaalt bij de bloote opgave van den inhoud, met de
opfchriften dier zestien (wij tellen zeventien) hoofdftukken.
Belangrijker vinden wij de aanteekening achter dezen laatften
z a n g , betreffende de afkomst der oud. Spaanfcke Joden , in
verband met de verfmelting van D A V I D ' S geflacht tot een of
twee perfonen of familiën, J O Z E F bij M A R I A gerekend.
Het heeft ons zelfverloochening gekost, geene treffelijke
plaatfen uit dit overheerlijk dichtftuk af te fchrijven. Op duisterheid hier of daar, op ongelijkheid aan de Bilderdijkfche
fpelling, die wij ook meenen opgemerkt te hebben, op dichterlijke vrijheden, zoo men ze noemt, waartoe misfchien beyremcnd ook behoort, aanmerkingen te maken, ware ondankbaarheid. Wij wenfehen onze vaderlandfche poëzij geluk met
het bezit van deze zangen van S O U T H E V . De Roorafche
tint mag uiet hinderen , zoo min als elders eenige Mythologie.

Reize naar Guatemala.
Door j . H. ( A E F K E N S . ) 11 Stukken.
Met Platen.
In 's Oravenhage, bij W . K . Mandemaker.
1 8 2 7 , 28. In gr. %vo. 2 3 3 Bl. ƒ 2 - 5 0 .
Ï3e
ftrijd,
dien Zuid-Amerika
voor de vrijheid heeft aangevangen, boezemt Europa thans mindere belangftelling in.
Dit is wel voor een gedeelte toe te fchrijven aan de gebeurtenisfen in het Oosten, maar ook aan de ellendige twisten
der onderfcheidene republieken, welke het genot der vrijheid
in dat werelddeel belemmeren.
De Heer H A E F K E N S levert ons, zoo als hij zelf zediglijk zich uitdrukt, (Ilde St,
bl. 7 2 ) „ flechts eene fchets, welke zich alleen bepaalt tot
„ de omflreken van fommige der groote wegen." Deze
fchets is evenwel van belang. Wij vreezen, dat de Schrijver gelijk heeft, als hij fchru'ft, bl. 76: „ In het algemeen

„ bedriegt men zich in Europa geweldig, ten aanzien van
„ deze republieken, wanneer roen denkt, dat fchier aller
borften er van eene edele geestdrift voor de zaak van vrij„ heid, onafhankelijkheid en verlichting blaken. Ik geloof
„ w e l , dat er weinige perfonen z i j n , die den terugkeer van
„ het Spaanfcfye beftuur veriangen; doch men beoogt met
„ de ommekeer van zaken luttel meer, dan nu de magt z e l „ ve in handen- te hebben, welke te voren door Spaanfche
„ beambten werd uitgeoefend." De langdurige geestelijke en
wereldlijke flavernij heeft dit anders goedhartige volk on
gevoelig gemaakt voor de edele gevoelens en hoogere b e 
hoeften van eenen vrijman.
Onze Schrijver bevestigt dit
door zijn verflag even z e e r , als dit gefchiedt door de jongfte
berigten in de nieuwspapieren, In elk land, waar men flechts
flaven en heerfchers duldt, daar veranderen, bij elke omme
keer van z a k e n , flechts de namen. Onbepaalde willekeur en
flavernij tieren daar, helaas! het best. Zuid-Amerika fchijnt
nog niet mondig, z o o als Noord-Amerika , om anders dan
door Abfolutisten van allerlei vorm geregeerd te worden. Het
kort verflag der gefchiedenis van Centraal Amerika ( I l d e S t .
bl. 76—97) leert ons den onderworpen geest der Zuid-Amerikanen kennen. De lezing hiervan durven wij gerust aanbe
velen aan allen, die in de juiste kennis dezer menfchen b e 
lang ftellen. Zoo ook zal het verflag des handels van Cen
traal Amerika (aid. bl. 9 7 — 1 1 3 . ) nuttig kunnen zijn voor
h e n , die te veel van dit land, als een land van belofte voor
den vaderlandfchen koophandel, verwachten. Dit laatfte punt
zou misfchien, zoo wel als de geheele Reize,in het Handels
blad verdienen overwogen en beoordeeld te worden. Doch
hierover zullen wij ons oordeel niet zeggen. Voor uittrekfel
is eene fchets, als deze Reis i s , niet vatbaar.
Ter aanprijzing dezer Reize meenen wij genoeg te hebben
gezégd. Als reisgezel door Zuid-Amerika zal de Heer 11 A E F 
K E N S niemand vervelen.

Redevoering ter feestvierende herinnering van den Akademifchen leeftijd, uitgefproken in 's Gravenhage, den 23 Julij
" 1 8 2 8 , door j . H . V A N D E R P A L M .
Te Leyden, bij D . du
Mortier én Zoon. 1828. In gr. %vo. 52 Bl. f -.-50.

Het

is de gelukkige cigenfchap van het G e u i e , dat

hetzel-

ve ooi: op zaken van (althans fchijubaar) minder gewigt zijnen ftempel drukt, en hare waarde 'of fchept, of althans verhoogt, liet zoogenaamde Oude -ftudentenfeest, op den 23
Julij 1.1. te ' j Gravenhage gehouden, was vóór de viering nog
al aan menige vrolijke aanmerking onderhevig. Men bewonderde den moed en de eerzucht der deelnemerl, die z i c h , na
40 en meer jaren, niet door de pas gepromoveerde Groninger
Studenten, die te Bentheim hun Herinneringsfeest hadden g e vierd , wilden laten overtreffen; en men betuigde al boertend
zijne vrees voor de ongeregeldheden, die zulk een aanzienlijk Corps van jonge lieden in de Refldentie zou kunnen veroorzaken. Althans men vond er niets bijzonders i n , dat men
van heinde en verre bijeenkwam, om de oude kennis te vernieuwen , en voor vijfentwintig guldens eens regt lekker te
eten en pret te maken. Sommigen lachten zelfs reeds over
het denkbeeld eener redevoering bij die gelegenheid , waarvoor
zij het onderwerp of te arm, of te onbepaald hielden. Doch
hoe zeer heeft V A N D E R P A L M ' S Redevoering deze wijze
van zien befchaamd en door een hooger oogpunt vervangen!
H i j , niet minder groot in de gehoorzaal dan op den kanfel;
hij, dien men (bij uitftek) Neêrlands Redenaar zou mogen
noemen, — hij heeft hier tot zijne Lijkredenen op B O R G E R
en K E M P E R , zoo wel als tot zijne viering van het Feest
der Drukkunst te Haarlem , een waardig zijftuk geleverd. In
drie deelen , telkens door muzijk afgewisfeld, was de R e d e voering verdeeld. Het eerfte bevat eerst eene voortreffelijke
inleiding, d i e , naar de voorfchriften der Ouden, reeds dadelijk gefchikt i s , om de hoorders voor zich in te nemen, o f
in zijne ftemming te verplaatfen, (eene ftemming , die de vrolijkheid van den dag tempert door hoogen ernst) en daarna
eene fchildering van het Akademielevcn. Dit tafereel is natuurlijk wel uit het beste ftandpunt genomen , Is, zoo men
w i l , gevleid en een volmaakt Ideaal; maar het k a n , in den
tegenwoordigen ftaat onzer Hoogefcholen , grootelijks zijne
nuttigheid hebben, een Ideaal voor te (tellen, waarin de
jonge lieden ten minfte kunnen z i e n , hoe zij behoorden te
zijn. En hoe heerlijk is dit tafereel weder gefchilderd! Hoe
weet V A N D E R P A L M , met het hem eigene betooverende
penfeel, de kleine trekken, die aan elke fchilderij leven en
verfcheidenheid bijzetten , te veredelen , de fchoone op den
voorgrond te plaatfen , de hatelijke en vernederende in het
verfchiet te doen verdwijnen ! Van dit bekoorlijke Ideaal mi
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van een' in allen deele braven, vlijtigen en naauwgezettea
Student, die het goede om het goede zelve kiest, en dus een
levend toonbeeld is van de nuttigheid der Akademifche vrij
h e i d , gaat de Redenaar over tot de vergaderde fchare. Hij
doet den Teestgenóoten de groote weldaden, gedurende bij
kans ( o f meen dan) eene halve E e u w , federt hun vertrek
van de Hoogefchole, van God ontvangen, gedenken, en (luit
dit eerfte deel met allezins gepaste bedenkingen. Die van het
tweede zijn erhftiger en weemoediger. Het i s , in den toon
der echte deelneming, de uitvaart der overledenen, zoo w e l
leermeesters als leerlingen; en deze aandoenlijke toon fleepte
den Redenaar weg tot eene korte, maar heerlijke herinnering
a_an S C H U L T E N S , zijnen onvergetelijken leermeester en
vriend. Eene zeer gepaste treurmuzijk verving dit gedeelte,
aan droeve herinneringen toegewijd, op eene allezins waar
dige wijze (ten minfte zoo ons gevoel , als mede - oorge
tuigen , hier beflisfen mag) ; en daarop volgde dan het der
de o f Iaatfte gedeelte, aan de herinnering van de lotgevallen
der overgeblevenen toegewijd. Het was natuurlijk, dat hier
niet van bijzondere lotgevallen kon worden gefproken; want
de ftof der algemeene was zelfs reeds te rijk voor den R e d e 
naar, die ze flechts even kon aanftippen. Welk een tijdvak
is dat der Iaatfte veertig jaren, federt 1 7 9 0 , het tweede der
Franfche Omwenteling! Menige Eeuw is op verre na z o o rijkniet aan zonderlinge uitkomften, aan onverwachte omkeerin
gen. Het was te verwachten, dat een V A N D E R P A L M
onze tegenwoordige kalmte en eendragt, bij de woelingen
der vroegere jaren van dat tijdvak, zou doen uitkomen; dat
hij de wijze en vaderlijke Regering onzes Konings daarin
vooral zou doen fchitteren. Maar de Vorst was zelf tegen
woordig. Men moest hem in 't aangezigt prijzen; men moest
het woord', in dien l o f , tot hemzelven rigten. Geheel zonder
voorbeeld is dit nu wel n i e t , maar t o c h , wanneer het meer
vrijwillig van het fpreekgeftoeltegefchiedt, zeldzaam. Wij heb
ben eene lofrede op eenen der beste Romeinfche Keizers , T R A J A N U S , wiens evenbeeld, in meer dan één o p z i g t , wat het
inwendige beftuur aangaat, wij op Nederlands, troon mogen
z i e n ; en wij gelooven niet van nationale vooringenomenheid
te. zullen worden bcfchuldigd, wanneer wij den Redenaar on
zes tijds en van ons land met P L I N I U S den jongen althans
gelijkftellen. Ook /«'«-heeft VA N D E R P A L M dit in zijn voor
deel , dat hij de zedigheid onzes Konings heeft gefpaard; dat
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hij flechts in eene korte, krachtige peroratie van twee blad.
zijden den Vader des Vaderlands aanfprak,en niet zijne voornaamfte weldaden, maar den geest en de bron, waaruit die
voortvloeiden , heeft aangewezen; terwijl de Romeinfehe R e 
denaar den Keizer in eenen Panegyricus, die een klein boek
deel uitmaakt, met wierook bedwelmde. Gepastelijk werd
hierop ook dit gedeelte (waarop nog flechts eene korte aanfpraak aan de toehoorders buiten de feestgenooten volgde)
met het zingen van drie coupletten uit het Volkslied befloten. Alleen wenschten wij w e l , dat dit met een vers uit een*
Pfalm niet in eene en dezelfde plegtigheid ware vereenigd
geworden.
Deze Redevoering is weder eene nieuwe fchitterende l o o ver in den eerkrans, dien de tijdgenoot reeds voor V A N D E R
P A L M heeft gevlochten , en dien hem de nakomelingfchap
gewis niet ontnemen zal.

Parabels van Dr. c , s. G Ü N S B U R G .
Naar het Hoog
duit sch, door li. M A R O N I E R . Met eene Voorrede van den
IVelcerw. F. V A N T E D T B M , Christenleeraar te Utrecht.
Te Rotterdam, bij Contze en Overbroek. 1828. In kl. 8 w .
XVI en 279 Bl. f 2 - 40.
1 er ruime aanbeveling dezer Parabels aan het befchaafde
Publiek kunnen wij met weinige woorden volftaan. Uit onze
vaderlandfche Tijdfchriften kent men reeds genoegzaam de
Parabels van K R U M M A C I I E U .
Op denzelfden eenvoudigen
en meestal Bijbelfchen trant zijn ook de Parabels van G Ü N S 
B U R G vervaardigd. Een Recenfent in het Morgenblatt für
gebildete Stdnde, N o . 2 6 , 1 8 2 7 , heeft zich over de geheele
verzameling, in drie deeltjes, zeer gunftig verklaard; en wij
vinden geene reden , om anders te oordeelen over deze
bloemlezing, welke daarenboven in den geleerden V A N T E U 
T E M , ook bij zijn gunftig oordeel over de vertaling en keuze
van zijnen bloedverwant M A R O N I E R , eenen bevoegden
regter heeft gevonden.
Als Aanhangfel vindt men hier nog eenige Parabels van
H E R D E R , die , hoewel elders reeds voorkomende, het in
geruimde plaatsje in deze verzameling dubbel verdienen.
Verdere aanprijzing heeft dit boekje niet noodig.

5?6

S T E E N B E R G E N V A N G O O R , GOED EN KWAAD.

Goed 'en kwaad uit vroegere en latere dagen, tot kering en
waarfchuwing verzameld door S T E E N B E R G E N V A N G O O R .
— Het een of ander in die bodtsken moge dezen of genen, naarmate van
zijnen vervullenden fmaak, niet behagen ; het geheel zal toch, vertrouwen
w i j , wegens deszelfs 'verfcheidtnheid,
allen wel voldoen. Want offchoon
op een gastmaaf. juist niet alle fpijzen naar onzen fmaak zijn, zullen wij
daarom den ganfehen maaltijd niet afkeure.i, maar die fpijzen welgevallig
en dankbaar genieten, in welke onze fmaak behagen vindt. C A f us u i .

m u s S E C U N D U S . — Te Leeuwarden
Goor. 1827. In gr. 2vo. IF en 293

%;

bij Steenbergen van
bl.f'2-70,

Het
komt ons v o o r , dat er ook in ons vaderland tijdfehriften genoeg 2ijn, om het merkwaardigfte uit buitenlandfche
maandwerken op te nemen. Wij zien dus de noodzakelijkheid niet i n , om het lezend prtbliek in een afzonderlijk werk
zulk eene verzameling te geven. Het motto onder den titel
moet den verzamelaar verontfchuldigen. Maar, o f deze v e r ontfchuldiging toepasfelijk is op het onderhavige w e r k , g e ven wij in bedenking. Wanneer men eenen vreemdeling op
de familiare portie noodigt, moet d e z e , indien hij de noodiging niet aflag, het geringe voor lief nemen. Maar hier
heeft de Heer S T E E N B E R G E N V A N G O O R er zich toe
voorbereid, om gasten, waaronder er zijn, met welken hij
zoo dood familiaar niet i s , te onthalen; en dat wel pofitis
ponendis. En waarop komt nu het gastmaal uit ? Op fchot e l s , die van de buren geleend zijn, en bij d e z e n , o f in de
eigene huishouding, reeds meermalen hebben gediend, en nu
opgewarmd zh'n. Oneindig verdienstelijker bij het letterlievend publiek zal zich z o o bekwaam een uitgever maken,
wanneer het hem behage, uit eigen' rijken voorraad het een
en ander op te disfehen.

Eerflelingen van L . R . E . Te Groningen, lij J. Oomkens.
1827. In gr. 8vo. 51 Bl. ƒ i - :

Deze

in de
eenen echt
he-

Eer/lelingen verraden niet flechts kindschheid
kunst, maar fchijnen ons ook weinig voor de toekomst te
beloven; want nergens vindt men in dezelve
dichterlijken
door de middelmatige rijmregels
nenklinkt. Wij hebben nog al op met jeugdige dichtvruchten, wanneer eene overdrevene weelderigheid hoop geeft op
gloed en levenskracht; maar, waar alles z ó ó zonder geur en
kleur is als hier, daar gelooven wij den ons onbekenden vervaardiger gerust te mogen aanraden, om zijne eentponige en
vervelende lier aan de wilgen te hangen, o f dezelve op zijn
hoogst bij verjaar- en bruiloftsfeesten voor zich. en zijne
dischgenooten te befpelen.

toon, die
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T U I M ; E R S , in le-

met een Voorberlgt

tc Leeuwarden.

G

van L .

Te Leeuwarden

,

bij G. T . N . Suringar. 1 8 2 7 . In gr. 8vo. XXVIen
264 bl. ƒ 2 - 4 0 .
D e

vreesfelijke ziekte,die ten jare 1826 ook in Vriesheeft gewoed, ileepte den waardigen T I M M E R 3 ,
nevens zoo velen, ten grave. Op aanzoek van 's mans
vrienden te Sneek verfchijnt dit tiental Leerredenen in
het licht, ten einde zij, en tevens- anderen, een blijvend
aandenken zouden bezitten aan den door hen zoo hoog
gefchattcn Leeraar en Vriend. De nederige T I M M E R S ,
die zelf niet w i s t , hoe hoog anderen , die hem kenden ,
zijne bekwaamheid waardeerden, heeft deze Leerredenen
alleen voor zijne Gemeente vervaardigd, zonder ooit op
derzelver uitgave te hebben gedacht. Een man, die altijd zóó predikte, dat al zijne Leerredenen in druk kunnen
verfchijnen , verdiende wel vrienden te bezitten , die hem
niet vergeten ook nadat hij hun ontvallen is. Dc hulde,
den afgeftorvene bewezen, in het Voorberigt, door den
geleerden V A L K , maakt ons het beoordeclen dezer Leerredenen gemakkelijk. Dat Voorberigt moet men in zijn
geheel lezen, en men gevoelt, welk verlies bij den dood
van T 1 M M E R S geleden i s , niet enkel door bloedverwanten , vrienden en de Gemeente van Sneek, maar door
geheel de vaderlandfche Kerk, van welke hij een groot
Ceraad was.
land

De onderwerpen , in dit tiental behandeld, zijn : I. De
geloofwaardigheid
der Evangeliegefchiedenis.
2 PETR.
I: 1 6 . II. Dc grootheid van Joannes den Dooper. L U K .
I: 1 5 . III. Drie proeven
van hooge
voortreffelijkheid
van den Christel'ijken Godsdienst.
1 Cor. I: 2 6 - 2 0 . IV.
s

t o E K U E S c i i . 1828. N O . 1 4 .

R r

Dat de Christelijke Godsdienst, daardoor, dat hij' aanleiding hehbe gegeven tot verdeeldheid en vervolgingen ,
niets van zijne waarde en voortreffelijkheid verliest.
M A T T H . X: 3 4 — 3 6 . V. De zegepraal van het Chris-,
tendom over het bijgeloof. Hand. VIII: p — 1 3 . V I . Over
den hoogen leeftijd der Aartsvaders.
Gen. V: o — 1 3 .
VII. De opvolging der Jaargetijden eene veelvermogende
opwekking, om 'bij dringende gevaren op God te ver
trouwen. Pfalm LXXIV: 1 7 . VIII. Opwekking tot den
lof van God, wegens zijne grootheid in de
Natuur.
Pfalm CIV: i". IX. De naauwe en beftendige vereeniging met Jezus noodig voor den Christenleeraar, om
met vrucht te arbeiden in den dienst van zijnen Heer.
(Eene Intreerede.) j o A N N . XV: 5. X. De geest, welke
den Evangeliedienaar bezielt, moet een geest zijn van
kracht, van liefde en van gematigdheid. (Eene Beves

tigingsrede.) 2 T I M . I: 7 .
Uit een veertig- of vijftigtal heeft] V A L K deze onder
werpen gekozen, door zijnen Vriend T I M M E R S in Leer
redenen behandeld. Tot het doen zijner keus werd hij ge
leid door het niet alledaagfche van fommige onderwer
pen , doch die tevens in zichzelven zeer belangrijk en pok
voor den kanfel" niet ongefchikt zijn. Ten andere heeft
V A L K
zijne keuze laten vallen op zulke Leeredenen,
van welke hij eenige reden had te denken, dat zij, meer
nog dan andere, zijhen vrienden, bijzonder in zijne laat
fte Gemeente, aangenaam zouden zijn. Hoezeer dus V A L K
in het bijzonder 's mans vrienden, bij het doen zijner keu
ze , op het oog had, kan het niet anders , of ook ande
r e n , wien deze Leerredenen in handen komen, zullen
met de gedane keuze volkomen tevreden zijn.
Over de innerlijke waarde en den uiterlijken vorm zul
len wij niet opzettelijk oordeel vellen. Het gevoelen van
V A L K verfchilt niet veel van het onze. Wij zouden, na
melijk , over derzelver voortreffelijkheid nog ftelliger ons
uitlaten. Voorberigt, bl. 7 , fchrijft V A L K : „ D e befchei„ den L e z e r ontvangt deze Leerredenen , gelijk zij gevloeid

„ zijn uit de pen cn het hart van T

I M M E R S

voor zij-

„ ne Gemeente, en het eigenlijk oogmerk van derzelver
„ uitgave is het genoegen en het nut zijner vrienden."
Hierbij voegen wij n o g : en de vrucht zal zijn vermeerdering van geloof, hoop en liefde, bij allen, d i e , ondef
het lezen van dezelve, voor deze trits hoofd en hart
open houden.
Uitvoeriger aankondiging achten wij overbodig. Misfchien zal deze elders plaats vinden. Maar goede wijrt
behoeft geen' krans, 's Mans Vrienden bezitten dit gefchenk van hunnen Vriend reeds lang. En de overigen?...
Ook zij kunnen zich met het bovenftaande vergenoegen.

Dankrede,
vendam,

gehouden op den i$flen Mei i8zS

bij dc Hervormde
Tc Amflerdam,
tn

, te Nieü*

door R . A . V A N D E U R S B N ,
Gemeente aldaar.

Met

bij F . K a a l . 1 8 2 8 . In gr.

Predikatie
Bijlagen.
8vo. VI

54 Bl. f : - 6a.

De
brand op den 18 M e i dezes jaars aan de Buskruid*
fabrijk te Nicuwendam , boven verwachting fpoedig ge«
b l u s c h t , g a f den E e r w . V A N D E U R S E N eene gepaste
aanleiding tot het houden van deze Dankrede.
D e gelegenheid echter tot derzelver uitgave ligt in een artikel van
het Algemeen Nieuws- cn Advertentieblad
van den 31.
M e i 1 1 . , uit hetwelk V A N D E U R S E N , naar onze g e dachten , meer afleidt, dan deszelfs Schrijver,. met name
dc Heer j . H . V A N M E U K E R E N , Notaris te Nieu~
wendam , ( b l . 5 2 ) uitdrukkelijk gemeld heeft.
D c Dankrede beoordeclc-n wij als zoodanig niet. D e z e
heeft de Schrijver zelf b e o o r d e e l d , en van zijn oordeel
in dezen ( b l . I V en V ) verfchilt het o n z e niet. „ D e
„ vadcrlandfchc Kerk , " zegt h i j , b l . I l l cn I V , „ heeft
„ het r e g t , de L e e r r e d e , die de twistappel geworden i s ,
„ mij af te v r a g e n . " D i t Memmen wij v o o r een oogenïïlik toe. Maar ook hij had het r e g t , de Dankrede achter te h o u d e n , nadat hij zich in datzelfde Blad van den
4 Junij genoegzaam verweerd had. Indien zijn E e r w .
R r 2
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DANKREDE.

burgerlijke beleediging ondergaan h a d , hij vond gelegen
heid bij den burgerlijken regter. Doch hetgeen tegen
eene uitgefprokene Leerrede in een Nieuws- en Adver

tentieblad' opgenomen wordt, verdient, zelfs voor .geen
©ogenblik, eenige onrust te verwekken bij den dienaar
van het Evangelie, d i e , bij goed gerucht en kwaad ge
rucht , alleen zijnen pligt in het oog houdt. Verwering
alleen geefiraan dergelijke aanvallen eenig gewigt. W a t
beteekent hier het Request aan Z . M . , dat N B . niet is
ingediend? Weinig zou zoo iets kunnen uitregten, indien
het verzonden was geweest. Maar nu ?
Prof. H E R I N G A zou zijn E e r w . , daaraan twijfelen wij niet,deze
zijne verdediging hebben afgeraden. Verdraag en duld!
i s beter fpreuk voor o n s , als predikers van het Evan
gelie der verzoening, dan fiat jus tit la et per eat mundus.

Door zijn gefchrijf is hij niets gevorderd, en is hem de
weg ter verzoening met een lid zijner Gemeente integen
deel belemmerd; want litter a fcripta manet, e n , het
geen gedrukt i s , nog meer. V A N M E U K E R E N en
V A N D E U R S E N moeten, zoo zij kunnen, al hun ge
fchrijf vergeten; dan eerst kunnen zij elkander naderen.
Met den wensch, dat dit eenmaal, dat dit fpoedig geluk
ken z a l , zetten wij punctum.

Aanmerkingen
Predikant
V A N

en Bedenkingen op de Dankrede van den
R. A. V A N D E U R S E N .

M E u K E REN.

Te Amflerdam,

Door j . H .
bij J .

Kraijen-

brink. In gr. 8vo. 3a Bl. ƒ : - 4 0 .
.Zoodra wij dit ftukje hadden doorgelezen, waren wij
nog mqgr dan te voren overtuigd, dat Do. V A N D E U R 
S E N zijne Dankrede onder zijne papieren had moeten be
waren , indien hij niet had willen befluiten, dezelve te
vernietigen. De gronden van onze nadere overtuiging
houden wij achter, om niet genoodzaakt te zijn tot her
haalde behandeling van deze altijd nuttelooze krakeeling.
U i t zij voor onze Lezers genoeg.

P. B A V S S I k R E , BRIEF AAN MIJNE KINDEREN. 581

Brief

aan mijne Kinderen,

ware Christelijke

oyer mijne bekeering tot de

Godsdienst, en de beweegredenen,

die mij genoopt hebben, om uit de Rojomfche Kerk,
waarin ik geboren werd,
te gaan,

tot de Protestantfche

over

waarin ik hoop te fterven. Door P I E R R E
te

Montaigut,

Departement Tarn-et-Garonne.

Naar

den tweeden

druk uit het Fransch vertaald.

(Motto:

B A Y S S I È R E ,

XVI : 2 6 . )
In gr.

Mr.

Zadelmaker,

Te Amflerdam,

%vo. IV en 5 1 bl. f:

M A T T H .

bij A. B. Saakes. 1828.
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E e n eenvoudig, onopgefmukt en daarom ook geloofwaardig berigt, omtrent de beweegredenen, waardoor de
Schrijver is overgehaald geworden tot de omhelzing van
het Protestantisme, met een vaderlijk doel ook voor zijne
kinderen in het licht gegeven. Met deze algemeene aanprijzing van dit ftukje zouden wij kunnen voldaan, daar
de Amflerdamfchc
Ringsvergadering,
in dezen jaargang
van haar Christelijk
Maandfchrift
, deszelfs gewigtigen
inhoud uitvoerig genoeg heeft kennelijk gemaakt. Het
komt ons echter voor, dat ook onze Letteroefeningen van
dit allezins gewigtig ftukje nadere kennis behooren te
nemen en te geven.
Onze Schrijver dan , als lid der Roomfche kerk, niet
zeer aan die kerkleer gehecht, verloor den 11 Februari}
1821 zijne echtgenoote. Voor deze,* naar de gebruiken
dier kerk begraven, verzocht hij den Priester om hee
houden van zielmisfen voor de rust zijner afgeftorvene.
Tot in de maand Junij telkens uitgefteld , door het voorgeven des Priesters, dat hij met misfen overkropt w a s ,
vond hij dezen dadelijk bereid, toen h i j , op aanraden
zijner fchoonzuster, den zielmislezer een zesfrankenftuk
liet zien. Dit gedrag des Priesters fpoorde den man aan ,
om aangaande het Vagevuur het Nieuwe Testament te
raadplegen, d a t , federt geruimen tijd, op den fchoorftecnjnantel als verfchöveling gerust had; Bij dc eerfte

P.

BAYSSIÈRE

lezing viel voor hem weg de leer van het Vagevuur,
bjj de tweede die van den Paus, bij de derde de Transfubflantiatie.
Tevreden dat hij de logen had achterhaald,
ftaakte hij zijn onderzoek, en liet zijnen onderwijzer
wederom gedurende bijna twee jaren op de vorige plaats
rusten. Door verzuim van vroeger onderrigt werd h i j ,
van een* Roomschkatholijke, een ongeloovige. Doch,
door den prachtigen ftarrenhemel met Gods beftaan verzoend, las hij ten vierden male het Nieuwe Testament,
om de zedelesfen, die hij bij de vorige lezingen eenigzins
had opgedaan en die hem federt flaauwelijk waren bijgebleven , als rigtfnoer van zijnen wandel en handel nader te leeren kennen. N u vond hij een helder licht-,
hetwelk hem tevens duidelijk deed zien, dat de predikers•
dier zuivere zedeleer onmogelijk enkel uit zichzelven
hadden geput, maar dat zij door Gods geest, zoo als
zij betuigden, ook hierin geleid waren. Daardoor werd
hem J E Z U S C H R I S T U S . in allen opzigte dierbaar en
Goddelijk, als die ook voor hem geftorven was. Verrlangend, om de Christenen naar het Evangelie te leeren.
kennen, vermoedde hij die te zullen vinden in de vervolgde en gehate Protestanten. Hiervan werd hij na*
der overtuigd, eerst door een gefprek met zijne tweede,
huisvrouw, vervolgens door twee verweerfchriften over.het Katholicisme en Protestantisme, .en eindelijk dooit
briefwisfeling en een elf maanden daarop gevolgd gefprek
met den Predikant van Nêrac; en n u , ten-volle verze-;
kerd aangaande het Eijbelfche Christendom der Protestanten, ging hij, na meer dan vijfjarige {lingering, tofc
het kerkgenootfchap van deze over, den 23 December 1826.
• Ziedaar het voorbeeld van eenen man, alleen door
den Bijbel teruggebragt, zonder goud of zilver, list of
bedrog, valfche wonderen en dwang. Voor eenvoudige,
waarheidlievende Christenen, die gevaar loopen in de
listige netten der rondloopende Roomfche Profelietenja-v
gers verward te worden, is de lezing van het geheeleftukje, ook bij herhaling, hoogstnuttig. Deze Brief,
opdat wij hiermede befluiten, zal, door deszelfs eenvou—

BRIEF AAN MIJNE KINDEREN.
digen t o o n , door b e k n o p t h e i d , en den gerïhgen p r i j s ,
v o o r welken dezelve verkrijgbaar is , veler oogen eer k u n nen o p e n e n , dan de hiertoe te prachtig en te kostbaar
uitgedoste Hendrik en Antonio van B R E T S C H N E I D E R .
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3N"a
het belangrijk w e r k van den geleerden en verdienftelijken Geneesheer 0 N T IJ D , ter verdediging van dc
waarde der Koepokinenting tegen dc woeste cn onbefchofte aanvallen van D o c t o r C A P A D O S E , had deze den
eerften pogen te wederleggen door twee gefchriften,
waarvan het eerfte ten titel v o e r t : O N T IJ D ' s Ja en
Neen;
het tweede : Er 11 flige en herhaalde
waarfchuwing aan allen,
die de waarheid lief hebben , tegen de
ongeoorloofde
en verderfelijke
Koepokinenting,
of de
waarde der Vaccine van den Med. Doet. c. G. 0 N T rj D
volledig
wederlegd,
enz. beide in 1825 bij D E N O U D E N u i t g e g e v e n , en w a a r v a n , hoewel het laatfte den
m a m van crnfligc
waarfchuwing d r a a g t , noch het e e n ,
n o c h het ander iets ernftigs h e e f t ; o f het z o n het fchelden en tieren moeten z i j n , hetwelk zich de vertoornde
Sophist
veroorlooft tegen a l l e n , die hem durven tegenfpreken. Inderdaad het bevreemdde ons e e n i g z i n s , dat
een man als O N T I J D zich andermaal met zulk een t w i s t z i e k , hatelijk kemphaantje inlaat, 't Is immers een esprit
de contradiction
en anders n i e t , dat hem drijft: het laatfte w o o r d w i l en zal hij hebben. N i e t om waarheid is 't
hem tc d o e n , maar om gelijk tc hebben. D i t ziet men
duidelijk aan het voorbedacht verdraaijen van woorden
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en uitdrukkingen, aan dat dooreenfmijten van flellingen,
aan die tastbaar valfche conclufiën, waaruit deze werkjes
zijn zamengeflanst, én welke het O N ^ I J D niet moeijelijk
viel, op,elke bladzijde bijna, aan te iföpnen. Dit ziet men
aan dat te koop loopen met Gods woord, zoo als deze
het teregt noemt; aan dat lardéren ruit bijbeltekften, die
er te pas of te onpas worden bijgebragt. Neen, zoo het
C A P A D O S E om waarheid te doen. ware, hij zou een*
anderen weg gaan, niet die kronkelpaden van dialectifche
of Cabbalistifche fpitsvindigheid; hij zou een' anderen
toon voeren, niet dien van hoogmoedige zelfverheffing.
Wat al fophismata , wat al overdrevene grootfpraak,
wat al uitroepen, wat al Woorden zonder zin of wetenfehap ! Als men dat alles leest, zou men gelooven een'
ouden Scholasticus uit de donkere Middeleeuwen te hooren. Het geheele dispuut is niet om de zaak, maar om
den perfoon van den opponens; niet om de waarheid,
maar om de ijdele eer der victorie. Wie het ook geloov e , bij ons wil het er niet i n , dat het Dr. C A P A ' D O S È
ernst is. Neen zeker, hij meent het niet; en daarom te
meer is het jammer, dat de kundige O N T I J D zulk een
doorwrocht boek gefchreven heeft, om al die ongerijmde ftellingen te beftrijden.
Hoe is het mogelijk, één greintje gezond verftand te,
bezitten, en zóó met menfchelijke en Goddelijke zaken te
kunnen omfpringen? Men denke maar eens aan die belagchelijke uitleggingen der H . Schrift, welke in deze
nieuwe Bijdrage met zoo veel grond worden ten toon gefield. Het fpijt o n s , dat wij het zeggen moeten; maar
als wij den Heer C A P A D O S E ZOO gedurig van moedwillig verdraaijen en verwringen van de woorden, die hij
aanhaalt, overtuigd zien, gelijk men dat in dit werk, niet
op ééne, maar op ontelbare plaatfen , zien k a n , dan is
het onmogelijk, a a n ' s m a n s opregtheidte gelooven. Zijne geheele wijze van gefchilvoeren is eene foort van goochelfpel,

waardoor hij behendiglijk de oogen van anderen

zoekt te verblinden. Die het verlangt, kan de groote
toeren van dezen behendigen goochelaar uit o N T JJ Ü ' S
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gefchrift leeren kennen, en zal in hetzelve daarenboven
eene belezenheid cn kunde ontdekken, welke den geleerden Schrijver niet alleen als Geneeskundige, maar ook als
geoefend Bijbelkenner en Theoloog bekend maakt; met
één woord , als iemand, met alle die wapenen toegerust,
om zijne listige tegenpartij met goed gevolg te beftrijden.
Dat hiermede evenwel de ftrijd zou zijn afgedaan,
is niet te voorzien. Ja , men zou gerust kunnen profetéren , dat de beftrijder der Vaccine niet op zal houden te
twisten, tot dat hij niemand meer heeft, die hem tegenfprcekt. Misfchien , als alle Geneeskundigen de Capadopaanfche gevoelens voor de hunne aannamen, zou hem
dit voor de Vaccine kunnen winnen, en met even veel
drift de zaak doen verdedigen, als hij ze nu tegenftaat!
Intusfchen ware het zwijgen welligt het beste antwoord
op zulke ftrijdfehriften; zeker dat hetzelve den Autheur
het minst plcizier zou doen, en het meest de bedoelingen
van zijn gefchrijf zou tcleurftellen.

Befchrijving

van den Heelkundigen Veldtoeftel

ratus chirurgico - casirenfis)
meld

door
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5»*r

IA

de Genees- en Heelkunde, Eerfte Ofticier van Gezondheid bij de Armee,
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door F . B O N N E E L S ,
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te Brusfel.

Met eene

Te Gorinchcm , bij J . Noorduyn.

opzigt

ChirurgïcaleAfbeelding.

1 8 2 8 . In gr.

Svo.

24 Bl. f :- 50.

Hartelijk welkom was ons deze befchrijving van een'
voor den militairen Arts in allen opzigte zoo bijzonder

gefchiktcn heelkundigen inftrumenten - toeftel van
den verdienftelijken Heelkundige V A N O N S E N O O R T .
Elk militair Heelkundige zal zeker bij de lezing derzelv e , met ons , de nuttigheid cn voortreffelijkheid, boven
de vroeger beleende toeftellcn van dezen aard, moeten

$8<J
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erkennen. Vroeger reeds had de Schrijver dezen toeftel
aan den toenmaligen Infpecteur - generaal van de geneeskundige dienst, H A R B A U R , bekend gemaakt, zoo
als

blijkt rit defiselfs

Operative Heelkunde,

bl. 4 6 en

4 7 vaïi het.toe -Deel, en vermeenen wij wèl onderrigtte'
zijn, dat haar deze aangifte verfcheidene zoodanige toe-*
ftellen' vervaardigd werden, welke thans zoowel in de
©ostindifche bezittingen , als in fommige Garnizoenen in
ons vaderland, in gebruik zijn. Ware het dan (de deugdelijkheid reeds door ondervinding bevestigd zijnde) ook
niet te wenfchen, dat men er op bedacht was , op Gouyernementskósten zoodanige toeltellen te vervaardigen, enbij elk regement een' dusdanigen in gebruik te geven ?
Deze toeftel is zeker verre boven de beide vroeger bekende van P E R C Y en A S S A L I N ! te verkiezen, al
Ware zulks alleen, om van geene andere voordeelen te
gewagen, daar deze boven de andere ook een' trepaneertoeftel bevat, en zeer • gemakkelijk kan worden medegedragen ; in dit Iaatfte opzigt althans verdient dezelve
verre de voorkeur boven dien van A S S A L I N I , minder
Hoven dien van P E R C Y , hoewel deze laatfle ook min-"
der inflrumenten bevat, en dus voor elk voorkomend geval minder dienilig kan zijn.
:

De gewone regelmatige en fystematifche verdeeling,
Welke men in alle des Schrijvers werken aantreft, vinden
wij ook in dit werkje terug; wij zien hem zijne befchrijving zoodanig inrigten, dat hij de zes navolgende klasfen
van inftrumenten aanneemt: i ° die voor de afzetting,
a° die voor de onderfcheppingen, 3 uithaling of ontlasting van vaste of vloeibare vreemde ligchamen, 4 .die
vpor de trepanatie, 5 voor de verfchillende hechtingen,
en 6° Voor onderfcheidene verdeelingen. Tot de eerfte
klasfe brengt hij drie lemmets, welke in een beft kunnen
bevestigd worden, de hand- en kettingzaag. Tot de tweede, flagaderhaak en fiagadernaald, pincet en vcldtourniquet. Tot de derde, een kogeltrekker, een troisquarts
en catheter. Tot de vierde, eene hand- of kruktrepaanbbor, met derzelver losfe kroonen , lcnticulair mesje, been0

0

0
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fchraper en borfteltje. T o t de vijfde, verfchillende hechtingen, kromme en regte naalden, en daartoe dienende
draden. Tot de zesde , eindelijk, bistourié'n, tentijzer en
fonde. Zoodat men met dezen voorraad, van ir$rum.enten,
alle de dadelijk voorkomende operatiën zeker kan ta
werk ftcllen. Verder vinden w i j , bl. 1 7 , eene naauwkeurige opgave van de wijze, op welke de initrumenten,
in het kastje moeten worden geplaatst; te welken einde hetzelve , gemakshalve, in drie afdeelingen wordt
verdeeld.
Behalve eene drukfout in de fpreuk v a n F O U R N I E R ,
aan het hoofd geplaatst, weten wij niets op het werkje
aan te merken; cn de verdienstvolle Schrijver heeft, door
het in 't licht geven van deze befchrijving zijner zoo nuttige en voor den militairen Heelkundige zoo belangrijke
vinding, niet alleen aan d e z e n , maar ook aan het geheele
geneeskundige publiek in Nederland, een vernieuwd blijk
gegeven van den i j v e r , welke hem ftceds bezielt voor de
geneeskundige dienst. Hartelijk z a l , met o n s , elk, die
gaarne de Genees- cn Heelkunde bij ons een' gelijken
tred met die onzer naburen z a g houden, wenfehen, dat

de Schrijver, door de fpocdige voltooijing van zijne met
zooveel belangftclling, z o o w e l binnen- als buitenlands,
ontvangene fchriften , onzen geneeskundigen lettervoor-

raad moge verrijken.

Inleiding tot de Entomologie,
Natuurlijke

of Grondbeginfels van de

Gefchiedenis der Infckten , door w . K I R -

B Y en w . s P E N C E .

Met Platen.

Naar

den vier-

den druk uit het Engelsch vertaald, onder opzigt van
J.

V A NDER HOEVEN.

Ijle Stuk.

dam , bij de Wed. J. A l l a r t . 1 8 2 8 . In
en 240 bl.

Te

Rotter-

gr.8vo.XXVI

Buiten Inteekcning ƒ 3 - :

T T
A A et werk v a n dc I I . H . K I R B Y en S P E N C E heeft
in Engeland buitengcinccncn bijval g e v o n d e n , en wij ver-
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heugen ons dus in de aangevangene vertaling van hetzelv e , die het ook hier te lande meer bekend zal maken.
Dit eerfte ftuk behelst acht brieven, waarvan de eerfte
eene inleifiihg op het geheele werk i s , de tweede eene
uitvoerige verdediging van dit vak van ftudie tegen allerlei tegenwerpingen bevat, de derde ons met de gedaantewisfeling der infekten bekend maakt} terwijl de overige
een volledig verflag behelzen van de fchade, welke de infekten te weeg brengen. Het is ongeloofelijk, welk een
fchat van lectuur tot het zamenftellen dezes werks gebezigd i s ; Reisbefchrfjvingen, Journalen, Acta van geleerde Maatfchappijen, alles is geraadpleegd; en de v o r m ,
waarin het werk is opgefteld, prijst zich aan door bevattelijkheid en jjware populariteit. Wij wenfchen derhalve
z e e r , dat deze arbeid worde voortgezet, en deze vertaling in ons vaderland eene onderfteuning vinde , die eenigzins geëvenredigd is aan den opgang van het oorfpronkelijke werk. De vertaling is wetenfchappelijk nagezien,
en onderfcheidt zich dus allergunftigst van de meer gewone fabrijkmatige vertalingen, waarmede wij overftroomd
worden. Ook druk en papier verdienen lof. — Mogt dit
belangrijk werk in ons vaderland den lust voor de. Natuurlijke Gefchiedenis meer algemeen helpen opwekken l~

Ostéographie de la Baleine échouée a l'est dü port d ' O s tende, le 4 Novembre 1827; précédée d'une Notice
fur la découverte et la disfection de ce Cétacé; par
D U B A R , Chirurgien a Ostende, Membre de la Société
Cbirurgicaled'Amflerdam, des Sociétés de Médecine
de Bruxelles et de Gand, de celles de Bordeaux, Touloufe, Douai, etc. Bruxelles , Laurent,
Frères.
1828. 8vo. \Befchrijving der beenderen van den Wal*
visch, enz. 61 Bl. en 13 Steendrukplaten.] ƒ 3 - :

Z i e h i e r een werkje, regt gefchikt om algemeene belangftelling te wekken ! De groote — fit venia verbo — de
Koninklijke (!) Walvisch is in ons land hetgeen de Gi-

D U B A R ,
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raffe in Frankrijk vóór eenigen tijd w a s ; en kwam flechts
de landaard overeen, en gaven wij de ,«ret in de mode
wereld , wie weet, wat niet al ti, la Baleinc door geheel
Europa zou worden gedragen! Doch wij arme torpids
Hollanders 1 zelfs deze groote afgrondsvisch heeft, be
halve eenige Courantentijdingen, nog niets in ons land
te weeg gebragt — nog niets — dan dit boekje, hetgeen
(is er Plaat 13 ook de fchuld van?) nog niet eens in de
Hollandfchc lecsgezelfchappen algemeen is doorgedron
gen. Evenwel hier en daar ligt het nu op den fchoorileenmantel Daast of op eenige romans van W A L T E »
S C O T T , of tusfehen de deelen van het leven van N A P 0 L E 0 N , en herinnert o n s , door die toevallige bijeenbrenging , dan misfchien nog wel aan de uitfpraak van
?

den ouden Bode van Wandsbeck-

„ Het Genie is een

Walvisch!"
Jammer maar, dat het hier wederom blijkt, dat het
genie zich niet mededeelt. Althans de Schrijver van dit
boeksken fchijnt van zijnen omgang met dien reus des
zeeën niet veel voordeel getrokken te hebben. Farturiunt montes — mus nascitur,

ridiculus mus. Een boek

je , met andere woorden , meer gefchikt om in eene ker
mistent aan een gapend publiek te worden uitgereikt,
dan om den weidfehen titel te dragen van Oste'ographie
de la Baleine.

Wij meenden het aan de eer der Hollandfche natie, aan
het vaderland van den onfterfelijken C A M P E R fchuldig
te zijn, deze fnorkerij niet onopgemerkt te laten, opdat
men buitenslands niet in den waan zoude komen, dat
het met den toeftand der vergelijkende Ontleedkunde in
ons vaderland zoo ver gekomen was. Wanneer dus de
Heer K E S S E L S , met den Walvisch reizende, ook mis
fchien deze Qstéographie met zich voert, raden wij hem ,
er bij te berigten, dat er eene aanprijzende beoordeeling
van gevonden wordt dans certain Journal écrit en Hol

landais. Dit toch fchijnt de geliefde manier van uitdruk
ken van den Schrijver te zijn, die, blijkens den titel,
certain D U S A R i s , wien wij den welmeenenden « a d

geven van zijne Voorrede voortaan op wat lageren toon
te ftemmen. Men oordeele: J'ai cru devoir entrer dans
ces détails préliniinaires,
parceque certaines per/onnes ont avancé ^malicieufement que Ji la Baleine n'avait pas été disféquée c'est que nous ne Pavions pas vou»
lu,
et que du reste- elle était mdlheureufement tombée
entre les mains de gens qui tfy connaisfaient rien. La
defcription qui va fuivre prouvera jusqu'a quel point
cette asfertion malveillante était fondée.

Door dit nederig beroep op deze befchrijving hebben
wij dan de vrijheid, om de kundigheden van den Heer
D u B A R . af te meten naar dit werkje. — Doch wij willen
hem fparen ( * ) , en alleen onze fpijt te kennen geven,
dat wij door dit boekje volftrekt geen gewin voor de we-

tenfchap bekomen hebben; dat de talrijke, fomtijds teekenachtige platen niet met meer juistheid zijn vervaardigd ; en dat wij er niets uit leeren, dan de gefchiedenis
van het vinden van den Walvisch ; zijne noodlottige rott i n g , gedurende 8 dagen, op het ftrand van Ostende; de
reis naar Parijs, om C U V I E R ' S gevoelen over den
Rorqual en de Jubarte te vernemen (men had eerst wel
eens het eerfte deel van het Règne animal kunnen op*

flaan);

en eindelijk, 't geen nog het beste is van alles ,

(*) Voor deskundigen flechts één (taaltje! Het tympanum
wordt voor het geheele os petrofum gehouden; men leze nu
de volgende befchrijving, en vorme zich een klaar begrip van
het gehoor - orgaan: Ces os jont allonges transverjalement, fort
durs et compactes, et of rent, dans toute la longueur de leur
face postérieure, une ouverture contournée qui aboutit a tine
cavité oblongue, laquelle contient une pulpe nerveufe. Quoique
Ces os foient épais, on n'y remarque, foit a F intérieur foit H
lextérieur, aucun trou qui pénètre dans leur fubftance, de
farte quil est probable que Vergane de l'ouïe réfideexclufivement dans la pulpe nerveufe qu'on trouve dans la cavité dont
nous venons de parler. P . 25. Is het niet als waren er noch
labyrintbus, noch gehoorbeentjes aanwezig? De Schrijver zie
eens de IXde Plaat van het werk van C A M P E R (hetgeen
hij overigens wel k e n t ) : Obfervations anatomiquesfurplu[ieurs
espèces de Cetacés, Paris 1820.
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de naauwkeurige afmetingen van de onderfcheidene deelen
van het fkelet. Wij verheugen o n s , dat dit ten minfte
bewaard i s , en wij hooren algemeex^, dat het goed be»werkt is. Wij hopen, dat er in het vervolg ^eene betere
befchrijving van moge gegeven worden?
Wij nemen affcheid van dit boeksken, en laten het aan
den Heer Prof. V A N B R E D A over, (die hier wederom,
als un certain Profesfeur
wordt aangeduid) zich tegen
de aanvallen van den Schrijver te verdedigen, zoo hij het
noodig keurt. Wij hebben op dezen Hoogleeraar geene
bijzondere betrekking, en kunnen dit des te gereeder aan
hem overlaten.
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it tweede deel van het Handboek

voor

Notarisfen

handelt over dc gewigtigfte werkzaamheden aan het Notariaat verbonden, a l s , onder anderen: over de wettelijke
gemeenfehap van goederen en huwelijkfche
voorwaarden;
over erfopvolging
bij .verfterf; over fchenkingen
en tes-

tamenten.

De overige onderwerpen, die hier voorkomen,

als : het huwelijk en deszelfs ontbinding;
de
vaderfchap
en af flamming der kinderen;
de vaderlijke
magt, minderjarigheid
cn voogdij; dc handligting
of emancipa-.
tie; het vcnia aetalis;
de meerderjarigheid
en curatele; de afwezigheid,
cn eindelijk het vruchtgebruik,
en

aan welker ontvouwing de eerfte, derde en vierde hoofdftukken worden toegewijd , zijn op zichzelf, en. ook voor
den Notaris, als raadsman in bijna alle maatfehappejijke
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betrekkingen, hoogst belangrijk, maar hadden korter behandeld kunnen worden. Immers veel van hetgeen over
<deze wetbepalingenjj^er gezegd wordt', is niets dan eene
hernaling yan den tekst der wet zelve 5 van de meesten
behoort dê toepnsrrng uitfluitend aan de regterlijke magt;
flechts van kleinen orrïvang zijn, bij foramigen, de werkzaamheden van den Notaris. Wij willedechter hierdoor
niet te kennen geven, dat de aangehaalde onderwerpen
op zichzelf niet goed behandeld zijn $<dit zij verre; maar ,
naar onze wijze van zien, moet een Handboek, als het
onderhavige, niets anders bevatten^ * dan hetgeen dadelijk
tot de Notariële praktijk behoort; de eenvoudige wetbepalingen, voor zoo verre l i j niet in verband met anderen ftaan, behoeven geene opzettelijke ontvouwing; daarentegen moeten de minst voorkomende en moeijelijkfte
gevallen uit elkander gezet, toegelicht en door voorfchriften in toepasfing gebragt worden; en het is alleen op
deze wijze, dat een Handboek, als wij hier bedoelen ,
het Wetboek niet verdringt, maar eene nuttige hulpbron
wordt.
Trouwens aan deze vcreischten voldoet de kundige
Schrijver, in dit Handboek, in vele opzigten, op eene
uitmuntende wijze. De bepalingen der gemeenfehap van
goederen en hmvelifkfche voorwaarden, met derzelver

gevolgen, onderwerpen, die door den Notaris niet genoeg beftudeerd kunnen worden, vinden wij hier in het
breede uiteengezet en op verfchillende plaatfen met voorbeelden opgehelderd; het verfchil,in dit opzigt, tusfehen
de Franfche en de Nederlandfche Wetgevingen, even als
het verband met andere bepalingen, wordt met naauwkeurigheid aangeduid, en men kan zien, dat de Schrijver geheel op de hoogte van zijn onderwerp is. Ook de
formulieren, die zeer goed gefteld zijn, zullen menigen
zwakken broeder hoogst welkom zijn. De behandeling
van erfopvolging bij verfterf, hoezeer klaar en duidelijk
in het Wetboek aangewezen, heeft hier hare nuttigheid,
door de voorbeelden, waarbij de onderfcheidene gevallen
•van erfregt in de zijlinie worden uiteengezet en aangewezen.
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Eindelijk behandelt de Schrijver, in het zesde hoofdftuk, de fchenkingen en testamenten. Alles, wat hierover
in een Handboek kan gezegd worden., vindt men hiervereenigd, e n , hoezeer het betoog vrij breed is uitgevallen ,
kan men geenszins over gerektheid of fangwijligheid kla
gen. De bijgevoegde voorfchriften prijzen zich door ver
fcheidenheid van gevallen , duidelijkheid en "bondigheid aan.
Over het algemeen heeft ons de behandeling der dof
fen , in dit tweede deel, nog beter dan in het eerfte be
vallen. De bekwame Schrijver fehijnt meer vertrouwen
op zijne krachten gekregen te hebben. Hoezeer altijd als
aan de hand der wet gaande zijn zijne redeneringen, tegenftellingen cn gevolgtrekttügen vrijer en onafhankelijker
geworden; zijne kennis aan de beste bronnen voor het
Notariële vak ftraalt overal door, niet om met geleerd
heid te pronken, maar om zijn betoog?'te ftaven en menigen nuttigen wenk en handleiding tot verdere bekwa
ming te geven. Met verlangen zien wij het derde deel ,
dat niet minder belangrijk zal zijn, te gemoet; en al is
het ook, dat, ten gevolge eener nadere herziening der
Wetboeken, dit Handboek eenmaal niet in alle deelen
kunne gevolgd worden , zal niemand, ten zij hij door
kleingeestigcn naijver, meestal het gevolg van eigene min
derheid , worde gedreven , den Schrijver de eere ontzeg
gen , van eene belangrijke bijdrage tot de Notariële wetenfchap geleverd te hebben.
v

Vader landfche Karakterhinde,
Tijdperken

en Perfonen,

ofKarakterfchetfcn
uit de Nederlandfche

fchiedenis , van dc yroegfte tijden af,
wenteling van

van
Ge

tot op de Om

1 7 9 5 . Door N . G . V A N K A M P E N .

lldcn Deels ide Stuk. De achttiende Eeuw. Te Haar

lem, bij de Erven F . Bohn. 1 8 2 8 . In gr. 8vo. IV
en 462 bl. f 3 - 20.
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N . G. V A N R A M P E N ,

KARAKTERKUNDE.

treffelijk werk over de Vaderlandfche Karakterkunde vol
tooid. Omzigtigheid en onzijdigheid, welke de heerfchende partij w e b ^ m e r k e n , maar geenszins in het oordeelen volgen, ontdekken zich ook in dit gedeelte van
's mans uitmuntend gefchrift. Dit zal men den bekwa
men man te meer tot lof rekenen, hoe nader het tijdvak
aan het ónze grenst, over hetwelk de Heer V A N K A M 
P E N 'zijn oordeel onbekrompen, maar ook rondborftig
mededeelt.
Na eene vergelijking van het Nederlandfche karakter
gedurende de zeventiende en achttiende Eeuw, vinden
wij hier behandeld, i ) de Stadhouderlooze Regering
tusfehen W I L L E M

III en W I L L E M

IV;

2°) den Oor

log 'van 1744 en de Stadhouderlijke Regering tot op de
Noord - Amerikaanfche onlusten; 3°) het Stadhouderfchap van W I L L E M V en de woelingen in het laatst
der achttiende Eeuw.

Wanneer men naar waarheid kan zeggen, dat v A N
bij zijn grondig oordeel over die jaren van
burgertwisten en hevige hartstogten, zich bedaard en
beftendig houdt aan het bekende:
K A M P E N ,

Tros Rutulusve fuat,

nullo discrimine habetur ;

dan gelooven w i j , door deze getuigenis alleen, dit
uitmuntende werk algemeen te hebben aangeprezen. Ieder
bezadigd lezer z a l , hieraan twijfelen wij niet, met ons
erkennen, dat ook dit werk den kundigen man groote
eer aandoet.
Het Register is een nuttig en belangrijk toevoegfel tot
het geheele werk, dat daardoor zijne waarde niet alleen,
maar ook zijne algemeene bruikbaarheid behouden z a l ,
bij eiken onpartijdigen beoefenaar der Vaderlandfche Ge
fchiedenis.

Gefchied- en Letterkundige Reis naar Engeland en Schot
land,

door A . p i C H O T , M. D.

door M". M A R T E N S .

Ijle tot lilde

Uit het Fransch
Deel.

Met F la-

A.
ten.

Te Haarlem,

PICHOT,

REIS.
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bij de Wed. A. L90sj.es,

1 8 2 5 , 2 7 . In gr. 8vo. Tezamen XX,

iiSobl.

Pz.
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H e t was reeds lang ons voornemen, dit boek aan te
kondigen. Hetzelve voormaals in de Franfche taal heb
bende gelezen, konden wij niet anders , dan ons over de
vertaling en uitgave in onze taal verheugen. Moge de
boekverkoopfter door een ruim vertier aangemoedigd wor
den, om meer zoo fchoone en belangrijke werken aan
ons lezend publiek te verfchaffen i Wat den vertaler aan
gaat, wij hopen, dat elk,die tot Zoodanig werk in ftaat
i s , liever een goed en gewigtig boek, dan een. beuzelach
tig en ten hoogde onfchadelijk, zal overbrengen. Wij
wenfchen den Heere M A R T E N S dus eer geluk, dan dat
wij hem eenige pligtpleging over zijne keuze zouden ma
ken ; fchoon deze, en niet zoo zeer de minbelangrijke
noten, hem zal hebben doen befluiten, zijnen naam voor
het werk te plaatfen.
Wij worden door deze reize uitnemend bekend gemaakt
met Engelfche letterkunde en kunst. De fchrijver komt
met de meeste voorname priesters in deze heiligdommen
in perfoonlijke kennis, befchouwt hunne kunstflukken ,
en leest en beoordeelt hunne gefchriften. Men vindt al
lerwegen reden , zijne kennis, zijn oordeel, en , over het
algemeen, zijne onpartijdigheid, te bewonderen; uitge
zonderd, waar hij toevallig van o n s , arme Hollanders,
fpreekt: want hier herinneren wij ons, de fchrandere aan
merking door hem te hebben hooren maken, dat „ zeker
dichter, die zich te onregt aan de vertaling van Home
rus had gewaagd , daarin handelde als een Hollandsen
fchilder, die een' Griekfchen kunftenaar wilde copiéren."
Immers, hoe weinig weten wij van de Gndtfche fchilderkunst! en federt wanneer Haat de Hollandfche fchool op
zoo lagen trap , dat een Franschman, in Engeland over
Engelfche zaken fchrijvende, vanhier zijne beelden moet
ontkenen, om iets zeer laags en gebrekkigs aan te dui
den? Gelukkig, dat hij van zijn onderwerp meer w e e t ,
S s 2

en hier ook — want Grootbrittanje is eene waardige mededingfler der groote natie — onpartijdiger oordeelt.
Na een voorberigj,#an den vertaler , dat wij niet overal
regt begrepen hebben, volgt eene voorrede van den fchrij
ver, die, gelijk alle goede voorredenen , vooral niet moet
overgeflagen worden, en waarin h i j , onder anderen, re
den geeft, waarom hij zijn werk niet foortgelijken titel,
als Mevrouw S T A E L aan haar Alhmagne, gegeven heeft.
De eerstvolgende brief is uit Calais. De tweede en der
de brengen ons te Londen. In den vierden doet hij een'
uitftap in den omtrek, als om ons nader met het tooneel
en deszelfs gefchiedkundige herinneringen bekend te ma
ken. V , VI en VII vervolgen. VIII komt weer uit Lon
den , en befchrijft ons hetzelve. Hier willen wij het vol
gende uitfchrijven. De St. Paulus - kerk opnemende , en
het bekende graffchrift des bouwmeesters vermeld heb
bende : „ Onder dezen fteen ligt C H R I S T O P H E R
„ W R E N , enz. o Gij, die gij zijn gedenkteeken zoekt, zie
„ in het rond , " gaat hij dus voort: „ Zeker dit graffchrift
„ heeft iets welfprekends; maar riekt het niet eenigermate
naar menfchelijke trotschheid ? Misbruikt het niet de
„ wezenlijke toewijding eener kerk ? Het is buiten twij„ fel min aanftootelijk in een regelmatig fchoon gebouw,
„ maar dat, door deze regelmatigheid zelve in deszelfs
„ grootheid beperkt, met alle deszelfs evenredigheden door
„ een' enkelen blik wordt opgenomen, e n , ondanks de
„ uitroeping van den Indiaan, nog levendiger het ver„ wonderenswaardig talent van den bouwmeester herin„ n e r t , dan het de ftille aandacht der devotie gaande
„ maakt. Zoude dit graffchrift wel in de gedachten ge„ komen zijn van de vrienden van den kunftenaar, in
„ eene dier Gothifche domkerken, waar de mensch zime
„ geheele grootheid ziet verdwijnen bij de geheimzinnige
„ majesteit van de plaats ? De Christelijke Domkerk wekt
„ door hare zonderlinge, maar verhevene evenredigheden,
„ door hare fchaduwen en halnichten denkbeelden opzigte„ lijk den Oneindigen , en die onmetelijkheid, waar 'oor
„ God zich op plaatfen, welke het meest door zijne onM

„ zigtbarc tegenwoordigheid vervuld z i j n , aan Öns ont„ trekt. D e Heidenfehe tempel i reekt alleen tot onzv.
„ zinnen en voldoet dezelve al te ras. D e bewondering
„ der eenvormige volmaaktheid is weldra uitgeput.
Het
„ is j a m m e r , dat Christelijke fchilderijen de al te groote
„ naaktheid van de onmetelijke ruimte der S t . Paulus„ kerk niet eenigermate a a n v u l l e n , om aldaar, op eene
„ duidelijker w i j z e , van hare beftemming te g e w a g e n . "
D e vertaler fchrijft hieronder: „ In onze oogen is het
„ Circumfpicc!
(zie rond !) de fchoonfte, de verhevenfte,
„ de ftoutftc loffpraak, waarmede het grootst vernuft
„ den grooten w R E N kon verheerlijken , even flout als
„ cle St. Paulus• kerk zelve."
E n onze B I L D E R D I J K .
betuigt e l d e r s , dat hij het bedoelde graffchrift flechts
daarom gepast v i n d t , dewijl gedenkteeken o f grafteeken
ook graf beduidt: w a n t , zegt h i j , ten naastenbij met
niets heeft het f o m b c r e , akelige gefticht meer overeen
komst. — Z o o verfchillen de geleerden!
rt

BricfLX vervolgt. Dc aanmerking op b l . 61 is toch w e l
wat al te fcherpzinnig.
X treedt het Britfche Mufeum in.
„ D o o r w e l k een zunderling misbruik van woorden , " z e g t
h i j , „ n o e m t men de boekerij van dit Mufeum openbaar,
„ wanneer ( ? ) het ten h o o g d e geoorloofd is den bo„ Hoven rug der banden te aanfchouwcn ? " X I I behelst zijn
bezoek der tentoonftelling op Sommerfethoufe, waar w i j , ge
heel anders dan bij ons wel z o u plaats hebben , m e e r , althans
e e r , en als met zekere v o o r k e u r , van beeldhouw- dan
van fchilderwerk hoorcn gewagen. X V geeft eene korte
gefchiedenis der Engelfche fchilderkunst, en in de inlei
ding d i t :
„ M e n zoude aan Engeland het bewijs kunnen
„ l e v e r e n , dat het tot nog even min kunftcnaren van den
„ eerflen rang als eene fchool bezeten hebbe.
Wanneer
„ men fommige Engelfche paleizen en de galerijen van
„ Londen bezocht heeft, welke rijker zijn in meesterftuk„ k e n , dan de Italiaanfche villa''s en galerijen, en misfchien
„ toereikend , om tien Mufcums , gelijk onze L o u v r e , te
„ v u l l e n , dan zoude men fchier z e g g e n , alsof de natio„ nale trots tegen Engeland gezegd h a d , hetgeen de mu-

„ fe Van V I R G I L I U S tegen de Romeinen zeide: „Laat
„ aan andere natiën/ie winstgevende zorgeover, om uwe
„ paleizen met vóortbrengfelen van kunst te verfieren."
XLX geeft den Londenfchen zondag. XX is een uitflap.
Doch dit zij genoeg om een denkbeeld van den loop
des onderhoudenden werks te geven, dat ons althans voor
komt op eene zekere mate van grondigheid en volledig
heid aanfpraak te kunnen maken. Zoo iets bezaten w i j ,
onzes wetens, nog niet omtrent Engeland. Het fchoone
werk van G O E D E ( Q E U D E ) bemoeit zich minder met
de letterkunde, en S P I E E R , hoe naauwkeurig en rijk
ten aanzien van gebouwen en fchilderijen, mist daarbenevens het onderhoudende. Beiden kunnen echter ligt die
nen ter aanvulling en betere beoordeeling van het werk;
waarbij ook vader N I E M E I J E R , ?.lr -neestal andere zij
den der Engelfche befchaving en werkzaamheid opnemen
de , geenszins overtollig wordt. Trouwens, waar beftaat
een rijker en belangrijker voorwerp van befchouwing ? E n
hoe aangenaam moet het ons zijn., het Engelfche volk in
zonderheid ook van die zijde te leeren kennen , tot welke
geen opeengeftapelde rijkdom en magt alleen, tot welke
ook eigen fmaak en vernuft moeten'medewerken; zaken,
op welke ieder volk van eenige befchaving aanfpraak maakt.
Nog meer zeker zou de reis van eenen eigen' landge
noot voldoen, om ons Engeland, zijne kunst en kunde,
zijn leven en beftaan, regt te doen kennen en waarderen.
Want niet9 is zoo gefchikt, om ons over vreemde voor
werpen juist te doen denken, als de vergelijking, als het
bezigen van eenen maatftaf, die ons bekend is. Daarom
ware het te wenfehen, dat een bereisd Hollander wer
ken als dit met zijne aanmerkingen verrijkte. Doch, betuig
den wij niet reeds onze vreugde, dat men de uitgave van
zulk een boek in onze taal wel heeft durven ondernemen ;
en zullen wij dan nog meer vorderen ?
Er ftaat achter het derde deel niet, of het het laatfte
z i j , en wij meenen, dat er nog één volgen moet. In dit
geval komen wij er nog eens op terug. Thans voegen
wij er nog maar alleen bij, dat de onderfcheidene vignet-

ten en platen, belangrijke plaatfen of gebouwen voorftellende, als ook de beeldtenis van S O U T H E Y enz. en
de onderfcheidene facfimiles van handfchriften, het weluitgcvoerde en tevens gemoedelijk compres gedrukte werk
grootelijks vertieren.

Zes maanden in de West • Indien, in 1825. Vrij vertaald uit
het Engelsch, door j . G. s. Te Dordrecht, bij Blusfé en
van Braam. In gr. Bvo. LX en 349 Bl. f 3 - 6 0 .
Z e l d e n gebeurt h e t , dat de Westindiën, door eenen Euro
peer, om andere redenen, dan uit geldzucht, worden be
zocht. Hier, echter, is de ongenoemde Schrijver een gelet
terd Engelschman, die deze reis doet, geheel uit eigene b e 
weging, zonder eenig ftaatkundig o f commercieel belang.
Zijne befchrijvingen blijken dan o o k , over het geheel, gege
ven te zijn door eenen man, wien oude en hedendaagfche
Schrijvers als voorbeelden ten diende ftaan. Over de natuur
lijke gefteldheid der door den Schrijver bezochte Westindifche, meest allen aan de Engelfchen toebehoorende, eilan
den, over den toeftand en leefwijze van derzelver bewoners,
vindt men hier , in eenen aangenamen , levendigen ftijl, merk
waardige en vrij volledige berigten, afgewisfeld door het ver
haal van onderhoudende reisavonturen. Het is waar, voor
den Nederlandfchen lezer zou dit werk nog belangrijker zijn,
indien deszelfs inhoud zich ook over onze Nederlandfche
Westindifche bezittingen uitftrekte. Evenwel , wegens de na
bijheid en het gelijkvormige in den toeftand en leefwijze der
bewoners van onze Volkplantingen, blijft dit werk, ook z o o
als het nu i s , allezins lezenswaardig.
Ziet hier een uitlokkend ftaaltje van den weelderigen plan
tengroei op het bekoorlijke Trinidad: „ Na het ontbijt reden
wij door een half bebouwd land, naar e e n , langs onzen w e g
liggend Indiaansch dorp in Savana Grande. Men kan zich
niets akeliger voor oogen (lellen dan het voorkomen van een
land, dat in deszelfs eerfte ontginning ligt. Het vuur is hier
de H o o f d - A g e n t , en de oppervlakte der aarde is ligt bedekt
met eene verwarde menigte van zwart verbrande wortels en
takken van boomen, die daar zoo lang op hoopen blijven
liggeu, tot dat zij verrotten, alzoo de onkosten van vervoe

te zwaar zouden zijn , behalve ook , dat de grond er veel
vetter door wordt. Maar de nog (taande wonden zijn allerprachtigst, vooral die prachtige voorraad van plantgewasfen,
derzelver bewonderingwaardige verfcheidenheid, kleuren en
heerlijke luister. — Het is dikwijls moeijelijk om den ftandaard - boom te onderkennen uit het weelderig loof, hetwelk
rondom deszelfs takken naar boven flingerr.* en een digt ineengeftrengeld geheel uitmaakt. Het groojefte gedeelte dezer
foort van klimop prijkt met de fchildersichtigfte bloemen op
deszelfs nimmer verwelkten groenen boezem; de wilde pijnboomen glinfteren even als zoo «sje topazen en fmaragden
bij het fchitterend licht der z o n / , Van de in de lucht waggelende kruinen dier reusachtige gevaarten, bij voorbeeld,
van den zijden - katoenboom, Bois le Seur genaamd, ziet
men het klimop, even als groene bloemvlechten, 150 voet
loodregt naar beneden hangen, en door den wind heen en
weder fungeren; anderen, achtereenvolgend aan elkander vastgegroeid, en nu in jonge ftammen veianderd zijnde, vatten
weder wortel in den grond, en worden zoo doende de trotfche fteunpilaren, die den magtigen opperrand onderfchragen.
T e g e n deze ineengevïochtene bloemrijke en immer groene ftutfelen wasfen wederom nieuwe kruipers o p , en formeren eene
aaneenfchakeling van vlechten en kranfen. — Maar niets beviel
mij meer, dan d e , tusfehen deze vlechten, in de lucht z w e vende vogelnestjes, onder anderffn dat van het koornvogeltje,
(de fylvia penfilis van B U F F O N , geloof iR) hetwelk, om zijne
eijeren buiten het bereik van het leepachtig apengeflacht te
houden, eene foort van beursje w e e f t , meest bijna in den
fmaak eener kleine Dames- reticule, welk netje met een geftrengeld koord van klimop aan eenige der buitenfte boomtakken is vastgemaakt; onder aan den bodem van het beursje
ligt het nest, en bij het mintle koeltje ziet men het op eene
onbegrijpelijk aardige wijze heen en weder ilingeren. Ik geloof, dat het wijfje er van onderen inkruipt; doch de verbazende hoogte verhinderde m i j , de opening te zien. Zoo iets
zoude waarlijk bijna aanleiding geven, om te vooronderltell e n , dat de Indianen hunne Chinchorro of hangmat van het
koornvogeltjesnest hebben overgenomen, alhoewel de vogel
wel duizendmaal den voorrang boven hen heeft, zoo in luchtigheid als in beweging.''
Nu nog eens even op St. Lucia aan land getreden. „ T o e n
ik den bergtop eenmaal bereikt had — o ! nooit zal ik dat

oogenbük vergeten! Even alsof ik betooverd w a s , bleef ik
daar buben adem en bewegeloos rondflaren. Nooit heb ik
den hemel zoo digt van nabij gezien. De lucht fcheen mij niet
zoo vast als in Engeland toe; maar mijn oog kon hier, door
een zacht doorfchijnend, prachtig heme'sblaanw, diep in denzelven doordringen, en de groote flarren z a g e n , als de G o 
den van Asfyrië, op het halfrond neder. Niet alleen fchitterde Venus en Sirius in het Zuiden, en anderen beneden in
het Noorden , als uitfnijdfels der maan; maar zelfs geheele
heirlegers hemellichten van mindere vermaardheid kaatften
hunnen vurigen glans op den (tillen en fchaduwachtigen Oce
aan. Terwijl ik dit alles met eerbiedige bewondering aanzag,
fchitterde een zwerm van vuurvliegen , even als zoo vele
millioenen groene vuurvonken, voor mijn g e z i g t , en plotfeling daarna waren die weder verdwenen. Ik keerde mij om ,
en zag al de bosfchen op de bergen als met heen en weder
zwevende brandende toortfen verlicht, nu eens rijzende,
dan weder dalende, hier verdwijnende , daar weder met ver
dubbelden gloed te voorfchijn komende, fomtijds in een' ron
den klomp zamenpakkende, en daarna in loovertjes uiteenfpreidende. Niemand is in (laat , om zich , enkel uit de
drooge befchrijving, van de betooverende fchoonheid dezer
glinlterende fchepfeltjes eenig begrip te vormen. In plaats
dat derzelver uitwerkfels door andere reizigers overdreven zijn
geworden, moet ik betuigen, nimmer eenig verdag, hetzij in
proza of in verzen, gelezen te hebben, hetwelk mij ooit het
geringde denkbeeld gaf van de wezenlijkheid, zoo als ik die
hier ondervond. Er zijn rweederlei foort van vuurvliegen; de
kleine vlieg fladdert door de lucht, de andere houdt zich
meer, als onze glimworm, bepaaldelijk in bosfchen o p ; de
eerfte heb ik nimmer van nabij kunnen bezigtigen, maar de
Iaatfte heeft twee breede oogen achter op den k o p , d i e , zoo
lang het geen licht van zich verfpreidt, eene dofFe kleur
heeft, doch zoodra men het diertje aanraakt, fchieten er twee
dralen groen licht u i t , die even zoo helder fchitteren als het
zuiverde gaslicht; maar de voorname lichtbron is eene fpleet
in deszelfs buik, waardoor het geheeie binnende van de tor
even als een roode gioeijende oven zich vertoont. Ik zette
eens te Trinidad zulk een natuurlijk lampje onder een wijn
glas in mijn flaapvertrek, om te beproeven , of, hetgeen men
mij daarvan verteld had, weikelijk waarheid w a s , en z a g , na
mijn'e kaars uitgedaan te hebben, op mijn horlogie, waarop
ik den wijzer kou zien als op klaar lichten dag."

De Vertaler heeft zich zijne taak vrij gemakkelijk gemaakt.
Hij heeft, gelijk hij in de Voorrede zelf z e g t , zijnen fomtijds
al te diepen voorganger meer dan eens laten varen, dewijl
het volftrekt buiten zijne magt w a s , diens, in den trant van
S T E R N ' S ( S T E R N E ' S ) Sentimental Journey gefchrevene,
geestige uitfpauingen over te zetten. Het ultra posfe nemo
obligatoir, mag gelden, wanneer iemand genoodzaakt wordt,
om iets te d o e n , waartoe hem de krachten ontbreken; maar
dit is hier het geval niet, en T O R I C K ' S Sentimentele Reis is
ook in ons land te gunftig bekend aan dezulken, die geen
Engelsen lezen, dan dat het niét zou te bejammeren z i j n ,
dat de Vertaler heeft kunnen goedvinden, o m , hetgeen hier
In dien zelfden fmaak gevonden w e r d , achterwege te laten.
Ook met de meeste aanhalingen uit oude en nieuwe Dichters
heeft S W A V I N G gedaan, even als de Voorlezer, die gewoon
was de kwade namen maar over te (laan. D u s , l e z e r s , d e ver
taling is fabrijkwerk, ligt en digt, op den koop gemaakt.

Redevoering over de noodzakelijkheid, om de zedelijke verbe
tering der Gevangenen te bevorderen, uitgefproken ter opening
der gewone jaarlijkfche Vergadering van het Genootfchap,
enz. 8 Mei 1828. door j . j . U Y T W E R F

STERLING.

Te

Amflerdam, bij G . J. A . Beijerinck. 1828. In gr. 8vo. 44
Bl.f
: - 50.
H e t Genootfchap: tot zedelijke verbetering der Gevangenen,
fchijnt mindere deelneming te vinden dan het verdient. Ééne
poging, welke mislukt i s , wordt telkens voor den dag ge
haald, om het nuttelooze van de overige te bewijzen. Om
de nietigheid van dezen meestal eigenbatigen betoogtrant dui
delijk voor oogen te (lellen, is deze Redevoering een g e 
past en bij onpartijdigen krachtig werkend middel. De Heer
S T E R L I N G , een der Hoofdbeltuurders van gemelde Maat
fchappij , voldingt zijn betoog door de aanwijzing van be
lang, pligt en uitvoerbaarheid, in het werk der zede
lijke verbetering van gevangenen. Wij z e g g e n : voldingt;
want, wat waanwijze en ijdele menfchen, zelfs onder fchijn
van bijzondere vroomheid, ook mogen beuzelen, het belang
der maatfchappij, de pligt der menfchen- en broederliefde
dringen den nadenkenden, aan de verbetering zijner afge
dwaalde , verwaarloosde natuurgenooten te denken. E n pligt
noch belang vorderen hier iets onuicvoerlijks. Het Christen-
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dom verbiedt ons, aan de verbetering van eenen zondaar te
wanhopen. O f zoude indezenreeds alles gedaar|zijn, wat te doen
is? In het algemeen mag men dit reeds betwijfelen, omdat
in zoo weinige opzigten alles door de menfchen gedaan i s , wat
te doen v a l t , inzonderheid bij moeijelijke faken , en die, aan
het algemeene bewind bevolen, onder zoo veel belangrijks,
naauwelijks eene genoegzame oplettendheid kunnen trekke^i.
Maar de ondervinding, het eigen onderzoek der zake leert dit
bovenal. En het is waarlijk beklagelijk, wanneer men de
gevangenisfen, zoo als ze nog veelal zijn en algemeen plagten te w e z e n , — verblijven van ellende, kweekhoven der
ondeugd, boven welker deur ftond, als boven die der hel bij
D A N T E : wie hier binnentreedt,
legge de hoop a f ! — m e t e e n
aandachtig oog befchouwt. Het verheugt ons r e g t , dat de
Spreker dit, en de mogelijkheid om het te verbeteren, zoo
fchoon en welfprekend doet zien. Moge zijn ftuk, op allerlei
wijze verfpreid, krachtig medewerken, om alle vooroordeelen
tegen de beftaande onderneming, alle traagheid in het toetreden tot zoo Christelijken arbeid, meer en meer weg te nemen!
Van ouds af muntte ons vaderland door zijne liefderijke inftellingen uit; ook zijne gevangenisfen werden door H O W A R D
nog de beste bevonden. Zouden wij ons dezen, boven alles
fchoonen , nationalen roem laten ontnemen, en bijzonder voor
haar, die zich eenmaal, in zoo vele opzigten, naarons vormd e , voor de jeugdige ylmerikaanfche Republiek, of voor Engeland zwichten? N e e n , Landgenooten! koopt en leest deze
Redevoering, — leest, wat de waarheid allerwegen genoegzaam verkondigt, en gaat heen en doet desgelijks! Laat
de Priester en de Leviet met Pharizéfche ongevoeligheid
voorbijgaan; g i j , verbindt de wonden des armen Samaritaans;
g i j , toont, dat ieder mensch uw naaste , elke ongelukkige
uw broeder is !

Opleiding tot Waarhol
'••( Deugd, voor Jongelingen en jonge
Dochters. In Gefprekken tusfehen een Vader en zijn' Zoon.
Vit het Engelsch. Door B . F . T Y D E M A N . Te Dordrecht,
bij J. de Vos en Comp. 1828. In kl. Zvo. Fill en 231
Bl. f 1 - 80.
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niet worden gevestigd. Na eene gezette lezing hebben 'wij
ééne fout op dei^titel ontdekt, namelijk, dat weggelaten zijn.,
de hier onmisbare woorden: naar het flelfel van S W E D F . S
B O R G . Hier t o d heerscht dezelfde Typologie. De rupfen aan
den aalbesfenboom zijn beeldtetihfen van 's menfdien kwade
driften en hartstogten. En dan wordt N B , nog betoogd, dat
2,'fs de Bijbel zulk eene opvatting niet fleehts duldt, maar
vórdert, volgens welke kwaadaardige dieren en planten de
kwade neigingen in des menfehen lvart aanduiden moeten.
Dezelfde kunstgreep van s W E D K N B O R o , om door een vi
fioen een leerftuk te (laven, dat brjbelsch te bewijzen onmogelijk i s , wórdt ook hier gevonden, in de Allegorie , getitelds
De jonge Prim, die eenigzins de fchoone gelijkenis van de»
verloren zo«a verwatert,en den Christen van B U N J A N veelal
gelijkt, op deteize naar de eeuwigheid, maar gedoken in een
ander pakje. Men vindt hier dezelfde allegorifche fchriftverklaring ais bij s w E D E N B Q R K , en overal dezelfde myuikerij, tegen welke B O R G E R het noodige gezegd heeft, in zijne beroemde verhandeling. De gevaren voor ieder mensch,
door dezen ontdekt,doen ons ingenomen zijn tegen èk boekje , voor jongelieden beftemd, maar voor hen niet dan zeer
fchadelijk en hoogst gevaarlijk.
Indien Dr. . T Y D E M A N ZOO veel tijds overig heeft, om die»
te kunnen . verfpillen aan de vertaling van deze en dergelijke
ellendige Engelfche voortbrengfelen, geve hij niet, in een tweede
deeltje, de zes nog overig zijnde (tukjes van C L Ö W E S , maar
hij rigte liever een afzonderlijk Magazijn of pakhuis op voor
Swedenborgjcht Godgeleerdheid, waar dan voor allerlei S w e denborgfche prullaria eene voegzame plaats kan worden ingeruimd. Zoo wordt niemand bekocht, dan misfehien de hou.
der van zulk een Magazijn alleen. Basta.
r

De Dood van Socrates, gevolgd naar het Fransch van A . D E
L A M A R T I N E , door j . B I S S E I . I U S . Te Leeuwarden, bij
G. T . N . Suringar. 1828. In i6mo. XVI en 87 Él. ƒ : - 9 0 .
De Dood van Socrates, een Dichtfluk van A . D E L A M A R T I N E , in Nederduitfche verzen nagevolgd door V I N C E N T
L o o s j E s. Met Vignet. Te Haarlem,
bij de Wed. A .
L o o s j e s , P z . 1828. In gr. %vo. XII en 83 hl. f 1 - 50.
1

wee navolgingen van hetzelfde dichtdek, even verfchü-
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lend in innerlijke waarde. si,-.verfernllen In tiiterlijkes
tooi. De eerie verfmtai'-^ ge bit het meisje, dat van de
magt harer bekoorlijkhede .
', • >t t s , alle overtolHgen opfthik, -en treedt te ?«»<<.•••> «n ten net, maar eenvoudig
kleed; i e andere, daarenu- :er., verraadt le zelfovertaiging
barer minderheid j . cfeor ,k anpHvalligtwjiu', met welke zij
alle fiera ' • • . ' C -'t~ »• i'„r i i.nst heelt te hulp geroepen.
Maar de ,. i;.e . " U ' . ' t .
uei <ehoone, zoo wel bij meisjes
als in ve; > i ,
i.t .'i.^-lehtiue kokette vourbij, en reikt
tan tie
•• • ev,,>.bord den gunden appel der over1

1

winning»
"Uit de > " 'i ' - • eiding , die eene tint van galanterie
heeft, welke wij oieticei . dal lang bij «tns verbleekt w a s ,
Kal de prozaïfche l e z e r , i>>>pe» w i j , reeds hebben opgem a k t , dtt van- d e i e twe- ».<ekfs«» datgene, wat er van buiten l e t lerlijkst uitliet
at.i.' va» binnen bet tchoonfte
niet i s , en dat l e t nederi. • 'ia*i* .nnaat in echt gehalte zwaarder weegt d m de breedgerande okraaf, met keurif titelvignet, gektrtoaneerden omilag en al. Onze onpartijdige vergegelijliig van beide l a k k e n zal deze opgevatte meening tot'
zekerheid doen worden.
*
:
L A » A R i l ME Is zeker door eiken Nederlander van finaak
in het oorfpronkelijke gelezen , en zijne Meditations zijn reeds
zoo dikwijls door onze heele, -halve en kwartdichters nagevolgd , dat wij liet eigenaardige van zijnen trant als bekendmogen vooronderftellen. Er is in denzelven iets nevelachtigs en onbepaalds; zijne beelden en vergelijkingen zijn dik-'
•pijjs zoo geestig en onligcliamelijk, en toch is alles niet'
zulke gloeijende tinten ggpenfeeld en in zulke Éérlijke en
veelomvattende uitdrukkingen vervat, dat er bijna geen dichter i s , die zijnen navolger, • als hij geest en vorm getrouw:'
wil overgieten, grooter hinderpalen In-den weg legt» Wel ïs
w a a r , zijn Dood van Socrates is op fommige plaatfen meer
verhalend, op andere meer iellig didaktisch, • dan zijne o v e rige dichtwerk
ir die nevelachtige fchemerfchijn , w e l ken hij zoo bekoorlijk weet aan te brengen , is toch over het
geheele l o k heengewafemd, e i bedekt fommige partijen ge*
heel» Wij erkennen dos gaarne, dat eene dichterlijke vertolking van hetzelve eene «eer rnoeijelijke taak i s ; dat fleehts
diepe kennis onzer taal, ijzeren vlijt e i gedurige befchaviog
voor derzelver vervulling konden berekend zijn ; en dat het
dns zeer mogelijl '
'
n , fehoon in andere opzigten ,
gelijk i e 'Heer
tisziis f i n dicAterlijke verdien-'
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flen ontbloot, biet ongelukkig Haagde; maar het fpreekwoord
z e g t ! waarvoor men\fcjlgej> gaat, daarvoor moet min mede*
vamn; en vooraf wanneet anderen toonen, dat de vrijwillig
©pgenomene fcheepftaak goed kan vervuld worden, dan is er
geene reden denkbaar OEI de waarheid te verglimpen, en de
regtvatrdige kritiik 'jnoét ieder geven dat hem toekomt, het
zij dan lof of berisping.
§ D e eertte kómt, zonder tegenfpraak, den Heere K I S S E L I Ü S t o e , die met dezen arbeid op eene waardige wijze w e der optreedt in de letterkundige wereld, die hij ten eenemale
fcheen te hebben verlaten. Hij volgt het oorfpronkelijke regel v o o r regel, giet elke gedachte, elk b e e l d , elke vergelijking o v e r , en dat zonder zijne toevlugt te nemen tot het
ellendig hulpmiddel der omfehrijvingen, die ezelsbrug van alle
Hechte, vertolkers. ( D i t laatfte zij in het algemeen gezegd ,
zonder het op den Heer L O O S J E S in het bijzonder toe te
pasfen.) Zijne verzen zijp fierlijk en gefpierd, foms wel eens
wat al te kort ineengedrongen; hetwelk zeker ontftond uit
zijn onvermoeid ftreven, om zelfs de kleinfte fchakering van
het oorfpronkelijke niet w e g te wisfchen. Voeg hierbij, dat
zijne dichterlijke uitdrukking bijna overal even keurig, even
fchilderachtig i s , én dat Hechts zeer zelden eene hinderlijke
omzetting (inverfie) o f een lam naflepend deelwoord verraadt , dat het hem zwaar v i e l , het vloeijend Fransch in even
vloeijend Nederlandsen over te, brengen. Met dit alles^zijn
er toch natuurlijk fommige plaatfen, waar hij het oorfpronkelijke denkbeeld verzwakt of minder getrouw uitgedrukt
heeft; doch daarentegen is het ook weder niet zeldzaam,
dat hij niet eene zachte hand eene enkele onkïefche o f minder zuivere tint van den Franfchen dichter wegwischte, en
voor dezelve eene meer gepaste bezigde» Van beide vinden
wij voorbeelden in deze zinfnede:
Ja zelfs geen eerfte b l i k , waarmee wij 't licht begroeten,
Als 's levens ochtendftraal onze oogleên komt ontmoeten;
Geen lier, zich huwende aan der fchoonen toovergalm, —
D e z e regels zijn veel zwakker, dan de Franfche :
Quand Ie rayon dort vient baifer fa paupière ;
L'accent de ce qtfon aime a la lyre mêlè —
Verder:
Geen geur, die 't zintuig drenkt met ambrozijnen w a l m ,

A.
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jfef

N o c h ' t zoet c ^ m k w . 0!?nd* mhmaar, in verrakken,
Zijn bruid o p ' : *•:•.: (
• rouw mag op de lippen drukken,—
W

D e z e , daarev.-'j;. : , /nn de eerfte feèildccachtiger, en de
laatfte zedigcr en kfcicher, d a n :
Le pa) '
</.' ia coupe exhuL;
La fm
•)•
batyr, tfuanJ ik fa ll'vre errante
L'amaui T )c,
, la ma:, les livres de famante.
Eindelijk;
Schenkt ooit die liooger vrei% i , die eens de vrome fmaakt,
Op 't eerst ontwaren, dat de dood zijn kluister Haakt!
En h i j , terwijl we omlaag zijn Ujkasch nog vergeren,
Vergeer — vergeet aireede, in *i juichend opwaartsvaren,
*t Vaarwel, dat hij aan de aard* voor eeuwig fchuldig blijft —
B e aard', die» als dwarlendito;', daar voor Gods aanfchijn drijft.
Hier is i i den laatflen regel niet fkchtj het denkbeeld verz w a k t , maar zelfs geheel uit bet oog verloren:
Ce monde èvaniui dhparalt devant

Dien.

Beter heeft hier L Q-O S J E S :
Verzinkt haar bol eensklaps,

dtar hij God zelf aanfchouwc.

Dezelfde kiefche frnaak, die K I S S E L I U * den nachtelijken kus der wulpfche min in den eerden huwelijkskus deed
veranderen» 'bewoog hem insgelijks, om eene vergelijking te
verwerpen, d i e , naar onze fchatting, al zoo ongepast i s , als
men er eene kan uitdenken; namelijk, waar L A M A R T I N E
•an Socrates, nadat hij den gifbeker gedronken had, e n n o g •
tot zijne leerlingen woorden van hoogere wijsheid (prak, ztgi:
Quelquefois l'oeil am eïei, II rèvoit en fiknee,
Puis déroulant les flot i. i tam te eloquence,
£ a, ! ,n. '• mme iniv•' , <. amx jus du raifia
Brifait cent fois & fil -Ie •' • discours fans fin,
Ou cemrne Orphic errant dans lef demeures Jbmbrti,
Es f"" —'re coupés il parloit ë des ombres.

. ,

Hier faee.i . „ > £ l i d s die leelijke dronkenfehap, welke zoo
flecht bij - i'iheid en het ierfiiur voegt, geheel weggelaten , en zegt eenvoudig; •
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N u floeg h i j ' t oog omhoog, verdiept in mijme«'»j?«,
Dan deed, welfprekendheid op nieuw zijn rede ontfpringen;
£n ,. dringend met zijn' geest den nacht der toekomst in,
Door hooger drift ontvonkt en gamch verrukt van z i n ,
Sprak hij tot fchimmen , als eens Orpheus aan de boorden
Des afgronds, deze reen, met afgebroken woorden.
Natuurlijk zouden w i j , dus voortgaande, ook wel eenige
zwakke plaatfen vinden, b» v. bl. 20: »
:

E n fprak (dus fpelende) als een hemcltolk, wiens taal
De wijsheid, ongezocht, huwt aan de feestbokaal.
De taal, die niet drinkt, kan de wijsheid Hecht vereenigen
met den vollen beker. - L A M A R . T I N E zegt dit ook niet,
maar:
Et par kit en jouant comme un vieillard divin
Qui mêle la fagesfe aux coupes d'un festin.
De grijsheid dus, en niet de taal, huwde de wijsheid aan
den feestelijken beker. Maar L o O S J E S maakt het nog erger:
Hij fpreekt, zoo fpelend , als een goddlijh beeld der grijsheid,
Die (leeds den feestwijn kruidt met geur van ware wijsheid.
Dat is wel een kruidig beeld !
Onnaauwkeurig js ook de vertolking van den aanhef der
fchoone plaats op bl. 2 3 :
Nous oublions le Dieu pour adorer fes trace*.
door:
Wij doen de Goon te k o r t , waar wij hun beeld vereeren.
Waarom niet, bijna letterlijk, dus:
Den God vergeten w i j , om Hechts zijn* afdruk te eeren.
L o o s j E s heeft, zeer lam , zelfs taalkundig
der dan prozaïsch:

flecht,en

min-

De Godheid, wijl van haar elk fpoor wordt aangebeden,
Vergeet men zelf daardoor.
1
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In deze z e l f . .
.<
/ w . ^ li e ft v h ' c u i » ook een
een geheel ni •
I •* .-e'.' , &a echter misfclnen niet minder gepast is,
-n ki^'nc , wat t A M A R T i N E bezigde, ia
de plaats geffesü ;
Tons ces f' . /•, y.nt FOlimpe it PF.hfu
Seat fm
</, <'.»<>i /•<•/•• »«« A'vim'fie,
Mes lettr , t> t r,,,m f;tr la nature
ccril,
ün omen
>L-u jet te fur mire esprit.
Dat lieer; • . ••• l - , '\-:\ tot san Olimpus tinnen,
't Zijn alle o d , V - •.», vergood door onze zinnen;
Naamcijfers
• i
haiut in 't bock der fchepping prent;
Een fcheen
- , ', God • zelf V rilland ter gidfe zendt.
v

11

Dezen laatftc
• .c.i wij i:i eeu corfpronkelijk dichcftuk fchoon v>
«
. , • ï; t moeten wij aanmerken ,dat de
navolger juist i<
. ,
;-i*ek!e z?gt van 1. a A R r 1 N E ,
die deze felie. ,„• _ - h-z'-*- !'-eichou\vdc als eene gids voor
het •erfland, maar wel degelijk als..een* ü a Q é r , die hetzelve
benevelde. B e voorlaatfte r e g e l , zoo hard door die ongelukkige naamcijfers, had zoo gemakkelijk vloeijender en getrouwer kunnen overgebragt worden ; b . v . :
:

*t Zijn letters van zijn' naam, de fchepping ingeprent.
Hier verkiezen wij derhalve de vertolking v*n t o o s j t s i
Maar die bewoners •211 d'Oliffip, of 'f aardrijk} fehoot,
Zijn alle 't beeld van G o d , door ons a t e ê verf ood ;
Slechts letters van zijn* naam op heel caruiir gefchreven.
Een fchaduw door dien God op onzen geest gedreven.
Uit liet een en ander is het blijkbaar, dat de vertolking
«11
n min volmaakt 1$ als eenig menfehelijk werk» en dat hij zelf" bij eene herziening nog wel eenige
verbeteringen In dezelve zonden kunnen aanbrengen; maar
wanneer een al te keurig en het onmogelijke vorderend beoordeelaar hare voortreffelijkheid, na. eene .gezette ftudie van
liet oorfpronkelijke, zonde willen betwijfelen, dan heeft hij
ze flechts tegen die van L O O S J E S over te t e l l e n , aan wel»
ke.deze niet onverdienftelrjke Dichter toch erkent alle mogelijke moeite beieed te hebben. Hij zegt l e t , en dus moeten
wij liet gelooven , naar hem alsdan tevens het talent v»n
•' KUMBiscH. 1S2I, if0. 14,
T t
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•dichterlijk, vertalen ontzeggen; want zijne- verzen zijn dikwijls z o o gewrongen, verminkt door zoo vele onduldbare
« . o r p t l i l g e i i : . u j | g e r e k ' t . i l ^ ' z u l k e ontzenuwende omfcbrijr
vingen, opgeflopt m»t z o o vele achterna flepende deelwooü-,
d e n , en volgemaakt met z o o vele woordjes, welke men g e makkelijk konde misfen, dat ieder Nederlander, die uit dezelve L A M A R T I H S d e n l t te lêerea ksnnetf, wel zeer onvergenoegd din 'okta'af z a l toeflaan en uittoepen: Dat b e hoefden wij*" waarlijk - niet .uit Frankrijk t l halen!
Reeds de tweede regel van het ( l u k :
;;

s

De zbn rees langs de Ictuia van den Hymettus o p ,
Van ïhefeus teapeltia f erifcritend hel den top.
befthenkt ons gtejt. een naflepend deelwoord, en met eene
omzetting, w e i l e Wffeuiakkelijk konden . misfen} en de
vierder
E n , wijl z e o p ' i Parthenon haar' vuurgloed neer liet dalen,
•Schoot z e , als tot affcheidsgroet, fleets in den kerker ftralen.
verrijkt onze taal met een bijwoord, dat wij tot nu toe niet
kenden, en ook niet in W E I L A N D konden; vinden; terwijl
de ^vijfde en zesde :
Men zag een gulden k i e l , langs ' t woelig pekelveld
Bij ' t heilig lofgezang ter haven ingefneld.
niet Hechts een fchip over een veld doen varen, en dat wel
over een veld van nat uit de harington, (wij kunnen ons
met het woord pekelnat, offchoon dan ook de Heer L O O S J E S hier b e t gebruik voor zich hebbe, maar niet vereenige'n)
maar daarenboven eene onwaarheid behelzen, welke vlak
ftrijdt met hetgeen Socrates later z e g t , op bl, 5 , waar h i j ,
aan zijne leerlingen het fchip wijzende, dat in het gezift
w a s , uitroept:
Mijn ziel bereikt, gelijk dit fchip, weldra de haven.
indien hetzelve echter op b l . 1 dè haven reeds ingefneld
w a s , behoefde het er op bl. 5 niet meer in te komen. Het
oórlbronkelijke heeft dan o o k :
On voyoit fur les mers une poupé dorêe,
Au Muit des Hymnes faints, vaguer vers le

I'yie.
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SELIUS :

Ginds dobberde uit de zee de r|tf«ffOlde.-ttffveu
Bij ' t fcha&trend Pean o p , oai liilwtiRiitttf te'fcewn.
Om voort te a a m

de zevende:

't Was haar <>.v;>«J:<mi<i.. ach! die ' t wrcede vonnis velde,
Die 't offers
het » -.,»; tiert laatften dag voorfpelde.
behelst eene • ï w j , die dnnrenboven ongerijmd i s ;
want de tem ' i t fchip velde het vonnis niet; deze wak .-was
% *• <-'••.' >'.n$en vroeger, door den Raad verri'gt;
alleen, de vcltrva. ii r *
het vonnis wachtte op de terugkomst. Wan .
r.iei;
,..n halven regel laat wegvallen , is
de zin g o e d ,
-'f-ti.' ' j.ctromv,en men mist dat ftooteade tweemaal « e .
Verder;
Doch zoolang 't lieflijk licht der zonne Griekenland
Befcheen, verbood een w e t , dat iemand ooit zijn hand
Sloeg aan liet reege hoofd, dong n a » ' t verbeurde leven.
Gelijk de 9de en toie regel hier gecongrueerd zijn, is de
z i n ; dat, finds tie zon Griekenland, befcheen, er eene wet beftond; hetgeen toch de meening niet is» Ferbacd 'moest voorafgaan » om te doen begrijpen , dat er eene wet beftond, die
niet wilde, dat men de misdadigers ter dood b n g t , zoo lang
de zon aan den hemel fond. In dsn n d e n regel ftaat w e der tweemaal hetzelfde; men votge'zijne laatfte helft bij het
insgelijks weggefhedene van den /den*
Een w e t , door heilgen angst den Grieken ingegeven.
Deze 12de regel is een toonbeeld der hoogstmogelijke ver-,
lenging; hij is gemaakt alleen tot uitdrukking van het Franfche: de peur. T o t vergoeding, echter, mogen wij z e g g e n ,
dat de volgende zes (de 15de alleen uitgezonderd, in welken offer veel te algemeen en onbepaald en verfcheiden niet
joist i s , daar dit woord meest van een* zachcen dood gebruikt
wordt) beter zijn, en l e t oorfpronkelijke getrouw wcdergeyen:
T ta
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Dat tooit haar ftralenglans, die *t levend hart verblijdt,
Door oogen zonder blik onwaardig werd ontwijd ;
O f , dat een offer, bij V ontijdiglijk verfcheijen,
Het leven en het licht ooit tweemaal zou befchreijen:
Z o o feelt een balling heen van 's vaders erf en g o e d ,
V ó ó r nog Aurora's blik het wereldrond begroet.
Wij hebben, tot bewijs onzer onpartijdigheid, juist deze eerde regels der navolging ter ontleding g e k o z e n , daar ieder»
gedachtig aan de fpreuk : gted voorgedaan, half verkocht, in
het begin zijn beste been nog al vooruit z e t ; en wij moeten
dan ook in gemoede betuigen, dat er veel zwakker en weinig beter plaatfen dan deze in het werk van L o o s j E s
gevonden worden. De lezer heeft nu deze regels eens in het
haarfijne met ons befchouwd;; hij beproeve, o f hij ook eenige
der gemaakte aanmerkingen kan toepasten op die van I C I S S E »
ï, ïv $, welke daarenboven de verdiende bezitten van in g e lijk aantal te zijn als de oorfpronkelijke van L A M A R T I N E ,
en dus twee minder dan die van L O O S J E S :
D e zon fchoot, rijzend van Ilymettus t o p , haar glanfeo,
Door 't floers des iageraads, op Thefeus tempeltranfen,
E n w i e r p , het Parthenon omftralend met haar* g l o e d ,
Ter vlugt in 't kerkerhol als waar ' t e|n affcheidsgroet;
Ginds dobbelde uit de zee de rijkvergulde lieven
Bij 't fchaatrend Peau o p , om kustwaarts aan te lire v e n ,
D e k i e l , wier thuiskomst, elk gedoemde, in Pallas muur,
Ten teeken was gefield van ' t heilloos ftervensuur!
Maar ' t oud gebruik verbood hun 't levenslicht te ontrooven ,
Voor zich de zon fcheen in "t Ionisch meer te dooven,
Uit voorzorg, dat haar glans, die al wat leeft verblijdt,
Door geen verftarden blik aanfehouwd wierde en ontwijd;
O f dat de onzalige, die de oogen look in 't fneven,
N i et tevens 't zonlicht zou befchreijen met het leven :
Z o o vlugt de balling ook van d'ouderiijken grond.
N o g vóór Aurora daagt aan 't halve wereldrond.
Wij hadden wel gewenscht, beide vertolkingen, zoo al niet
gelijkelijk, dan toch/de eene meer, de andere minder, aan
het publiek te kunnen aanbevelen; maar de partijdigfte lezer
ziet het z e l f , dat wij niet m o g e n , en dus houde men zich
bij het zakformaat; dat is ook het gemakkelijkst.
N o . X I I I . Bcckbefch. b l . 5 7 6 , reg. 2 0 , flaat, door
keerde correctie der laatfte proef, afleg, lees affla.
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BOEKBESCHOUWING.
Bijbeloefening
•

trvr< «en tweeden Brief

de Korim!..•/'•;•$. Ihor
Predikant

••• R>-'-«-ifk.

Allart. ï8:,r.

j i . van

van Paulas

am

i i k y s i n c e n ,

Te Deffi,

bij de W e d . J.

/.'. ;•>'. Bvo. 5 2 9 BL f 4 - 8 0 .

• B i j de ank'iivlïgt'ig- van dit werk gevoelt zichRecenfent in o n t s B j - w m c \ -rtegenheid. Hom. vroegere Bijbel»
•oefeningen x •>
:vsdle van M A T T h e u s enr, u K A S , den .•-> ..
: A ' ' L U S afin dn Romeinen en
.diens eerftev. ,<%• tU KvrinfMêrs,
heeft de E e r w . v a n
• h e y n i n o b 0 v a hei algemeen grooten l o f behaald;
.en toch w i l ons deze Bijbeloefening owr den tweeden
•.Brief aan de Korinthilrs niet regt bevallen. O o k over
.den vroegeren arbeid zou ons g e v o e l e n misfchïen eenig" z i n s hebben verlchild: van dat der meeste. Beoordeelaars.
Daar wij nu cer«t in de gelegenheid z y n , ons oordeel
over diisdanigen arbeid mede te deelerj, vangen wij aan
met onbewimpeld onze gedachten te zeggen, dat namelijk
•deze Bijbeloefening meer de bonding heeft „vin oefeningen ovF.a dm Bijbel, dan w e l d e ' f t r e k k i n g , ora den
i e z « r o f Hoorder te oefenen m den Bijbel; w e l k laatfte
punt w e l het voorname o f liever eenige doel moet zijn
van alle welingerigte Bijbeloefeningen.
. Bij tïen vroegeren arbeid des Schrijvers viel dit mis»
fchien daarom minder in het o o g „ omdat .de verfcheidene
aard der toen behandelde Bijbelboeken eene grootere uitvoerigheid felieeti te verdragen. Doch juist gelijke b e handeling ¥an eenen Brief» die met liet reeds vroeger
..verklaarde een, groot verfchil oplevert» maakt het gebrek
n u meer tastbaar. De aanmerking van h o r a t i u s :
;

;

Intererif multum , Davusne loquatur, an Heros, eet.
't Verfchil is groot, wie fpreekt, een (laaf o f Godenzoon.
is op de

natuur
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gegrond, en ook van toepasfing bij
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het verklaren der Heilige Schrift. E r is groot verfchü tusfehiJi" den verbalenden fchrijvcr, den godgeleerden enderwijzer , den ftrengen beftralr'er en vermaner , en
den vaderlijken vriend, die zijn geheele hart uitltort en
door hartelijke liefde dringt tot het goede. Dit onderfchcid
behoort ook de Uitlegger geftadig in het oog te houden,
daar hij meer dan enkel de woorden heeft te verklaren.
Dit zal wel het onderfchcid doen in het oog vallen tusfehen Bijbeloefening over M A T T H E U S en L U K A S
als Evangcliefchrijvers, tusfehen den Brief aan de Romeinen , tusfehen den ecrikn aan de Korinthiêrs, en den
tweeden aan dezelfde gemeente; welke laatfïe Brief, door
de Akademifche Verhandeling van Prof. R O Y A A R D S
uitmuntend toegelicht, door kortheid van uitdrukking,
door plotfelinge overgangen, en door telkens óp het onverwachtst veranderden t o o n , eene natuurlijke welfpreksndbeid b e z i t , welke in die mate geene kunst ooit kan
Tóf zal bereiken. De Uitlegger, d i e , door noodeloozen
omflag, dit eigenéommelijke van dén ftijl wegneemt,
werpt te veel water ia den w i j n , en maakt een fterk gefpierd ligclaam, door hetzelve te vtrrekkeii, tot alle
: krachtig* werking ongefchikt en lam. Het is wel waüf,
-ete de Eervv. V A N H E Y N I N G E N meest overal de gefteldIteid van 's Apostels aandoeningen in den Brief juist doet
Opmerken % maar korte en meer kernachtige opheldering ,
voor welke deze Brief zulk eene uitnemende gefchiktheid
heeft, zou dit alles meer in het oog doen vallen. Het
gëzigt.,vaa den krachtvollen man werkt fneller en gemakkelijker op den aanfehouwer, dan de wijdloopige, hoezeer
dan ook naauwkeurige engeleerde, ontleding van deszelfs
lijk. Zulk eene ontleding komt ons Voor deze Bijbeloefening te zijn, waarbij wij de geleerdheid en het vernuft
van V A N H E Y N I N G E N niet miskennen. Ook wij hebben dus gegronde aanmerkingen tegen de lijvigheid, of,
zoo als beter gezegd wordt, tegen de omflagtigheid,
welke dit werk van V A N H E Y N I N G E N niet enkel kostbaar, maar, hetgeen-meer zegt,ook minder bruikbaar maakt.
Indien men voor onze meening voldingend; bewijs ves-

iHJBJftOEFENÏNO OVER II
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langde, m wij gelc-cnheici hadden, dit h'er uitvoerig
«ui te wijzen,, zon ;ris vooral ÏToofdft. M hiertoe .ges o e g E t s i c fh»f opleveren.
Dit hoofdftuk toch zul bij
ternaclitigc v-rruditig en opheldering beter uitvallen' , dan
bij de omllagtige opheldering door den Schrijver, bl.
3 9 7 — 4 5 - . C Jüf. k J Ï A A R D S , Disput. Inaitg. de II
Vault a,- -"•/-. />••/'//.. p;tg. 109. Om hetgeen wij bedoelen meer in het oog te doen vallen, zullen wij onze opvattint -i tegenover d'ic des Schrijvers geplaatst, nog lafea v o l f - . Ziehier :lau Hechts enkele ftalen.
1

v,

M.

Kec.

H. Vf- l , öe'j of ft; mij
Sft
u-inig vwdnegt in de
#*#!'s/wi'il enz. enz. enz, Ja
00k, lieve t,, och m. verdraagt:
mij, di, HU ccza dwaasheid ia
mij.
Vs. 4, 'Viiiu, utdiett — —
sa» n v , " ,•
met
regtj ikv*rgiretdelijk,«rfgonlijk
,'„ z.w /<««dt gii g e reed
,
nHe*, n-at gif
op uitte pteéAaitj vwtimat*id' én plift erl«tl':if.l>4
te v e r i o o r i i è i t ^ ' e n g f e a « .

Od of gif. mij verdroeg* in
het weinigje dwaasheid!
....
Ja ook mij verdraagt gij.

. W a n t , " ttfeiT ~ _ —
dte&t'gij "Hl C*3i met kern
te verirageh\ Svafit' ik acht,
enz.
''
'
(*)' pA'ti'fctts bezigt Mei*
i f t K l f i e * i'ÈMi' all "j*»u* ^
mme, V i f 1' 91 tedenzelfdem
fpocttfiea » s . De veranderde toén in het 4de vers heldert dit' duidelijk op.
fï. n,
« ' . c t M t hu ' fFéamM . v . v , OH/htifk
mijnen ar 1; . i . T i u , >• ,v
mei Uefihgb? . « » . . Godweet
Bier, bez... ard m e i dv. /.i-rg
voor mij» .idei'>"iid, > ' „
ikdaiM
>, t>?
Dèzè'beti •! kii.i
* •«
Jef. .
:

:

:

#

<
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Wi] onthouden ons fan verdere'lalën A aanmerkingen,
en wenfehen den Eerw. V A K H E Y N I N O E N bij'io|£
^lrMè gelegeniiettl meéiëm tijd'toe 'tM, h ë t ^ e è i l ^
tfoör -öfisgebtek nu'-zoo uitvoerig fcfatfjft,
nléer'W
feof t- e i Afcertijk -tx^betér i n - h e t ' l c H t « i i « è f t ï S i t r C n .
V v 2
:

9

:
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D. H . W I L D S C H U T ,

Het zuchtet?'
ring

van

S C H U T .

fchepfcL Proeve eener eenvoudige verklaVIII: 18—25. Door D . 11. W I L D Te Amflerdam,
bij J. van der Hey en

Rom.

Zoon. iSi.8.
In

HET ZUCHTEND SCHEPSEL

In gr.

8vo. Fill

en 56 BI. ƒ

60.

dit iïukje levert de E e r w . W I L D S C H U T eenc be-

langrijke bijdrage ter verklaring van eene niet zeer gemakkelijke Bijbelplaats. A l s zoodanig bevelen w i j deze
Proeve allen deskundigen ter toetfingc aan.

ting van het zuchtend

fchepfel

In de opvat-

verfehillen wij van den

S c h r i j v e r , maar onthouden hem daarom geenszins den
l o l , die hem als naauwkeurigen Bijbelverklaarder ook hier
toekomt. Ons heeft hij namelijk.niet o v e r t u i g d , dat xwret
n Krimi het Christendom', als eene nieuwe fehepping van
G o d , te kennen geeft. Naar, ons gevoelen beteekent het
het menschdom in het algemeen; t e r w i j l , die gezegd wor-

den de eerftelingen des Geestes te hebben, naar het doel
des Apostels , de Christenen , niet blootelijk de Apostelen , z y n . D a n , ter nadere Having j*ffl"7ttt ons g e v o e l e n , in tegenftelling met dat des Schrijvers, ontbreekt

9ns hier plaats en gelegenheid.

D o c h , ook bij dit ver,

üchil van g e v o e l e n , achten wij deze uitlegkundige bijdrage belangrijk , en eener nadere toetfinge waardig.

Zamettftel der Christelijke Zcdckundc,

door Dr.

F R A N S

v O L K M A R. K / B I N H A R D , in leven eerjlen
Hofprediker van den Koning van Sak/en, enz. Naar de
laat/Ie, vermeerderde en verbeterde Iloogduitfche
Uitgaaf. Ifle en IIde Deel. TeJQevefltet'en
Frarieker,

bij A . J. van den Sigtenhorst en G . JJpma. 1 8 0 7 , 28,

In gr. 8yo. 966 BI. ƒ 8 - : By inteekening f
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et oorfpronkelijke w e r k , van welks vertaling; wij een'
tweeden druk aankondigen, heeft in de godgeleerde w e reld grooteu naam gemaakt en zal

altijd hooge waardes

W *

. O,

*:tm

(STËT.JIKB

2EDEKÜNDE.
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>' I ! H ' cerfte dcelen vein het System der
Chrtstitchm 7
vi-fclienen ten vierdeair .le in 1 8 0 2 ,
5 en 7. He:
c; kwam uit in 1 8 1 0 , en het laatflc
na den dooc tics 11 roemden mans in 1 8 1 5 , Naar deze
iaatfle uitgai:: , Wf!k;-. wat de cerlte dcelc? aanWiangt,
door R E I K I . ' , K D welven gcnoenct werd v « r t e v t r ««/irltf »#«# . A'Y>"™; Jufiage, wordt ons dit belangrijle werk in
uweden cn, mogen wij zeggen, zeer
verbeterden ,'>, d aaKjMKtdcn.
Het werk \ J D ü t i N i i A U D , als zoodanig, is algemeen en zee •-,uiilt,.; iu-kctii!, cn behoeft ook alhier noch
aanprijzing n a i b,,= .lading. Het ia thans alleen pligt
voor o n s , out wij cieze uitg.svc nader keren kennen. Gemakkelijk zou zoodanig verfi.rj te geven zijn, iadiett wij
eene vergelijking wilden maken tusfehen dezen en den
vroegeren druk. Doch dit zt-a rut, te groom uitvoerigheid
ons verleiden, en om hr-nz^n tut dit refultaat, d a t , .bij
deze vergelijking, c >w :> k'x druk het. van den -.eerftea,
bijna overal, verrew
Vooraf moest men dit reeds gisfen , indien men flechts
op de verfchillendè Vertalers let; iiir Mr, j . V A N D E R
U N I I E S )
hier Ds. p. c . M O L H Ü Y S E N .
Het gekit
toch ook hier» dat een ieder in zijn,eigen vak het meeste
thuis is. Hiervoor zijn de bewijzen deels ia de bijgevoegde aanteekeningen, deels ook in de meerdere zoetvloeiendheid , waardoor het • werk vin den Predikant boven dat
van « i *
aat uitmunt. Eene enkele keer fcMjnt
s i n , 1 ' - i I te onbedacht het gelelde, van V A N D E R
IS
Igd te zijn; t. w, inde aantéekening , Ï M e
deel, bi, 294 » w a f . d e Zendclinggemotfchappen niet,zeer
fep' •
i" i * * * • fdeti, maar die ook alzoo voorkomen
kj \ J
u 1 I N D E N
( 1 7 5 . ) Hde deel,' W. 302.
R i
•
• >'t, namelijk, I Band, S. '642 fofg.
a) .gebezigd: Misfionsanftalpen; en de woorden in den
tekst: „ Die/s beifit die Negerfclnvcn in Amerika iie„ ben, e s fcintn Nachbar nicht Meien zu dürfen "
wijaen hier op de Jeziïiïen, en hun drijven en voorgeven
1

F.

V.

R E I N M A R D

met den Staat Paraguay (*). De Advocaat was met
deze Misfionsanftaltcn op vreemd grondgebied; maar de
ander vergat hier het onderfcheid, dat toch hij zeer goed
kent, tiisfclicn de Jezuitfche propaganda en het beter geftemdcwi gezinde Zendelinggenootfchap. Wij maken alleen deze aanmerking hier ten nutte van het Nedcrlandfchc Zendelinggenootfchap, dat van verre en van nabij
verlichting verfpreidt, en dat van Jezuitfche llreken en
fnoodheid zeer verre verwijderd is.
Den Heere M o L H U Y S E N verzoeken wij vriendelijk ,
dat hij de bronnen, welke in het Nederlandsch voorhanden zijn» ook in onze moedertaal aanhaalt. Hiermede bedoelen wtf niet de bloote vertaling van de titels der boefeen , zoo als hij eenc enkele keer doet, maar wederom
op voorgang van V A N D E R L I N D E N . Zie
H u ï ' s E N ) Hde deel, bl. 422 in de aanteek. , e n y A N
D E R . 1. I » D E t r ( 3 1 6 ) bl. 4 3 2 . Maar wij verlangen daafe
bij te gelijk aanwijzing der bladzijden , waar het aangehaalde te vinden is. Juist dit maakt dezen tweeden druk
meer bruikbaar voor * onzen landaard, ook bij het bezit
•van het uorfpronkclijke werk. Het zamenftellen der Registers op het einde van dit werk zal den bekwamen man
hiertoe gefchikte gelegenheid verfchaffen—Deze aanmerkingen , met de meeste onpartijdigheid gemaakt en medegedeeld , wilden wij niet achterhouden, omdat dit werk
alle naauwkeurige zorg verdient, en de Eerw. M o Lr
H U Y S Ï N
daaruit zien kan, niet hoe veel, maar hoe veilig wi) op dezen zijnen arbeid hebben aan 10 merken.
Wij kunnen dit ons verilag niet eindigen, vóórdat wrj
ook dei Uitgevers .loffelijk hebben vermeld, In onzen ter
genwoordigen Boekhandel bekommert men zich het minst
om boeken, d i e , om nu de Bockverkoopers - taal te bezigen , lui zijn. Alles moet vroeg en als doordoom aan
den man, en wel tegen tamelijk ho'ogen prijs. Het ove(*) De loffpraak, welke C H & T E A U B R I A N T dan Jeg«iteu hier gesft , vindt bij F R I E Ü S . I N N gegronde tegegfymal^:
•i)e Jezuiten, enz, bl, 4 a | v ^ l f | . l ^ r g , C H I T - S A U S R l A R t »
Schoonheden des Christendoms, Hde deel, bl. 179—199.

HÜÜvrfaiJKK

ZKDEKUNDE.

619

rlge vliegt dan iposnfig liunen, tegen een' tierden van den
eerst ontvaren prijs. Dat dit den Bockhandel vernielt»
is even u-kv". aK .lie weinig behartigd wordt. Op dezen
regel. aii«i!, de L'»i#cv«rs van dit werk eene wenfehelijke
uitzonde; ,r.
7,ü ff eken htm geld, dat bij een werk va»
kngen ;..,e«;i riet wvintg i s , in een fonds van een wel
lui» maa: L ü g m u i cn zeker getrokken werk. Zij eifehen
voor zm\xi\i> druk cn goed papier een en prijs, die zelfs
buiten ïr»v"-';jJo,fc: gering te» in evenredigheid roet andere nleuw.f'd-.jijerjd.; werken. Wij gelooven„ dat dit
huil ged ..
•
i..;<.• vaii R E I X H A R B ' S werk hun
liiïnnier !••"•> >,-,n\:o „ » ' . en eindigen met den wensch» dat
ook ander.; tVulianMiars voor het vervolg de herhaling
van cfefifM'ii^ !*ai'f^«.'iiiiigen, als wij hier mededeelen,
Zin,

i - i . J . - . 1>,4 ÜH.'^JU

£»<•>' ' •*'.».'

-vn}"ïfV, rfflflf t J . THOMAJ»
^ f „ yf. £ . <t/., i W , et Mei.
V- • ,
V' ' '> / GenmhmMge
faculteit
aam de Univcrfitdt te Groningen, enz, enz. enz. Te
f»
%
h . Sciiierbeek. 1828. / « £ r . 8yo.
ii

1

•
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. ;rweging, hoe vele nuttige bijdragen de vaderianuiciie Geneeskunde van de hmd des beroemden Groninger Hoogleeraars t h o m a s s ' e s A T H U E S S I N K ,
federt eene reeks van jaren, mogt ontvangen , verheugen
wij o n s , dat h i j , ongeacht zijne vorderende jaren en zwak-,
ke gezondheid» onvermoeid voortgaat, met ons de vruchten t a n zijnen arbeid, ter 'bevordering en uitbreiding dezet wetenfehap , mede te deden. De meest belangrijke
ziekten zijn reeds' dooi hem meet of minder uitvoerig ,
zoo ia afzonderlijke werken » als in de voornaamfte tijdfchriften, .vooral ook in her Geneeskundig Magazijn van
di

sï •

H.„ < „ .

i

.

•

'

A NL u ï s c i ü 8 ,

oNTjjoea

moedertaal' behandeld, waardoor

inzün.ïvriie;! v*Uv - .•«* dienst gedaan is aanzoodanige»
D
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onzer Geneeskundige Landgenooten, die buiten ftaat zijn,
of weinige gelegenheid hebben , om uitvoerige en in vreemde talen* gefchievcne werken te lezen. Het nut', dat hij
hierdoor heeft gedicht, wordt dan ook naar waarde -erkend.
De Roodvonk en Kinderpokken door den Schrijver
vroeger, in zijne Geneeskundige Waarnemingen, zijnde
behandeld, heeft hij geoordeeld, de Mazelen, als eene
aan de eerstgenoemden na verwante uïtflagziekte, insgelijks opzettelijk te moeten behandelen. Hij doet dit, als
naar gewoonte, in eene zeer geleidelijke orde, op eene
leerzame, duidelijke en geheel aan het praktisch oogmerk
beantwoordende wijze.' Na vooraf kortelijk het een en
ander omtrent de gefchiedenis dezer ziekte en de vroegfte
Schrijvers over dezelve te hebben gezegd, vindt men
hier het beloof eh de toevallen der mazelen in den eenvoudigen Haat, voorts de verfchillende
complication,
anomalièn - of onregelmatigheden , gevolgen , oorzaken ,
onderkenning, voorzegging en behandeling dezer ziekte
voorgedragen. De Schrijver vergelijkt zijne eigene ondervinding , zoo in vroegeren tijd, toen hij te 's Gravenhage
de Geneeskunst uitoefende, als later, verkregen, in ónderfcheidene, door hem te Groningen waargenomene, mazel - epidemièn, met die van andere, zoo in- als nitlandfche Geneeskundigen; waarbij hij eene ongemeene belezenheid in de hedendaagfche fehriften over dit onderwerp
aan den dag legt. De verhandeling bevat, in een kort
bellek, al het voorname en belangrijke, wat tot de kennis dezer zoo gewïgtige ziekte kan gerekend worden te
behooren. De aanwijzingen ter behandeling, zeer verfchillende naar de ondèrfcheidene wijziging, welke de
ziekte kan aannemen, -en de bijkomende omftandigheden ,
waarmede dezelve kan gepaard gaan, worden .juist en
oordeelkundig opgegeven.
Belangrijk is- mede de bijdrage van den zeer kundigen
Groninger Geneesheer O U D E . M A N , welke h r haar geheel in de verhandeling is opgenomen, omtrent eene epidemie van vallche mazelen, in 1 8 u waargenomen, ci\

derzelfer one
'•'•••«•> :;«kcts«Bcrfcc« van tic wsfirt,alsmede
TOB èn'Èubet • "'
ii''tfic'a tier Duitfcbc?* Ten aanzien van de
fzauit .'.eo mazelen, <d* ck'Mvc namelijk
altijd door e>'fic c i j w c fWtlWre w r d e n voortgcbntgt,
dan of zij zkU > -<A, < «nder ioinmige oinirandigV n , van
zelve kunnei "iifwiiJ-.tVn, — tot welk kat Re gevoelen
eeiiïgen,
it • « i. i n it \ N D en A U T H E N R I R Ï H ,
©verhellen, • • ihm <\ ilouideeraar T H U E S S I N K , die
te voren aUe.i. '.na ..<,*rfte «doofde, thans in twijfel. Hij
merkt-intusfcU:: aai.- «Jat de froctflidfb dikwijls langs geheime wegti :<•»
"'Jen -jvergebragt, zonder dat men
zulks altijd*kan naj-.'i... £-<o,!ut er mazelen door werkelijke befinettiiig gebc „•»• • yjr, Jen „-.lie zich van zelve fchenen te hebben ontw:'/oclanige onmerkbare overbrenging wordt geit; • u> •<•
<i.erkwaardig voorbeeld:
Eene Dame- in *s h.-.. > -rrcvf ea«* brief in eene kamer,
waarin hare Mnderet.
••,> wazefcrt ziek lagen. Dezelve
bleef 1>ij toeval eenigc
'm
dit kamer liggen, ea' werd
naderhand met tien post rmx-Cjasfel verzonden aan haren
zoon, een* Officier In Hesfifche dienst. Deze kreeg kort
na de ontvangst van dezen brief de mazelen, ' die in Casfel niet waren; en de ziekte werd door hem ook aan anderen medegedeeld'. Niet minder gewigtig is de waarneming ten aanzien van het wederkeeren der mazelen bij
hetzelfde voorwen*- waarvan door G E N O V E S I U S ,
R I C H T
anderen voorbeelden worden
aangehaa
i N heelt zulks ook meermalen
in dezeirue cptaemte opgemerkt. Lijders» die hij, kort
ie voren, aan de mazelen zag lijden, werden na' verloop
van drie of vier weken, wederom even fterk, of liever
nog fterker daa de eerite .keer, door de mazelen aangetast. In het begin verwonderd over dit vreemd verfchijnfel, merkte hij naderhand o p , dat dit alleen gezien werd
en plaats had bij hen, welke zich te vroeg aan gure koude hadden blootgefteld, en alzoo de natuur in hare 'pogingen-» om zich van de overwonnene fchadelijke ftoft
door de uitwafeming te bevrijden, hadden tegengewerkt,
cn deze
het ware, getergd • en uitgelokt-iet een'
1
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tweeden kajapftrijd. Recenfent kan deze ondervinding door
zijne eigene Jbekrachtigen, daarjhij zich gevallen van foorv
gelijken aanf herinnert, d a t , namelijk, het uitflag, in het
beloop der ziekte, onderdrukt w e r d , waarbij de lijders
fchijnb;/?!- Spoedig van dezelve bevrijd werden, terwijl,
weinige weken naderhand,de mazelea op nieuw te voorfchijn kwamen, zoodat men zeggen zou , da; 4e ziekte
ten tweeden male,bij dezelfdeperfonen,terugkeerde,welke evenwel fleclits als het vervolg der vroeger geitoorde
nitbotting moest worden befchouwd. — Wij durven vertrouwen , dat deze verhandeling niet minder , dan de overige fchriften des Hooglecraars , aan hare nuttige bedoeling zal beantwoorden , en wenfehen, dat dezelve vooral
doof jonge Qeneesheeren, als handboek , bij de behandeling der mazelen, vlijtig worde geraadpleegd. Zij «uilen
daarin een' veiligen leidsman aantreffen, die h e n , in de
verfchillende en moeijelijkfte gevallen dezer fomwijlen, bijeonder ook wegens hare gevolgen, gevaarlijke ziekte,
niet verlegen zal doen ftaan.
Ben bijvoegfel over den fulphas chinini bevat zeer gewigtige overwegingen, betreffende het gebruik van dit
nieuwe, middel, vergeleken met dat van den koortsbast
en fompiige bereidingen van denzelven— Deze bedenkingen zijn inderdaad, in den tegenwoordigen tijd, de aandacht ten hoogfte waardig. Men behoeft voorzeker niets
aaa het volkomen bevestigde nut van dit zwavelzure ki9S"hogz4ut en het voordeel, dat hetzelve, in vele opzigten , boven den koortsbast bezit, te kort te doen, om
eenen billijken twijfel te voeden, of, door deszelfs algepeen gebruik, dat der kina niet te veel verdrongen is geworden, daar de overige beftanddeelen, welke in dezen
bast met. de loogzoutige vereenigd zijn, in vele gevallen,
©ede een groot vermogen bezitten, óm de koorts duur*
zaan te genezen. Wij geloovcn geheel met den Hooglefraar , d a t , in ons land, in de beide afgeloopene jaren
foor dit middel, zeer vele menfehen in het leven zijn
gebleven en tot vorige gezondheid teruggebragt, die zon# £ heizflve &m piooi des doods «ouden.zijngewopienï
%
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uwi r.;4 R.iti,.cr rtegpcn wij hem t o e , dat er veel ful'.n .
Ainir-' .rirnt gebezigd en verfpild is , en dat deszeli's aanwen ding, uk koortsverdrijvend middel, al te eenzh/% is geworden. De treurige omftandigheden, welke,
in <>m laru; » de unwcnding van dit gezegend» middel,
kun iu d c i z d ^ i i m s d i n g , zoo aapdjakelyk en*l3gemeerj
he -en freir
; ie beknopte vorm, waarin het gegeven
wu,:\(
; de üeijiakkdykheid van hetzelve met zich te voeren , -na v*r .<ieh /elft in gczellchap , in fchuiten cn op
pitwagen* u u u kunnen bedienen, fchijnt voorzeker
jjie;U; aan;„.,lii.u, u lwbben gegeven, dat men h e t , in fom»
juicy ^ewe.^.vu, f'chier als een gewoon huismiddel is beg.HisuiP te h..\- i<>uw\jn. fa, ziet mm daarmede zelfs niet
ml ren* r<uu J«.o. . ' T h p i u i , door zoodanige lijders , d i e ,
aai; >sci geJiU'i;' cci'iigkeeren der koorts onderhevig, alleen
tii ',.,a vuoiUiUct *u tcrtlwrJtt gebruik van d i t , inderdaad
niet onvericiidiiöe , wiJdd hunnen troost zoeken , hetzelve,
'i-iu-n VI - >rr.!hrende raadpleging met den Geneeseer , .'iji.n 'eroeii, en bij wie pillen of poeders
ysfi ,',m
'..#< ."v/vfof bi|i» even gemeenzame middelen
reeë» de ktxrti* zijfl gê-worden , als de pepermunt-koekjes
tegen dc ss'M-k-}, of I c ' ^ Y dc jujubes tegen ligte verkots iliidi .> i K.ti' ;;i zO'.tlauigi' langdurige gevallen eraan
aikk'A aaiHVJi.-.it/'jea ru.-et worden voldaan, om het terugkees en der k -,;cts c.. beletten, houden wij ons overtuigd,
dat li.;! vülen „*. kwijnende uwftand, van gedurige recidivf- wr;;t/-''' . "nti c i onvoorwaardelijk gebruik van het
beaoelde koorts tniudei moet worden toegefchreven, door
h e t w e l k wel de koorts telkens wederom wordt onderdrukt
of weggenomen, maar waardoor de wezenlijke oorzaak ,
gelegen in infaratus van de yen® ponarum , van de. lever en m i l t » of wel i n eeneatonifchegefteldheid der buiksIngewanden, enz. uit welke de koorts bij voortduring
' ontfpruit, ongemoeid blijft,-of althans niet krachtdadig
gerve.' n*>
:»*t cu n i t den weg geruimd.
#
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, labium,
wmm. #
mmtemf,6m*m
c

«GENEESKUNDIGE'WAARNEMINGEN.

boven den cortex peruvianas, of deze boven den eerfterj
te. verkiezen z i j , — wanneer en hoe de koortsverdrijvende aanwijzing door andere, b . v. zavnentrekkend e , ontbindende en ontlastende middelen behoort onderfteund te worden, ten einde de koorts grondig uit .te roeijen. — De wijze, om den [alphas chinini uitwendig tegen
de tusfchenpoozcnde koorts aan te wenden, i s , tot dus
v e r , niet zeer gewoon. Verfcheidene waarnemingen worden hier medegedeeld, welke ten bewijze verrtrekkcn,
dat dezelve daardoor kan worden genezen. — Eindelijk
wordt gehandeld over het n u t , hetwelk van het harsachtig
ovcrblijffel, waaruit de chinine is getrokl- en, kan worden gemaakt, daar dit nog altijd eene zekere hoeveelheid
dezer zelfftandigheid bevat, waardoor het eene koortsverdrijvende kracht bezit, gelijk zulks door de waarnemingen, aan den Schrijver ,• door de Geneesheeren N A S N l N G A,

H O F F M A N ,

D E

VRIES

REHINGM,

medegedeeld , 'en door die van buitenlandfehe Geneeskundigen , bevestigd wordt. — Een welgelijkend Portret des
Hoogleeraars verfiert het werk.
Men zal uit dit verflag de belangrijkheid van dit ftuk,
ook voor den praktifchen Geneesheer, kunnen afleiden. Wij hopen, dat het den waardigen en geleerden
T H U E S S i N it verder niet aan lust èn krachten moge ontbreken, o m , ten voordeele der lijdende menschheid,nog
langen tijd, op dezelfde wijze, werkzaam te blijven , zoo
als hij zulks fteeds geweest is.

Qefchiedenis '•• van Italië,! van' af den val 'van het Wcstersch Rijk tot aan dtn aanvang der Oorlogen, na
de Franfche Omwenteling. Door G E O R G E P E R c E V A L . 'Uit het Engehch vertaald. 'IJlen Deels
ijle en zde Si uk. Te Deventer, bij J . de Lange.
1 8 2 7 . In gr. ivo. ƒ 4 - 80.
I n eene voorrede--'van den vertaler lezen w i j ; „ Eene
^volledige, maar tevens beknopte, gcfchiedenis van

t
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I, Ita':. . y'tn : i \ k n val van het Westcrsch Rijk tot aan
de " >r MJI ! j , u- U> >m gevolg der Franfthe ornwen„ tel."., AMI'i.M , 1.1 -^r.'k, mar het oordeel van bevoegde
„ gei-' A*') if! l i e t e n c n ; > In eene andere, van den
fclirij. -, u.vk dv-. >>ns verlla^ van h-t voovnaamfle
en b
'IHT'-hitivn*. was gedaan, het tmuvoldoende va *ik «:. • <nJci ü. aanwijzende, en vooral, waarom
hij \ ,i ha •« K"k v,m s 1 s > * o n n i > welks voortreffelijk*
beid ' - I 'itidi-:* erf.' :i% gecne vertaling, maar liever een
eigen i<vi. , .vl'i
vcid , waarbij hij ook zelf de bronnen
raadr. -,,'v; -i.-'iik iiii telkens onder den tekst aanwijst,
waar l < ie v>' vcriüim yefeliept, of wien hij daarbij ge•raadf'. es 1 h., i'r,
I I j ' kiïii t~ „>•, omit'itnen dat hij o n s , op deze wijze,
een ,> "jtyuU ,11 jivf wijdloopig geheel heeft geleverd,
w a r .SI 'I.r
«.•..•deel»..- wel min «klokkend voor ge.
won ihH",; luk ieminen „ «war zeker niet voor den ondem Kktf , vj „ /.ok, -umh' ik vestiging van den ftaatkundïgeii .• -cihat. vsti ivJ «Wawt-re Bvropa, met name die
van , " i Ui'. -i':liV , *»i . ndericheidene tonden, gadeflaat
cn met eikanaer • vergelijkt.
In twee deelen is het werk b e v i t , van welke ons hier
liet eerile,. tot gerijf der leesgezelfeligpf en in twee, jtbak*
k é n , wordt geleverd, behelzende in .vijf hoofdtakken.»
elk wederom van- twee 'afdeelifgsö» de gefcHedenis vm
af (is des vertalers geliefde uitdrukking)' dén vat. ~m»
het Westersch ,jf:#fi» tot aan het midden 1 der veertien*
de eeuw.
Wat nu oog oordeel, zoo over* de belangrijkheid-van
het onderwerp, of der ftoffë, als•-over de beMndelrig
derzelve door den oorfpronkelijken fchrijver, en .de
overbrenging in mm taal, betreft..}'; buiten tegeöfpraaM
is liet nieuwere Italië voor <k gefchiedeni» van Bur opa ,
der befchav ,i\ c letteren» van handel en zeevaart., en
der menschheid in het algemeen, uiterst gewigtig.
Daarenboven brengen de veelvuldige omwentelingen,,-de
bloei en val vin ondericheidene Haten en 'geflichten,
zoo wel ais de levendigheid van het f ©Ikskarakter»• eene
1
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groote mate van afvvisfcling in die gefchiedenis, zecrgefchikt
om de aandacht bezig te houden. Zoo ver echter het
tegenwoordige deel gaat, is dit onderhoudende zelden
van de aangenaamfte foort, maar wordt het menfchelijk
gevoel ,* door gruwelen en jammeren, door dwaze woeling
van hartstogten en partijfchappen, dikwijls op de pijnbank gebragt, en ontflaat hieruit zelfs eene zekere eentoonigheid van telkens wederkeerende ongeregeldheden,
waarbij men vraagt: hoe kon een land, in zichzelve
zoo verdeeld, nog blijven beltaan ? hoe kon er eenig gerust genot van het goede des levens plaats hebben ? en
vooral, hoe kan men (gelijk toch, althans elders , meermalen gefchiedde) dien goeden ouden tijd- terugwenfehen ?
Wat de behandeling aangaat, dezelve heeft grootelijks
hare mocijelijkheden. Want het duurt niet lang, oï Italic
is in eene menigte van onderfcheidene, kleinere en grootere ftaten verdeeld, die elk hunne eigene belangrijke
lotgevallen hebben , welke, behalve eigen gewigt, veelvuldigen invloed op het geheele beloop der zaken bezitten. De fchrijver moet dus telkens op de bijzonderheden nu van deze, dan van die republiek of vorftelijke
regering terugkomen, waardoor de geleidelijke voortgang
met den tijd mocijelijk, en bijzondere oplettendheid op
de nevensgevocgde jaartallen van den lezer gevorderd
wordt. Wij moeten echter bekennen, dat hieraan zoo veel
mogelijk is te gemoct gekomen, vooral doordien onbeduidende tijdperken, bij eiken ftaat, Hechts met een'
pennetrek aangewezen, en de beknoptheid dus bevorderd
wordt.. *'Btt'liiiidïètf; Is 'Siiftfis iliji èi tröit - zeef. -verdienftelijfc, het verhaal helder, dé fcheté'€ëf ïarfttfefè
i k s e h , da;bè«^eii%' ^^ÉAafldipMeft-ói%rfö!gffia,
Met geheel vol blijk faft vlijt èn onpartïjdighëft.
Het
is waar, men zou wél witnleefovèM%f-^#ffldeh gang
der befchaving, t a ö d é houding erï dehjnv1èèl<iei* Pausfen, enz. e n z . — kunnen wenfehen", gelijk-Mi elders,
het zij aan het flot van elk tijdperk',- óf wel in inleidingen , wordt gevonden ; maar de beknoptheid vefbood dit
misfehién, of me» aehtte beter, i é g è ^ l g t ^ k i i i | W v ö o t
den onpartijdigen lezer te laten.
1
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N-- A-:lk _
gin^iijj' oordeel over inhoud en bewerfciiT.' tar rft;"- ,V- niet nalaten, vertaleren uitgever t c
danken,. 4c t ?.u zul ken hoek» liever dan minbeduidende
lectin;r, ..p m.^cd jr r>md hebben willen overt, ^ngen, en
hun h:ii mcestcn ul't rek van hetzelve te wcnft e,i. De
vertii;ir.,j is» >ver het geheel, duidelijk en wel. Zelfs
flaagit' je ewet jrebnute poêzij, hier en daar ïn eene n o o t ,
niet k«.v;:üjk. «iisrci'C gedachten van den vertolker hebben
wij j Luutjt •„'<. kuite voorrede, niet aangetroffen. D e
imk -//ui bevidii^ei zijn, zoo de letter wat kleiner, of
ander, liet wit tusfclten de regels wat meerde* w a s ; waarbij n"é » »mt„ '*::>( .,, utters van vele bladzijden, in ons
ese^,;s«u a k w w , ^? de kiiorzijik douifchijnen, hetgeen 'e ...i.^-cn. "ivi'.i ' hei. lezen, vennoeijend aandoet.
i
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en het karakter van den Held van Niempoort in een gunrtiger daglicht - ten in inde op fommige
punten — te doen voorkomen. Maar zoo hij de tegenwoor
dige drijver^ der Kerkelijke Regtzinnigheid en Godsdienst
haat , ,de I I O G E R M A N S , T R I C I . A N D S CD A A R S *
S E N S
van dezen tijd, daarmede heeft denken te winnen
en te bevredigen, zoo heeft hij zich deerlijk vergist. De
ze menfchen weten van geenen vrede ; hunne leus is niet
eenheid door vrede, maar vrede door eenheid; en dit is
hun Evangelie, in tegenftelling van dat van J E z u s
C H R I S T U S ,
(zie het onderhavige ftukje, bl. 6 5 . )
Dus zcide eens een edele Schot,
volgens ' T A . C ' I T u s , van de Romeinen : Terwijl zij alles (door hun
geweld) tot eene eenzaamheid maken, noemen 'zij zulks
vrede. Heerfchen! alleenheerfchende Kerk! ziedaar hunne
lens. Wie de Godsdienst met het zwaard in de vuist
tegen alle binnen- en buitenlandfche. vyandenbefcheri^t ,
die is hun Held, (zie bl. 6 0 . ) M A U R I T S is nu een
maal de Heilig dezer lieden, een man zonder vlek of rim
pel , die zelfs boven de kleinfte gebreken verheven i s ,
en wien men in alles mag en moet verdedigen, omdat hij —
onverdraagzaam was.* De Heer S T O L K E R heeft dus
zeer Hechten dank bij deze lieden behaald, omdat hij hem
eenigermate als verdraagzaam, en Hechts door de omflan»
digheden en " ftaatkündige betrekkingen tot geweld weggefleept, heeft doen voorkomen. — Ditmaal heeft de Heet
V A N . D E R R E M » , * een jong Advocaat in den Plage,
zich tot kampioen voor M A U R I T S en der Synode van
JDordt, of hare doordrijvers, opgeworpen, welke door
l e t : boekje van den, Eerw. S T O L K E R . met de blaam ,
dié. aan K A Ü R I T S ontnomen werd, belast. fcheen te
worden. Hij gaat S T O L K E R van ftap tot flap n a ; en
wij moetender waarheid hulde doen, met te zeggen, dat
hij daarin fomtijds veel fcherpzinnigheid, en eene be
kwaamheid in het verdedigen eener kwade zaak aan den
dag légt, die hem in zijn beroep wel zeer kan te pas komen,
wanneer hij foms voor misdadigers heeft te pleiten.
Wij zouden deze.harde uitdrukking niet gebruiken, in-
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dien de Heer v
.• _ . - .
< -ch niet aan eene zottin het oog loopendé partijdi ' ^ " '".ad fchuldig gemaakt »
dat hij alles > wat tegen *
T S i s , voor leugenachtig, ja voor vervloekte leüf ' ., ^ i J verdichte valscbheid»
voor verfoeijelijke lastering verklaart'(M* 5 » 1 2 6 ) , en daarentegen alle de, ook nog zoo onwaarfchijnlijke praatjes,
ja zelfs — het is onbegrijpelijk — zekere verdichte, blijkbaar alle teekenen van onwaarheid dmgtMe.tgdingefi
uit
den geheimen Raad van Spanje, uit é'em ellendig pasquil
van dien tijd, als eene kostbare Njdrsge-iii een Nafchrift
mededeelt, omdat
*. N \ it N a v p. L. D^daarin voofverrader des Yadeflaiids en loontrekker" Van Spanje verklaard wordt door — eeiien brief des- 'Rollings zeiven.
Daarentegen komen de getuigenisfen van Ü I T E S B O *
J

I2

O A E R T ,

B R A N D T ,

Ï O R M E R I U J ,

I. R

C L E R C

en anderen in geene aanmerking. Het doel van V A N .
D E R K E M J? i s , v o o r e r " "~ etoogen, dat
M A U R I T S
geheel zoo onkundig in
sdienst niet w a s , als men
gemeenlijk denkt. Indefd
beft zijne gronden hierfoó'veel fchijn ; en. wij zouden de vertelling wegens zijne vervr*h c1*:*~
-svoelens van G O M A R I J S met die van
1 tegenwoordigheid van zijnen neef W I L I J K «inderdaad voor ongegrond houden,
daar op l i e t gezag des berigts nog al wat valt aan te
merken en de misvatting al heel erg i s , zoo niet de bijzonder naïve toon des' verbaals en menige uitdrukking
ons het tnerk der waarheid fcheiieti te dragen. Evenwel,
het kan zijn, dat dit een misverftand of een fprookje is.
Maar *s maas gezegde: Ik weet 'Mn geen Predestinatie,
of
ze graauw of blaamv is ; maar wef dat des Advocaats
L

r

s

pijpen

en de mijnen geen één geluid jlaan,

is zoo karak»

teristiek , zoo geheel in den brusken toon van ecu* krijgsman , en rust op zulk goed gezag, dat hetzelve onweerlegbaar is , en dat alle de redeneringen onzes- Schrijvers
tegen hetzelve (hl. 9 ) niets afdoen, daar die fl echts op
eene vooronder/lelde vraag ' nisten. O o i de verdere ge*
tuigenisfen voor S T O L K E R ' S gevoelen tracht Mj één
voor één te ontzenuwen; doch, hoezeer dezelve door
BOEKBESCII,
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zijn betoog eenigermate verzwakt worden, zoo levert nogtans de bijeenvoeging dier van verfchillende kanten gekomcne getuigenisfen een vermoeden o p , dat dezelve wel
eenige waarheid zullen behelzen, en dat M A U R I T S
zich meer om de ilaatkunde van zijnen mededinger, dan
om de belangen der Kerk zal hebben bekommerd. Wij
vinden dit zelfs in de grove dwaling bevestigd, die M A tril I T s de Voorzienigheid met de voorbefchikking tot eeuwige zaligheid of verdoemenis doet verwisfelen , even alsof de eerfte zonder de laatfte niet kan beftaan 1 — Het
geval, door T a i tf 1 4 N D verhaald, waarin M A U R I T S ,
als een doorgeleerd twistredenaar, O L D E N B A R N E V E L D
vastzet, wordt door geen genoegzaam gezag bevestigd,
en komt ons zeer onwaarfchijnlijk voor. Nogtans erkennen w i j , dat dit punt door V A N D E R K E M P over ' t
algemeen wèl behandeld wordt, en dat dit het beste is
van het boekje.
Daar hij het met S T O L K E R over 't algemeen eens is
in de Helling, dat M A U R I T S in den beginne flechts kerken aan de Contra - Remonflranten wilde bezorgen, en
aan beide gezindten vrijheid van Godsdienst en gelijkheid
van voorregten toeftaan, zoo (lappen wij de vitterijen
over, door hem tegen de bijzonderheden van S T O L K E R 's betoog te berde gebragt, daar zij van geen belang
zijn. Tusfchenbeiden nogtans zien wij de denkwijze van
den Heer V A N D E R K E M P , daar hij bl. 4 2 met zo»
vele woorden zegt: dat het aan P A U L U S , die de Gemeente Gods vervolgde , "meenende Gode daarmede eene
dienst te doen, niet zou geoorloofd geweest zijn, van
dit zijn voornemen af te zien!! ! Uitmuntend! Vervolging is dus pligt, wanneer de verdwaalde mensen meent ,
dat zijne Godsdienst hem dit gebiedt! Zijn hiermede niet
F I M P s I I , A L V A , T O R Q u E M A D A , de Inquifttie
en de Albigerifer - oorlogen geregtvaardigd , wanneer flechts
de dweepers niet uit bijoogmerken handelden»? Dat de geest
der Inquifttie den Schrijver bezielt, blijkt ook elders. Op
bl. 83 zegt hij van de Leydj'che Synode, die den armen
Ï E R T I L ' S ,
om ongeloof in de Predestinatie,
en om-

PRINS

MAUMTT

VBfeDtDZOD.

6$t

dat hij niet gez>
h.
.-'/« Kin te verzoenen, (tfe
eigene
ritdrakkto
'
y *
vin zijn ambt deed afzetten en tot wanhocs' 11 *.t»»Jt« * «,itt de man eindelijk Roomscli
werd: Dit heeft..'i'./ .V Sy^h/e^ maar, op haren getrouwen raad, hebb< 5 " t t >'t O: rat aren <ter\Akademie gedaan. Dus verbrniv'i'
rhecn '«*k de laquifiiie niemand , o neen! A >ehtin-<e«iïge Ucgtbank gaf de gevangenen fleelits aa -LH V n ldlijken arm over; doch wee
dien arm , zoo ..n ,. eewngenen niet verbrand, en wee
die Curatoren , t.> >
. • J. E >• r I u s niet afgezet hadden I
Op bl. 85. lezen
' e.» eene Contra - Rernonftrantfchc
braafheid, Is d
'i^e'da. eene braafheid van eene bijzondere foortf A > , . , e>e wetboek dier braafheid mogelijk voor, dat
; -n . weldoener, den vriend zijnis
Vaders en des
1
K , na eene veertigjarige dienst,
om een verfchil'*i.•er-; in Godsdienst en Staatsregt
mag doen ter do ' " *<r ;en t - S T O I , K I Ï R zoekt M A U R I T S te verfc_.» ' -\ .'« "f den Jrmg der omftandighe•den: hij ijverde
_ • te e«i
R• monfiranten als aanhangers van •
. . * i j . , en k. >n hun naderhand,
toen de tegenpartij e c u . «..«mjiucii meester was, de hand
niet meer boven 't hoofd houden; daardoor zouden dan
ook fommige zijner beloften , aan de Kemonflr anten ge*xachtéloos 'zijn geworden, ' Maar V A N D E R
1.1
_-' begrijpt, dat dit met 's Prinfen vast 'karakter niet
en hierin heeft hij misfehien geen ongelijk; maar,
van ongelijkheden aan ziehzelven vrij te pleiten ,
legt hij hem eene andere, grootere misdaad, het breken
van zijn woord, met opzet en voorbedachten rade, te
last. Berst zou hij, doch flechts tot behulp , vóór de
afzondering geweest zfjri, omdat B A R N E V E L P nog te
magtig w a s , om den Gomaristen de heerfchappij te bezorgen ; en toen zou hij dan ook den Utreehtfchen Predikanten een afzonderlijk Kerkgenootfchap hebben beloofd»
Doch dit was flechts zijn fecundair gevoelen. Zijn primair gevoelen, de Nationale Synode kon hij toen nog
niet doorzetten. Naderhand gelukte zulks; en toen was
M , . ' '• 1
• man, tlie zijn woord, aan de Utrechtev

}
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paren, gegeven, en alle zflne v o r i p verzekeringen', voot
niets rekende, en beweerde, dat de rust der Kerk geene
twee verfcheidefl Gereformeerde leeren tevens kon dulden,
noch in kerken, noch NB. dm huizen. En dit laatfte ,
eene Inquifttie, eene fchendïng der burgerlijke vrijheid
van de groffte foort, verdedigt een Regtsgeleerde in de
„negentiende ï | e u w !
Gedurig-komt• V A , ff S t K I Ï M P terug op de echt
Gereformm^
I e » , 'het Cahino-G omarismus; hij wil
de .ReBe0moSm vqHbekt: niet Gereformeerd genoemd
hebben, en'durft «eggen.» dit het een leugenverhaal i s ,
dat z w w e i i f l l zou'gedacht hebben zoo als naderhand de Remonftrataen* Doch hebben niet de twee achtbare Schrijvers van de Gefchiedenis der Hervormde Kerk,
de Hofprediker Zijner* Majesteit,» B R M O U T , en de Hoogleeraar in de Godgeleerdheid bij het Gereformeerde Kerkgenootfchap te Groningen , Y F E & , bewezen , dat het ZwingUanismus , hetwelk ongelijk zachter dacht omtrent de Goddelijke befluiten dan het Calvinitmus , hier in de Noordelijke Provinciën in het eerst de meeste aanhangers telde , en eerst door de Walen, Brabanders en Vlamingen uit de Zuidelijke Provinciën, die aan de leer van
c A L v IJNT zeer gehecht waren, verdrongen is ?
De drift van M A U R I T S , die hem fomtijds tot onbetamelijke daden, en zelfs in de Statenvergadering tot een'
klap aan een' Vriefchen Afgevaardigde zou hebben vervoerd,
ontkent V A N D E R K E M P ten Heiligde, en fpreekt niét
dan van zijne gematigdheid.
Hij wordt daarover zelfs zoo
verfchrikkelijk b o o s , dat hij niet alleen tegen den Gefchiedfchrijver F U R B I E R I Ü S , die het fchrijft, alle fcheldwoorden uitput, maar ook Prof. T Ï D E M A S , die het
mededeelt, in verdenking brengt en zijne daad fchandelijk noemt. (Doch men zie het feit en de geloofwaardigheid van F u H M i ! R i u s geflaafd in de NieuweMnemofyne, bl. 3,92—398.) Hij gelooft daarentegen gaarne, dat
O L D E N B A R N E V E L D
den Prins het land had willen
uitjagen, omdat deze dit eenmaal gezegd heeft; — d a t
dezelfde Staatsman den razenden flap zou hebben willen
:

mms
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doen, die hem de geheel door gal cn Godsdiensthaat verbitterde T R i G L A K D toelchrijft, om eenige burgers van
& s liefge zonder form van proces te doen onthoofden,
als ten voorbedde voor andere»; dit afles en nog meer gelooft v A N i) E R. K E M p zeer gaarne, zoodra het Hechts
den gchaten Advocaat betreft. — Er is eehter nog den punt,
waart L > . <
"t kieschheid en eene fijngevoeligheid , die hi
aand oet, niet was blijven itilftaan;
de afkeer van w A IJ R I T « tegen pi I B N B O « A E R T ,
uit hoofde van diens berisping zijner ongeregelde zeden»
Daar M A U R I T S in allen opzigte een-.-Heilig moest zijn-,
kon dezi
' niet onaangeroerd blijven. Doch daarmede he I V A N
u ! s: K i M I» deerlijk in 't net
geholpcr , - . zijnen Patroon eene iïlerfieehtffc dienst gedaan. N a uit de aanteekeningen op B R A N D T de befchuldiging te hebben overgenomen van een en Kamerdienaar des Prinfen, die flechte vrouwlieden - in het Hof
had toegelaten, en zulks , vóór zijne teregtftelling, — hij
moest wegens moord ierven — aan U I T E N B O G A E R T
bekend had, wordt dit , met veel omhaal van woorden en fchcldwoorden , zonder eenig geldig tegenbewijs,
als vervloekte laster, als vuige latter gekenmerkt (bl.
1 4 7 , 1 4 8 ) , en M A I J R I T S als een li-rikt zedelijk mensen
voorgetteld , die flechts om redenen, zijne familie betreffende,
met de linkerhand aan de Freule V A N A F S C H E L E N
getrouwd was» hetwelk uit niets blijkt. (De Freule
v A N a-i E c 1-1 I J L E N was Roomseh, hetwelk ten aanzien
van dezen gehoorzamen en ijverigen Zoon der Kerke nog
al vreemd is.) Maar, om dien onbefproken wandel te bevestigen , waren onzen Schrijver plaatfen van D E G R O O T ,
MEERMAN

en

C A R L E T o N in

den

weg,

die

hij

op-

ruimen moest. Met de twee eerfte ging dit nog a l ; maar op
de derde, van cenen ijverigen voorfpraak v a n M A U R I T S
en gezworen vijand van B A R N E V E L D , leed zijne logica fchipbreuk. Men hoore zelf; de plaats is te curieus , oni ze niet geheel, zonder aanmerkingen, mede, te
deelen : „ Meer zekerlijk doet tegen ons gevoelen af het
„ zeggen van dei Engclfchcn Afgezant C A R L E T O K
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„ in eenen brief van den i Mei 1616, waarin hij flechts
„ i n het algemeen verklaart, dat M A U R I T S zich in
„ zijne"' . nachtwandelingen veel > vrijheid
veroorloofde.
„ Het fchijnt wel, dat men hierdoor een oningetogen le„ vensgedrag verdaan moet; en in dit geval weet ik onzen
„ BI A U R I T S
niet volkomen té verdedigen. Alleen
„ vraag ik , of C A R L E T O N goede gronden van weten„ fchap heeft kunnen aanvoeren, of dat dit zijn zeggen
„ alleen maar deunt op losfe geruchten, gelijk wel denkelijk
„ i s . C A R L E T O N was nog geen twee maanden in
„ den Haag', is het dan wel aannemelijk, dat hij met
„ volle eigene verzekerdheid zoo iets heeft kunnen
„ fchrijven V Dan al nemen wij de zaak op het ergfte,
„ en al gelooven w i j , dat M A U R I T S in dien tijd min„ der ingetogen geweest is ; zeker gaat het, dat -men
„ hem na 1 6 1 6 , toen hij zich openlijk voor de Contra„ Remonjlrantfche partij heeft beginnen te verklaren,
„ tot zijnen dood. toe het verwijt van een weelderig le„ ven niet meer kan ten laste leggen, gelijk hij dan ook
„ zonder eenig bezwaar in dit opzigt fchijnt geilorven
„ te zijn." (Wij wenschten wel te weten, uit welke
onbekende (tukken V A N D E R K E M P die bekeeringsgefchiedenis van den te voren zoo losfen Prins heeft ont
leend.) Nog een karakteristieke trek, die doet zien, dat
de devote V A N D E R K E M P gelooft, dat zijn Heilig
alles, wat tot hem in betrekking Haat, hoe fchandelijk
ook, vereert:
„ Is het te denken, dat die vrouwsper„ fonen zelve, die de eer hadden met den Vorst in zul„ ke naamve aanraking te zijn , dit nimmer zouden heb„ ben verbreid?" Elders zegt hij met zoo vele woor
den , d a t , al was h e t , dat eene Synode decreteerde, dat wit
zwart en zwart wit was, de leden harer Gemeente zich
daaraan zouden hebben te onderwerpen, of het Kerkgenootfehap te verlaten! (bl. 9 6 . ) Zóó ver hebben , naar*
wij weten , zelfs de Roomfchen de magt hunner Conciliën
niet uitgedrekt.
Doch genoeg, en misfehien reeds te veel. Wij eindigen
met eene vergel jking van het gedrag onzes geliefden .Mo*
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rare'is met dat van m a u r i t s in een dergelijk geval.
De laatfte wil de door woelzieke geesten opgeruide Gemeente niet doen bedaren, maar integendeel de fcheuring
helpen tot ftaiid brengen,'en eindelijk'een achtbaar gedeelte der Natie door dolle Ktrkelijken van openbare en
huifelijke. Godsdienstoefening verfteken. De. eer He belet de beginfelen der fcheuring. De Vijgeboomianeu willen eene afzonderlijke Kerk hebben; men bedenkt de
veruitziende gevolgen., en weigert hun die. Daarentegen
leven alle Protescantfche Gezindwn, onder de. fchaduw
van den befchermenden troon, in de zoetftc eendragt. De
Leeraars der Hervormde Kerk , te Rotterdam, van den
oudfteii, den waarlijk eerbied waardigen H O O G , te beginnen , vervullen liefdebeurten bij de Remonftranten,
op derzelver verzoek. Van hunne zijde opent zich menige Hervormde Kerk voor den thans zoo beroemden
Hoogleeraar der Rcmonjlranten. — Neen I dit land, deze
tijd deugen niet meer voor den Heer V A N B E U k e m p .
Hij ga naar Spanje» naar Portugal, en beleve daar zijne
beginfelen onder een* anderen vorm I

De Heerfchappij der Turken in Europa, tiaar het EngskA
van Lord J O H K R u s s E L . Te Leeuwarden, bij Steenber-
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korte gejekied- en aardrijkskundige Be*
fch , w
egenwoordige Europisek Turkije , ten dienjïe van Couranten - lezers. Tweede vermeerderde Druk. Met
een landkaartje van het Tooneel da tegenwoordige» Oorlogs.
Te Zwolle, bij J, L . Zeehuileii. ƒ« gr. 8vo. 48 BI. ƒ : - 90.
é

Het Turkfche Rijk» desxelfs verfehilknde bevolking, beftaanmiddelen, zeden enz. aardrijks- enftaatkundigbefekouwd,
ier opheldering van het aldaar gebeurde, door een* Nederlander, Te Delft, bij B, Brains, en ie Amjlerdam, bij
T . B. Groebe. 1» gr. Sm, 104 £!. ƒ : - 90.
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blijft, hoe men over denzelven ook denken moge» ook vorr
ons Nederlanders zeer belangrijk. Aan den eenen kant zien
wij een v o l k , dat, geheel Vreemd van het overige Europa in
zeden en wijze van Godsvereering, zich van eene der b e .
koorlijkfte itrcken van dat-werelddeel heeft meester gemaakt,
cn, aldaar geheel volgens eigene inftellingen en gewoonten
levende, nog altoos het hoofd aan hunne vijanden blijft bie
den. Aan de andere zijde flaat het geringe overfchot van
e e n , meer door eigene verdeeldheid, dan door het geweld
hunner vijanden, gevallen volk, dat onder geheel vreemde
wetten en gewoonten heeft moeten bukken, en thans het juk
van hunne overheerfchers tracht af te fchudden ; terwijl de
groote natiën van Europa zich voor hetzelve fchijnen in de
bres te (lellen, Rusfifche', legers, zoo wel in Azië als in Eu
ropa, bereids op den Turkfchen bodem aanmerkelijke vorde
ringen hebben gemaakt, en eene Franfche legerafdeeling in
Morea geland is, om de Egyptifche krijgsmagt van daar te
verdrijven.
Het natuurlijk gevoel van mededoogen voor onderdrukten
is , zonder nader onderzoek, bij velen genoegzaam, om den
Grieken en hunnen vrienden alles goeds, den Turken daaren
tegen de nederlaag toe te wetifchen. Gelukkig wordt odk door
dit gevoel en bij deze onkunde de goede zaak almede be
vorderd.
Ten einde den loop der gebeurtenisfen in die ftrcken te
volgen, is het werkelijk voor zeer velen eene behoefte, van
naderbij te worden bekend gemaakt met de volken en lan
den , welke daarin betrokken zijn; en de drie werkjes, hier
aangekondigd, zullen gewis met genoegen worden ontvan
gen ; terwijl derzelver verfehillende ftrekking eene vergelij
king niet overtollig maakt.
No. i is in eenen vloeijenden ftljl overgezet, en laat zich
aangenaam lezen; zijnde van eenen befpiegelenden aard, en
minder ingerigt om de bcrigren van de bewegingen der le
gers duidelijk te maken, dan wel om over den aard en toeHand der Turken licht te verfehaffen.
Wij vinden hier voor
eerst een vlugtig tafereel van de verovering van Konftantina,
pel door M A H O M E D It en deszelfs gevolgen in den val van
Athene en Morea, wier Vorften zelve de Turkfihe wapenen
binnenriepen; voorts eene karakterschets van M A H O M E D I I ,
en eene lijst der landen, welke vóór en na door de Turken
w e t t e overhead, De Schrijver gaat vervolgens over tgt h «
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onderzoek van den aard der Turken, en is op bl. 27 en 30
eenigeratate roet zichzelven in tegenfpraafc. -De eerzakea.hnnner overwinningen worden g e * o l | t ia de geateenfctiafpeljke
Godsdienst, %atrdoor zij i s eenen hoogen graad werden opgewonden , in hunne eenvormigheid , orde en tucht, e n . in de
kauwheid van het Griekfche rijk, dit door eenen enkelen
fciiok moest Ineen flesten. De ftaackit&sige inftellingcn der
Turken worden gefchetst, als op eene militaire en godsdienilige geestdrift gegrond. B e Schrijver geeft een- denkbeeld van
het ligchaam der Ukm a's , of Wet er. Schriftgeleerden, en
v a n het binnenlandsch beduur, u i L c ^ t een zwart tafereel
op van den toelland van het Tjri'.'.' vt/ik* en vooral der
Grieken, welke» als een vertcbt üi«R»cneBfa*» aan vele verguizingen d e r Turken blootftaan. — ö e -oorzaken, welke den
voortgang der Turken hebben geil'K , uiait d<_ Schrijver in
hunne verweekeïijking, in- den voortgang in be&'aaving
der omringende volken, en in de uitvinding van het buskruid ; terwijl zij in denzelfden toelland van onwetendheid
bleven ftïlftaan, voornamelijk, zegt de Schrijver, UI. 9 8 ,
„ omdat zij tot een volk belmoren, hetwelk vreemd van
aiiea zin voor -letterkunde was, en geen lust t o t eenlg ftreven naar vordering in kimden b e z a t , " en uit hoofde van het
onbeperkte Desponsmns, als eene bekende oorzaak van barbaarschheid. Dit Despotismus wordt door den Schrijver g e deeltelijk toegefchreven aan het klimaat, maar vooral aan het
gemis van een* adeljland, als tegenwigt der regering ; terwijl
hij befluit m e t de aanmerking^ dat de Turken zich tot lieden
roe hebben ftaande gehouden door lietnre d w e e p z u c h t , als
e e n ' voornamen prikkel tot verachting van alle g e v a a r , 'doch
welke hun echter belet, genoegzame vorderingen in de krijgskunde te maken; zoodat zij eindelijk geheel ten onder geraken moeten.
No. 2 en 3 , trie een geheel ander oogpunt gcfehreven, komen ia beftemming met elkander genoegzaam overeen, om
eene regcftreekfclie vergelijking toe t e laten»
De uitwendige voordeelen van No» 2 zijn: h e t voeren van
des Schrijvers n a a m , hetwelk, bij velen genoegzaam i s , om
de goed- of afkeuring te bepalen; alsmede een kaartje van
het tooneel des oor-logs; maar welk eene kaart i — in waarheid weinig meer dan eene eenigzins gefatfoeneerde vuilgele
vlek op het papier § Sehumla-ftaater met de pen op aange-

STUKKEN VAM DEK DAG ,

Daarentegen heeft N o . 3 het voordeel, ook het Aziatisch
Turkije te behandelen, alwaar mede geflreden wordt; en ingerlgt te zijn tot gebruik nevens de uitvoerige kaart'van het
tooneel des oorlogs, door V A N B A A R S E L .
No. 2 geeft ons, na eene korte inleiding, fchetfen van de
Grieken, Turken en Rusfcn. Bij de eerften klimt de Schrijver
op tot J A V A N , den kleinzoon van K O A C H ; voert deszelfs
nakroost, met een* luchtigen fprong, van Natolie in Europa;
en daar ftaat het bloeijende volk, d a t , niettegenftaande de
aanzienlijke plaats, welke het onder de veelvermogende we
reldvolken behoudt, ouder de Romeinen moet bukken. Van
de verdeeling van het Romeinfche rijk fpringt de Schrijver
over op de inneming van Konfiantinopel, en laat de Grieken
zuchten onder het knellende juk dér Turken. Nu finds ruim
twintig jaren beginnen zij zich weder op eenige befchaving
toe te leggen.
Zonderling moet het eiken onpartijdigen toefehijnen, dat
er in alle werken , die maar eenigzins ten voordeele der Grie
ken fpreken, geene melding gemaakt wordt van het eigenlijke
Grickfche rijk; of zou de gefchiedenis daarvan ook een hin
derpaal geacht worden in het opwekken der geestdrift voor
h e t , te dien tijde, geenszins achtingwaardige volk?
De Turken zijn, zegt O O S T K A M P , een woest volk, dat
bijna niets deed dan veroveringen maken, Christenen en Hei
denen verdelgen, en menfchen in flavernij wegvoeren. Als ge
tuige der wreedheid van B A J A Z E T , geeft de Schrijver, in
eene noot, een' muur te P H I L A D E L P H I A o p , van 1800 voet
lang, in 1392 van louter Christen - beenderen gefticht!!! —
Gelukkig zal Keizer N 1 0 0 L A A S , waarfchijnlijk, het overwigt zijner magt op de Turken laten drukken. — Van de ge
aardheid der Turken weet o o S T U M P niet veel loffelijks te
melden; de nieuwe gefchied- en aardrijkskundigen verheffen,
volgens O O S T K A M P , dat volk te hoog.
Voorts krijgen wij eene optelling van kapen, golven, ftrat e n , provinciën en Heden, welke zeer goed overeenkomt met
hetgeen in andere aardrijkskundige boeken wordt geleerd, be
houdens eenige geringe afwijkingen.
Wanneer men leest, dat aan menig' boer, het geheele jaar
door, 300 a 400 guldens belasting door de regering afgeperst
wordt, zou men geneigd zijn te gelooven, dat de 10,000,000
inwoners gezamenlijk meer dan 30 millipenen guldens zoude»
opbrengen; hetwelk intusfchen met de opgave van R U S S E L
zeer goed overeenkomt.
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De bergketen Buikan wordt, volgens o o M - X A U l , b e .
woond door een kiijgsitftlg yplk, Saphisttn fêif^lttd,^/welks
heldenmoed- echter niet zoo groot, * » *1* door f o H s i p J c l i r i j »
vers wordt opgegeten»
De Zwarte Zee z o n derzelver benaming ontvangen, van
dikke wolken, wtvip-ede zij overdekt i s z o u . dit ook het
geval wezen met
tt en zwarte amen. van de. door
O O S T K A M P opgegeven* -rivier de Drinf
De naam van Zwfii
(•
, «,'.•.»* de Trrken gegeven
aan /Vr* , de verblijft.. , , >ct i'l-ibtc-a-Amhasiadeurs, (omdat de Christenen de --. i r . >••, t-i; welke deze dieren gevonden worden) doet
. >. i . r . m verontwaardigd uitroepen;
„ En nog duldt men ; < .;crse nrtie hi 011$ Christelijk
Waarlijk, cie 2
ü :•, in ->
/. , Christelijker
dan h i j , en denken
. ..i'o ^e.ieeie verdrijving
van onze geloofsgenooten ; terwijl zij daarenboven meerdere
vrijheid van Godsdienstoefening toe (laan, d i a vele Christelijke
fekten aan elkander».
Wij zijn verre van aan dit boekje eenige waarde te ontzeggen ; doei gelooven, dit men in den tegenvvoordigen ftand
van zaken iets meerder verwachten moet. Uit het aangehaalde kan onze Lezer zich van hetzelve eenig denkbeeld vormen ; waarom wij ons van aanmerkingen zullen onthouden.
De ongenoemde Schrijver van No. 3 vermaant , in een
voorloopig woordje, naar aanleiding van Rem, X I I I : 1-7,
tot rust en v r e d e , en onderwerping aan de getelde magtenj
onderzoekt voorts de vraag : vat zijn Turken en Grieken P onderfcheidende de eerften in zoodanige Mohamedanen, als blootelijk onderdanen der Porie zijn , cn in die , welke van de (lichters van het Turkfche rijk afdammen. De Grieken onderfchelden zich in vereenigde, w e l k e , met eenige voorbehouding ,
tot de Roomfche Kerk zijn overgegaan, en in onvereenigde
uit liet eigenlijke Griekenland; welke beide foorten alles behalve eensgezind zijn,
Eene zeer w e ! gefclirevene fchets van de opkomst en g e fchiedenis des Turkfehen rijks geleidt ons tot den tegenwoordige! toeiand der z a l e n , vermeldt de woelingen van den
Leipziger Profesfor K R U O en de Hctairisten, ten einde de
Europefche v o l l e n , als 't w a r e , tol eenen kmistogt ten
voordeele der Grieken aan te v o r e n , en befchrfjft ons den
toeftaiid der Grieken, voornamelijk op de Eilanden, alwaar
ï i j , volgen»
_
'< :. ' ,\ • rv.n de Turken nagenoeg in
geene aairakiag komen, als b a g niet zoo verfchrikkelijk, tlt
1
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dezelve (volgens hem) door vele tegenwoordige opgewonden
en opwindende» Schrijvers-wordt voorgeiteld.
V o o r t g a a t de Schrijver ever.tot het inwendige ftaatkund'ige beftuur in het Turkfche rijk. De ftreken, thans door de
Rusfen bezet, benevens deji weg» dien zij nog te volgen
hebben, zoo wel als de poft tien, welke zij in hunnen rug
laten,, .worden, uitvoerig befchfeven, en de gevolgen van
dien t o g t , misfchien wel uit een weinig te donker oogpunt,
beredeneerd. — Een paar onnaauwkeurigheden , denkelijk
fchrijffouten, fchijnen den Schrijver ontfnapt, in de ligging
van Giurgewo en Rudsjtik, als ten oosten van Silistrta, en
van Servië en Bosnië, als ten oosten van Bulgarije, hetwelk
klaarblijkelijk beide ten westen moet wezen.
De 'verdere aardrijkskundige befchrijving, met breede trek
ken gemaald, zonder het merkwaardige te laten glippen,
draagt alle blijken, van eene kundige hand afkomftig te we
z e n , en levert eene veel minder drooge lectuur, dan ge
woonlijk met aardrijkskundige opgaven het geval is. Dezel
ve wordt gevolgd door een overzigt van het korps der Jattitfaren, en van een' blik op de handelsbelangen van ons
Vaderland met betrekking tot die ftreken; terwijl het boek
je befloten wordt met eene alpbabetifche opgave der voornaamfte fleden van het Turkfche rijk, benevens het getal van
derzelver inwoners.
Mogten wij iets meer verlangen, zoo wel in dit als in de
beide vorige werkjes, zoo- zou*het zijn eene opgave van de
magt, welke het Turkfche rijk in het veld ontwikkelen k a n ;
doch deze taak in moeijelijk; de hervormingen, daarin ge
maakt, hebben nog geene bekende refultaten opgeleverd, en
van de eenigzins oude opgaven kan geen gebruik worden
gemaakt. Overigens dunkt ons, dat uit de opgave van den
inhoud allezins blijkt, dat inzonderheid bet laatstgenoemde,
werkje, voor den tegenwoordigen toelland Van zaken, zeer
doelmatig is ingerigt, en daarenboven eene aangename lec
tuur oplevert. Doch wat de woelingen der Hetairisten, de
zachte regering der Turken, en de ondergeschiktheid aan de
gefielde magten (hier Militaire Hoovers) aangaat, zoo kon de
Schrijver in ons gelukkige. Vaderland, achter het fchild der w e t ,
en in het genot van alle burgerlijke voordeden , hiervan gemak
kelijk fpreken. Wij wenfchen hem niet t o e , dat hij immer de
proef bekome van een zoo zacht beftuur als het Turkfche,
waar geen Ongeloovige door de wet veiligheid fmaakt, maai
alleen door het belang of de luim van den Hesrfcher*
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H e t leven en i e lof van ><u/eü grotten D E R U I T E R zijn
meermalen waardiglijk ve -,e\t -n bezongen.
Onmiddellijk
na zijnen dood fprak de b < jjtmle ra, a c n i s eenLatijnsch
lofdicht op hem pui. In 1.
' n< i -y -rd in 1
zijn léven
befchreven. De beroemde
, ; u •• Ie.'- zulks np eene nog
teel waardiger,ii\vijze, en zijn Leven van D E m i t b i is
tevens een klasfiek werk voor onze Letterkunde, en de
hoofdbron, waaruit alle latere Schrijvers geput hebben. Bene
ltfvensbefchrijving van hem, als bijvbegfel of elfde Deel Hj
de bekende Levens van Nederlandfche Mannen en Firouwen,
en eene nog meer be
, om hem ook bij die
klasfen van lezen bc
• > w e l k e tegen grootere
werken opzien,
rztg in den heerfchendert
afkeer van folianten,
in 6 octafo-Deelen op
nieuw uit te geven.
ig op éénea dag twee
eerpenningen voor »
eene Ode op D E R U I Ï E Ï , (Wij zwijgen van vele fchoolboekjes.) Eene opzette-»
lijke lofrede nogtans, welke tusfchen' levensbefchrijving en
dichterlijken lof als 't ware in het midden (laat, ontbrak n o g }
en de pogingen der Hollandfche Maatfchappij van fraaije
Kutillen en Wet enfchappen, om ons zulk eene lofrede te verfchaffen» hebben, blijkens de openbare nieuwspapieren, niet
mogen gelukken. D e Heer B R A N D biedt ons thans, onder
den titel van Hulde, een i n k aan, hetwelk op den naam-van
lofrede aanfpraak maakt, en denzelven ook, naar ons oordeel , verdient. In eene zeer befehaafde, 'Vioeïjende en -deftige , 111 en'dan zelfs hoogdravende taal, fchetst hij ons de
hoofdbedrijven zoo wel als liet karakter* des Helds, hetwelk hij dan naderhand in Moten ontwikkelt, die van zijne
kunde des onderwerps de duidelijkfte fporen vertoonen.
Hij volgt de orde des tïjds, en fcbetst düs de levensgevallen
des Helds van zijne geboorte i f tot op den Vrede van 1667;
1
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om daar, als aan een rustpunt, waar het fcheen, dat 'sman»
luister niet hooger kon 'klimmen, een overzigt. van zijn
karakter, bekwaamheden en verdienden te geven. Alsdan
wordt aangetoond, dat de Held met den Oorlog van 1672
zich als 't ware boven ziehzelven verheft, en eene
hoogte bereikt , tegen welke men niet zonder bewondering,
en het vaderlandfche hart niet zonder de innigfte biijdfchap,
kan opzien. Dit alles wordt niet met ijdele uitroepingen of
opeeniiapeüng van woorden, maar met daadzaken aangetoond,
waartoe ook deftof waarlijk, gelegenheid bood, die de fchoonite voor eenen Lofredenaar i s , welke men zich kan voordellen.
Wij vinden D E R Ü I T E R hier ook in zijne kundigheden en
Verdienden als zeeman gefchetst, hetwelk voor iemand- als
de Schrijver, wiens beroep eene.geheel andere. (trekking
heeft, eene verdienfte te meer is. M a a r , wat den ftijl betreft, in weerwil van den daaraan gegevenen lof, moeten
wij toch zeggen, dat die hier en daar wel eens wat te.dich
terlijk is. De grenzen tusfehen proza en poëzij zijn wezen
lijk; en hoezeer wij weten, dat h e t , vooral bij zulk een on
derwerp, wel eens moeijelijk i s , die palen niet te overfchrijden, zoo behoort, dit toch z o o , en men moet althans niet
duister, en gedwongen worden, door de gewone manier van
fpreken te willen vermijden, b.v.: „ had hij eenen der mijlpalen, naar welke de weg van de wieg naar het graf wordt
„ afgemeten, bereikt;" voor: wanneer zijn geboortedag in
viel ( b i . .48); „ de olijftak, geplant in deftad, door M A U K U S krijgsbeleid weleer verrast en veroverd," voor: de
Vrede, te Breda ( b l . 5 1 ) ; „ de Leeuw en het ( d e ) Luipaard,
„ beiden afgemat, en op eenen nieuwen aanval bedacht, lek„ ken, terwijl zij hunne woede bedwingen moeten, hunne
„ reeds bekomen wonden," voor: de Nederlanders en Engelfchen
bededen, den nacht aan het verzorgen der gekwetften ( b l . 3,1);
voorts, van de Godsdienst gefproken: „ dat kleinood was het
„ voorwerp zijner dagelijkfche overweging en.. zorge. Het
„ was de naordfiar voor zijne gedragingen, en de magneet,
4 waarmede hij zijn verftand wapende, om de neigingen zijns
gemoed-s te kunnen befturen. Ook op de woelige b a r e n ,
„ raadpleegde hij dat niet minder, dan het kompas en de zeekaarten, volgens welke hij den koers van zijn fchip en
„ zijne vloot regelen moest," (bl. 5 5 . ) Een* kleinood, dat
beurtelings voor noordftar en voor magneet dient, en dat
als kompas en zeekaarten geraadpleegd wordt, is al een heel
:
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wonderlijk kleinood, » . a> vagelijk'! ^ \an gjooie mannen,
in drukkende en donkerr rijden, hij fehonne afbeeldingen, in
zwarte lijsten geplant ,
<_» ik wel van den echten
ftempel zij, trekken v > ;:eer 'm twijfei. Zrj komt ons te triviaal, en voor bet c-«rroed? wgeteicene onderwerp te laag
v o o r ; gelijk de te vt e sacgeliaalden uiet vrij zijn van ge*
zwollenheid.
Voor 't overige ke---t w d e w Hrtklt, -na al het reeds
over D E r u i t e r f • ' w v e t ' - * , gee'^-z.Uïg v l o t overtollig.
Zij zal onze jongeling - -..ip iii:; edele 'ierheid vervullen voor
een Vaderland, dat zi-*- eetie'i man kweekte, en tevens den
krijgs- en zeeman, <
eer m>ek inziet, overtuigend doea
blijken, dat de groot. - :j»ww;e«eincië Öreo;iie regtfeea*.
penheid en teederfte jpwrocfrc 'feenszH? met hun beroep in
iweeörijd l a a n ; terwij .ten gen-öften burger zal lce*
r e n , dat de weg tot roem en e e r , bij talenten , vlijt en goed
gedrag» voor hem openftaat,,». doch neen I dat talenten,
vlijt en een goed gedrag ziehzelve èelosnen, e n , met pligtbefef, een goed geweten en God in het hart, 'ro«m en eer als
beuzelingen kannen doen verfnudcn, gelijk D E K U I T E R het
deed.
t
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Neierlaiiifche

Spraakleer, Door Mr. w. l i l d e r D i s .
Discant «riem, qaii frustrt docMit.
M i i ; i | S i i d i aOBivi.
l a 's Gravenhage, bij J, Imrnerzeel, Jun. i 8 a ö . I* gr.
%y§. 1FI en 431 Bl. f S\~7$.-

Kort Begrip van hei zamenjhl onzer Taal, ma inzage van
Mr. w. E I L D E R D I J it's Spraakleer, doch met ter zij Je
flelling van de gewone Latynfche kerfomun;• benevens (tm
/lotte) eene reeks van achtervolgende votrdm,
els voorbetii
eener mogelijke behandeling van eeu de beteekenis/èn mierfcheidend Taalkundig Woordenboek, den TaalU'efhebbèren. tm.
kei als eene Proeve, ea daarom zonder vermelding , koewél
ook zoniet verzwijging (gelijk blijken zal") yan des Schrijvers naam, aangeboden. Te JmjJerdam,
bij P. den Hengst
en Zoon» 1827, In gr. 2vo, 320 Bl. ƒ 3 - 3 0 .
Ook iets over ie Meierbmifelte Spraakleer jmn Mr. w. B i t I E § neer zeker Kort Begrip yan het zxmenftel onzer.

W . B I I . D EftO IJ K

Taal, en over meer ander gefchrijf. Door G . B R U I N iNd*
Te Delft, by de Wed. J. Allan. 1827. In gr. Svo. 104
Bl. f I - 10.
I n hetzelfde verfiag worden boven ftaande gclijkfoortige ge*
fchriften hier opgenomen, om ruimte te winnen. Kort en
goed klinkt voortreffelijk als fpreuk; maar als voorgehoudene
wet vinden vele fchrijvers in deze woorden onoverkomelijke
zwarigheden. Het goede is fomtijds niet kort, en het korte
niet goed. Ook de voor ons liggende gefcbriften kunnen
dit bewijzen; fehoon wij niet genegen zijn ,> dit-thans bij de
Hukken te doen opmerken. Ons zweeft /de bovsnftaande
fpreuk voor den geest, en ons oogmerk is iets te zeggen
over deze werken, hetwelk daarom zekerlijk goed zal zijn,
ook omdat het kort is.
B I L D K R D J J K had veel beloofd met ZIJNE .Nederlandfche
Spraakleer, welke werd voorafgegaan deor 's mans Taal- en
Dichtkundige Verjcheidenheden, als voorloopers van dezelve.
Eigenaardig noemt h i j , . Foorrede, bl. X , dit zijn werk alge*

meene Taalverklaring onzer Moeder/praai. „ Hij geeft ( b l .
V I I ) de Taal, als T a a l , zoo als hij haar bevonden heeft."
•
De naam, met welken deze zijne Spraakleer kon te voorfchijn
komen ,' kon gevoegelijk zijn eene wijsgeerige of Fibzooffehe
Grammatica. Doch dien naam verkiest B I L D E R B I J K niet,
omdat h i j , die.altijd in den blinde tegen de geheele wijsbe
geerte te velde trekt, zijne eigene glazen zou in (laan bij dien
wijsgeerigen naam.. Wel nu, het wijsgeerige en het on wijsgee
rige in deze Spraakleer zal ook zonder zijne aanwijzing elk
bevoegd regter ontdekken.
Voor het grootfte gedeelte houdt zich deze Spraakleer met
de Etymologie op. Door deze te drijven, zondigt.hij nu en
dan tegen het bekende en als wet erkende verba valent u/u.
Veelal behandelt hij onze Moederfpraak niet zoo als zij is en
was, maar zoo als z i j , naar 's mans gevoelen, wezen moet en
moest. Juist deze wijze van behandeling doet iederen onpartijdige
•meer hechten op de Taal, zoo als B I L D E R DIJK dezelve
opmerkt en behandelt, minder op 'smans beginfelen en rede
neringen. De objective kennis van B I L B E R D J J E levert veel
verfchil op met de fubjcctive. Nsxi niemand in ons ganfche
Nederland et plus ultra is de fubjective kennis meer indivi
dueel, dan van onzen dichterlijken en taalkundigen Betweter.
JBi L D E H D I J K . fchijnt zelf te hebben gevoeld, dat het the-

«IBERUHOSCBE JFHAAKLÏEFT, ENZ. F.RJf.

#4f

' /edciite v»ti ' j , * werk minder bijval zal vinden.
QJ'-.
' i ) ws ,'st .ier pwi/a-ak niisftrjiiofl in een kort
licgi^" M i u i , , «r,i .ymrVnit > ; g | « > - D i t vermoeden komt
or\<
/
« i «- j'.'«eu *' ^w«vèMi% te befceteea o v e r z i t zijn
wer.'i, >'.<«: de i»hj! R'..,«.tir*, «eer
«t»x« Spraakleer te
v«me:ne-> .'lie tja w.rade- t t ^ ^ T o o n j ^ r t l j k e aanmerkingen
ïa.y-'.-<,' •.*.«:_';<«,% »>t dj, ', %ec*nft<>r*h ^'tegl-wW* wij nietshaiibji. M i ' J>r.v„/»u .'ja \ht alleen, dajt Prof. K I n i e r
nj,t üi,
•'-,>. te . ;v u 4 >,•«, »<'<'/ >;.'-,V; br-evilnts esfc lèect.
_ We',;, «ft,ac-Hifif n/, >. > ?, r s b . ï-... v .-. di /.. i\, e SpraaX*
tw» - » i e de Lever epaiak.ea tóx
-v«4i,.»wi< iluMS^JVfeg*
we Vp-r •
l
li;;
f

:

Bff H^T ZESDES füfr l i p t fFftiJLïêpïl JS,fM Ój^MAATSÖHAJPPtf
VA» VADERLANOSCHS TAAL- . EN BICBf K|fRDÈ'TE'8RU66E.'
Neen , 't is geen wfiiekeur van lieel- of Mfgeléeréfen,
Die dc eedie gift dér Ï A A Ü ten richtfnoer' ftreïkets mag:
Wie ooit des ttervllifs ziel'tot e t e k l a p vemëèrden,
't ttechtftfhapen zefrgevbel duidt binden nóeli gezag.
T e spreken is 'e geboet its boezen» uit tc ffortéft;
't Is' 't Goddelijk gefebe:* der Reder, (n?)'in de.borst;
E r w « e , dfe 't «lenfcchlijft recht in de eélfte gaaf verkorten.
Die 't tot den rang verheft van titer dieren Vorst!
Mijn broeders, faipiea we ons P t is God in ons te erkennen;
fin nenieti' wij gem'Juk 'in 't vrije derikeri aan','
7.oo zweeft de ftoïtee geest op kleppende AtSndspennen.
Dit blij¥e "ii.'t ffe'ffenslied der kwijnende Amftelxwa'an!
Ten Hotte v i s i e Mer eene plant» bet oordeel,. over dit
werk dear Prof. J I S S E B Ï Ï E I Ï gereld, en «te Zoodanig
even onpartijdig als gegioad: „ Voor ' i overige wil ik door
„ dtt-jtfefafgf" (Taalkundige Bedenkingen» bl 5 3 . ) „ niets
onttrokken hebben aan \ geen ik vroeger- meermalen tot
„ l o f - f i n *« m a n diepe ïtixïgteo to de taal -gezegd h e b , en
„•tfeeog, hoe fmadelijk ook door hein --pörgstisd, hem nog
gaarne a i p e a dank voor het c u t , dat ik uit zijne -taalkun„ ' d l g e fchriftee gecrokken heb Ook zijne Spr-a&kleer, hoe.
zeer atisfcbien de daarvan opgevatte verwachtingen niet
.geheel' bevredigende» en op 'verfcheidene plsatfen van duis„• terheid niet vrij te fpreken» bevat zeer veel goeds en opmerkelijks, 'Hiertoe breng ik medé verfcheidene «aamerkin.
ge*, cot regeling <ter uitfpraak dienende» en wil geenszins
:
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„ ontkennen, dat hij ibmwijlen de bij velen in zwang p a n „ de uitfpraak met regt berispt," enz. Hiermede vergelijke
men 's mans regcmatige uitfpraak over B I L D E R D I J K ' S , g é zag, als taalkundige, bl. IX van het Voorberigt van den
Hoogleeraar M . S I E G E N B E E I C , bij de vierde uitgaaf zijnerVerhandeling over de Spelling. Afzonderlijk verkrijgbaar voor de
bezitters der vroegen uitgaven, tegen tien centen. Te Dordrecht, brf B I U S S E en V A N B R A A M , 1827, XII bladz.
Misfchien heeft zich Prof. S I E G E N B E E K jegens de etjmologifche gronden van B I L D E R D IJ K infchikkelijker betoond ,
dan het algemeen gebruik toelaat. Ons althans behaagt het
veranderde geflacht van dienst niet, omdat die verandering
op geene {fit venia verbo.') wettige wijze is ingevoerd, en
dit geldt ook van het overige. Tegen de tien centen kan ook
ingebragt worden, dat, even als tien ponden en guldens verfehillen van tien pond en gulden, zoo ook tien tenten en
cent welligt te onderfcheiden zijn. Deze kleine aanmerking
geldt minder S I E G E N B E E K ' s Voorberigt,, dan wel het algemeen gebruik van centen. Negentig «r»/"betaal£ men b. v.
gemakkelijker dan negentig centen., Transeat!
De Schrijver van het Kort Begrip beeft den bijzonderen inval gehad, om naar zijnen naam te laten raden. De weinige
moeite, welke tot de oplosfing van dit raadfel gevorderd
werd, is ons nog befpaard , daar ons langs een'gemakkelijker
weg ter ooren kwam, dat de Kort Begrip - fchrijver is de
Heer O L I V I E R S C H I L P E R O O R T .
De titel van het boek
wijst ons aan, wat wij hebben te wachten; de behandeling , namelijk, onzer Moederfpraak, zonder gebruik der Latijnfche leerformen, en : een ontwerp van een verbeterd Taalkundig JVoofdenbock. Het verkeerde dier Latijnfche leerformen wijst hij aan in het breede, Inleiding ,• bl, 4 volg. Hiertoe behoort ook de aanieekening, aid. „ Ongelukkig," zegt
„ B I L D E R D I J K , met zijne (ja wel, zijne") gewone kracht
„ van uitdrukking, (Nieuwe Taal- en Dichtkundige Ferfchei„ denheden, Ilde D. bl. 2 5 ) „ brak U R A T E S M A L L O T E S ,
„ toen hij den Romeinen voor nu bijna tweeduizend jaren
„ een Grammatica kwam leeren ^ i j n been, en niet zijn hals."
Deze Schrijver heeft het dus meer geladen op de Nederduitfehe Spraakkunst door p. W E I L A N D . Hij heeft het plan,
de geheele Grammatica op het punt der Latijnfche form en te
doen uiteenfpatten. Evenwel ftruikelt hij nü en dan over
deze niet genoeg door hem opgeruimde Grammatica.
Één
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voorbeeld flecht» kan Jit i>ewijzen. Het women fubfiantivum
en aijeelifum verandert It ij in mdmwêord en bijveegelijk word
liwcl itait hij , bl. 8 2 , 83 , over hit
( b l . a s , a<S.)
naamwoord zoo
.0;-. uit, dat men op de gedachte
komt, dat
: •
c n : L P K U O U : I T wederom fub->
ftantive zip naa .;»>r. V-handelt. De geheele plaats is te
tag,
©m hier v A
ai'gefchrcven. Ziehier dun fleehts
•
. ij het begrip van , althans denk.
§ 2$); »» Zoo O N
. men anders zegt, van zelfilandig„ beeldig, BELITI
. van ons denken verknocht, dat
„ heid) aan alle
..1, Xiet kr.n vestigen, zonder dit
„ DE gedachte ZIÈ
„ daardoor, in d^.
zelve» tot een Iet te maken,"
Ook B I I , D E M » i j i c heeft dezelfde vaifche bepaling van eert
mlfftmdig naamvoord, „ als hebbende tot voorwerp zelfftan„ diglieien j of wel 't geen men gis zoodanig befchouwt."
Spraakleer, bl. 76. Van hetzelfde gevoelen is ook W E I U S Ü , Spraakkunst, bl. 5 0 , om nu de DU minerum gentium niet te noemen, die Her bijna alle letters tellen, ea
deze bepaling geven van een zelfll. naam». „ als naam vaa
„ eea woord, dat eene zelfilsndigheid uitdrukt.** Men vergeet , d a t , e t e n til de tmfikcBwerffiê enz, dien naam dra.
gen als deelen der rede, ZOO ook het zelfftandig naamwoord
als deel der rede zelfltamilg i s , tiaar hetwelk het bijvoegelijk
naamwoord zich fchikken moet In naamval, getal en gefiaeht.
Simplex veri [igillun, en te gelijk waarborg tegen allerlei
lioogviiegenden bombast. Wie aan eene Nederduitfche Spraakkunst behoefte heeft, moge het Kort Begrip nog eenigen tijd
ongebruikt laten, -en W E I L A N D ' » werk gedurig ter hand nemen. De man had wel mogen zwijgen mn de begunfiigds
Spraakkunst. Zijn Kort Begrip kan Op begunftiging weinig
rekenen.
Wij gaan ever tot i e befchouwing fan 's mans Proeve van
een de beteekenisfen onderfcheidend Taalkundig Woordenboek.
Indien de Schrijver dezelve fchamele Proeve genoemd had,
zouden wij hebben kunnen zeggen: „ Och ja!" en daarmede
eindigen. Doch , daar ook liet verdienftelijke Woordenboek van
W E I L A N D *i mans berisping niet ontgaat, zullen wij op deZe Proeve nader diénen te letten. Van bl. 256 loopt deze
Proeve tot bl. 272. Hoe kort ook van omvang, 'ZOUD.it gefchrijf
tot groote uitgebreidheid ons medefiepen, indien, alles moest
worden o p g e g e v e n w a t "wij tegen hetzelve hebben aan te
merken. Alleen liet volgende kan volftaan:
Y y a
:

1

„ A. {«aar de Ingevoerde fpellfng, tegen hare eigene re»
gelmaat, AA gefchreven; bij B I L D S R D . A . ) " Wil dan onze
man alle eigene namen gefiegenbeekimizeerd hebben ?
„ A A M . onzijd. naamw. Zeker wijnvat." W E I L A N D voegt
er nog b i j : houdende vier ankers. AAM is inhoudsmaat van
olie, wijn, Herken drank enz. Ook in ilcsfchen afgetapt, Is
een aam een aam.
A A N A R G E R F . N , of aanergeren,
door W E I L A N D overgeflagen, luidt dus op het laatfte woord: „niet bepal. werk», mei
j, verander, wn tnelfaiid en dns met Zijn. Het voorz. af„ fcheidh. (Met de wijziging der zinverftérking, zie AAN.)
Erger worden.
•
• -„ — Bij H O O F T .
Wij zeggen thans verergeren; doch
„ het andere is niet minder verkieslijk, vooral, daar men ook„ van het afïcheidbaar voorzetfel partij kan trekken in een'
» dichtregel» als bij voorb.
w

„ En ergert herig; aan bij adel en gemeente.
„ waar verergert niet te gebruiken zon zijn. KON, INST/"
Onze 'Schrijver heeft dit gebruik van""aèn "gebeèl óver het
hoofd gezien in aanwakkeren, aanlëerén en aanwinnen} op
Welk laatde woord W E I L A N D aanmerkt:
het voorz. aan
„ duidt een langzaam toenemen aan." Aanergeren is dus in
beteelenis niet hetzelfde met verergeren. Wit laat (te drokt
namelijk niet nit het van lieverlede toenemen, dat in het eeri e woord opgefloten ligt. Die een ander verbeteren w i l ,
moet ook op de woorden van het Koninklijk In (lituut doordenken , es zonder nader bewijs geen Problema als Axioma
behandelen; want niet enkel uit een dichterlijk oogpunt beschouwt men het verkieslijke van aanergeren.
„ A A L S T E E K , m.. naamw. Het regt om aal te mogen fteken. Den aalfteek pachten." Behoorde dit woord 'niet tot
S T E E K j daar zelfs de uitgang A A D J E als zoodanig onder lettel
A voorkomt? R o e l dp dit artikel, hoe kort, hebben wij alleen d i t , dat de geheele opgaaf "der beteekenis geen (leek
houdt. W E I L A N D dwaalt hier evenzeer; maar onze Schrijver dwaalt daarom nog erger,,, omdat h i j , die de beteekenisfen onderfeheïden wil, die beteekenisfen zelve eerst behoort
ie ver/laan. Steek i s , namelijk, ook eene afgeftokene plaats in
zee of rivieren, om met daarin gezette fuiken niet alleen
aal, maar ook zalm'tt vangen. Steek is bij K I L . het vastgeftoken net, of garen, om vogel» te vangen, In dien zin m
m
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ik naamwoord vrouwelijk. Dit is dsn 'xik net geval met
j f e l en zaimfteek, als met
l<i> j . i u utn denzelfden oorffïfotig. Uit dit gebruik lait . ieL dan ook alleen voldoend*
ophelderen de fpretl* h, Iets «t' iemand in defitei trengem*
laten, in de feet Al-.•<,« w7/e,v« De wik la ring hiervan uit
den ft. j , n d . ' i
o,> dit woord geeft, houdt geen
fteekj want liet in a\ 'leek uiten onderftelt, in het geivo»e
fpraakgebruik, oprett* k dat'lijf, die dit gedaan heeft, zelf
uit de Jhri Is, of ont -.. : is.
Onze Schrijver feta ».u
de hul; - e •. : t . " • i t w n *
D y K te beboeren ,-on> . •, \ nv.é" tee.ea s i n ; c c h m e - e t«
velde trekt, de flagor- ••>• • :t. •< i I L A N D te ontnisten. Hij
heeft het-plan, propria Mai: te l'r'jden; maar dit plan
bereikt hij even goed,, o f eve > deeht, a!s eene kleine floep
baren koers kan honden, wei v , ; euondea aan een grooter
vaartuig, flechts volgen moet. ', .#. f, at
De geleerde > ' F I N I N G 1 • n .ok iets over de Neder,
landfche Spraakleer , en zijn gefchrift verdient opmerkzaamheid. Hij is liet « e t de twee voorgaande Schrijvers zelden
e e n s , en geeft nu en dan beiden er veertig min één. Wat bij
tegen A R I M A N I U , S (alias M L D E R D U K ) en diers meèeftander, den gewezenen /raw-fchrijver, aanvoert, mag nv. on«
aangeroerd blijven» Ons vc.-tlag geven wij fine ira et ftudio ,
en daarom zwijgen Wij over deze niet zeer malfche vermaningen en teregtwijzlngen. De lieer B R U I S I N G verlangt,
„ dat men de gefcliiedenis van onze t a i l , in vereeniging niet
„ die van het land z e l f , oplettender zal cavori'ehen, dan zoo
„ velen tot dos ver fchrjnen te hebben: gedaan»** Naar zijn»
denkbeelden» zon aan de Friejche teal, ten onregte het Boe.
««-Vriesch genoemd, het moederfchap ook over het Nederlandsch , Volgens regt, opgedragen moeten worden. Hiertegen hebben wij weinig in te brengen, mits men niet ontkenn e , dat de kinderen van deze moeder nog al liet een en ander kunnen aangeleerd hebben, federt ook hunne Vriefelie
taal bij de verhuizing optrok. Volgen» dit denkbeeld handebende, vindt men mindere zwarigheden, dan bij het regelen
van den Burgerlijken fitte onzer Moederfpraak, wanneer daarin ook het Moefo-Gothisch enz, enz. eene plaats moet vinden. Her.
kan niet ontkend worden, dat er verwantfehap beftaat tusfehen
het Mófjo-Gothisch, Angelfakfisch Nederduitsch, Hoogduitsch,
Deeus'eh, Zweedsck , Friesci, Engekch. Een algèineene en fterk
fprekende faniilterek floet zien bij die allen opmerken. D o e i
%
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de genealogie dier talen is na onmogelijk te leveren, of het
zon moeten gefchieden.door een' man, d i e , uit eenige dooreenhangende familieportretten alleen, den ftamboom van een
bijna uitgeftorven geilaclit, niet enkel bij gisfing, kon aflei
den. En deze magnus Jpollo is voor dit laatfte zoo w e l ,
als voor de juiste aanwijzing dier talen - verwantfchap, nog
verre te zoeken, en hoogstwaarfchijnlijk nooit te vinden.
De door ons aangekondigde fchriften hebben allen den
fchijn van twistfchriften. Dit beneemt aan dezelve veel van
de waarde; want letterkundige fchermutfelingen bevallen den
onpartijdigen weinig, en ftichten niet veel. Evenwel komt
in allen nog veel voor, dat waardig is behartigd of over
dacht te worden. Hoezeer dan het twistgierige dézer fchrif
ten ons tot de orde van den dag moest roepen, zoo raadt ons
bet vele nuttige en goede, ook deze werken ter grifte te
leggen ter inzage voor de belanghebbenden, opdat, wanneer
het tijd i s , dat de ingevoerde fpelling wijziging behoeft, ook
deze gefchriften in aanmerking komen. Onze zuidelijke broe
ders zijn ons in de taal nog verre ten achter; zij moeten nog
veel inhalen." Het is alzoo de tijd nog niet, dat de hervor
ming onzer taal en/peiling van regtswege worde ter band ge
nomen. Wij zeggen uitdrukkelijk: van regtswege, uw. door
een daartoe bevoegd .en gewettigd Genoot'fchap. Zoo lang
behoude men dienst enz. enz. mannelijk, of men wettigt
ook onbevoegden en 'hiertoe niet geroepenen tot het maken
van quafi - taalregelen; zoo als b. v. eenigen tijd geleden
( 1 8 1 9 ) het onzijdige Synode, het beste van allen, in eene
vrouwelijke herfchapen werd. Door wie? Dit mag men nog
wel eens vragen.
Nomine mutate-, quaefb, Deus omen

avertat!

PUNCTUM.

De verdienflen van J O A N N E S V A N M I G G R O D E , omtrent
de Hervorming in Zeeland, en bijzonder in de flad Vere,
in een helder daglicht gefield, ten fpoorjlage "voor allen, die
belang in het ware Christendom jlellen, om dezen vaardigen
man, in Makenden ijver voor de Hervorming, blanke gods
vrucht en andere Christelijke jierdeugden na 1efirer en; of
tweehonderdjarige Gedachtenisrede, ter eere van bovengemel
de» man, uitgefproken te Vere , op den iflen Julij 1 8 2 7 , en
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1 ) e lange titel bewijst oni ten minte dezen dienst, dat
wij ons nu ontdaan kunnen van nadere kennisgeving omtrent
den inhoud dezer R e d e v o e r - . Men is hier fn hetzelfde geval, als wanneer men ft.iat voor eene groote geopesüë deur
van een klein huis: men in cr«e£ alte<? op eens»
Als bijdrage voor kerkelbUe gefchiedenis in ons vaderland
leeft desniettemin deze R..H:: .'faring wa-irde, ook na hetgeen
I)s. j . v A N . i P E R K N over d e i beroemden Flaming heeft
medegedeeld. Hiertoe behooren vooral de Aanteekenirgen,
onder welke fommige voor de gefchiedeni» die» dagen zeer
belangrijk zijn.
Ook kan dé lezing dezer Redevoering, onder Gods zegen,
de voortzetting der Hervorming in den zachtmoedigen en bezadigd»' geest van M I G g R O D E bevorderen.
Er b e i a a l dus geene reden, om dit boekje, wegens den
langen titel, ter zijde te leggen.

f van het geleerde
voor jonge lieden, vette de Scholen hebben verlaten, Fer.
zameld en uitgegeven door w . * h . i p r i n o . u . Ijle en 113e
Deel. Te Amjlerdam , bij-G. J. A. Beijetïnck, en te Leeuwarden , bij G. T . N . Snringar. In U. 8w. Te zamen
XVI, 559 t.
o,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

\j
:htenswaardige uitgever van dit tijdfehrift heeft eene
geheele verhandeling gefchreven, om te zorgen, dat het
geleerde op de fcholen niet fpoedïg geheel vergeten worde, I n tliani aanvaardt hij de zamenftelüng van dit blad,
om, door opzettelijke herinnering en onderkenning aan de
jonge lieden, nog al krachtiger tot hetzelfde doel te werken. Hiertoe riep hij de hulp van onderfcheidene lieden
i n , san welken hij eeiiïgi bekwaamheid van dezen aard
toekende," enz»
Wij weten i e drek king van liet voor ons liggend werk niet
beter aan te kondigen, dan met deze woorden van een' der
medearbeiders , den l
, j >. • ' <, De uitgever maakt on*
hetzelve in zijne inleiding bekend» sis „eene doelmatige her1

t

•M1B.WWRIMGEN E S .

WtttKZV.

„ .haling"van h e t , dfm jonge lieden, .geleasde .op welingerfgm
g^tè fenolen s"—eene herhaling,,„h# welke «ich-het. nuttige
jp vn$t het aangename paart-, en er yoor verfcfaeidenbejd ge„ zorgd is,-" Wanneer èen m a n , als ,s vrihqa
R , z o o over
zijn werk fpreekt, mogen wij hem reeds op zijn woord gei o o y e n ; en ,het
niemand verwapderen, «lat wij dit werk
aankondigen,alf;,allergefchiktst om het voorgellekle doel te
bereiken; vpopd daar, behalve de? reeds, genoemden verdien,
èelijkens W A R T , manpen als. % f i | i i t . s H G E N W E K , V A N
?

?

H E T S J N G 8 K , B V R G Q, & A A F 'ï VA,B . V IJ K, O O S T K A M V ,
(

T R Aü TM A M ,

GO E B E ,

B Alt E ,

V AN

L O G I I E M

D /. V A N D E R A A , benevens. Mevrouw V A N

en

R O B I-

en
y. M o E N s , dooi huppen arbeid dit werk tot een der belang,
rïjkite in» her .vak der opvoeding hebben gemaakt, op wier
voortbrenging ons vaderland roemen mag. Gedeeltelik geeft
dit werk hulpmiddelen tot Heilige herinnering van het op de
fenolen geleerde. Deze ftrekking hebben de {lukken over de
Bijbeifche Gefchiedenis, Algemeene Gefchiedenis, Aardrijkskunde , Befehouvviug der Ilemelfche Ligchamen, eenige bijzonderheden uit het Plantenrijk, e, d. ra. Andere wederom
hebben ten doel, om jonge lieden aan te toonen , hoe het
geleerde best tot hun nut aan te wenden, zoo als onder anderen de Hukken over de geregelde werkzaamheid in het
algemeen, en over de voortgezette oefening in het fchrijven.
Gedeeltelijk ook bevat dit werk uitmuntende lesfen van echte levenswijsheid, in de verfchillende omftandigheden, waarin jonge lieden na liet verlaten der fcholen doorgaans verkeeren; hiertoe behooren: Gezondheidsregelen voor het opluikend gedacht, over de flechte gewoonten, Raad aan Jongelingen en Meisjes, ten aanzien der verkeering en der keuze
van vrienden en vriendinnen, en meer andere ftukken. Als
aangename verpoozing, na de behandeling van meer afgetrokken? pfiderwerpen, lazen wij met bijzonder genoegen het
frik over J A N W A G E N A A R , als een voorbeeld van onvermoeide vlijt en loffelijke werkzaamheid, en de fraaije omwerking voor de jeugd van Mevrouw c o x T I N ' S
Elizabeth,
of de edele Ballingen, in dezen bundel geplaatst onder het
ojifchrift: De edele Dochter. Ook de dichtftukjes zijn juist
berekend voor het publiek, voor hetwelk zij beftëmd zijn.
Wij wenfchen dit werkje in veler handen , en den Heere
S E R I N G A R ' aanmoediging
en medewerking, om hetzelve
voort t e , zetten, en daardoor, op het eenmaal ingeflagen
fpoor, nog verder jongen lieden nuttig te zijtt*
M E E R T E N
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JUjt., «(.«.» lij* # » AicbjCrte-iyA Livfh ,* gefchetit in teêetifik,
Fetkatm ter iiferitrirtg
« f i 'htiisfeiijlï gehtk. Doer c, v.A i
DER ï i )
fe#
Pfr/e». fe.Amf'rém* %* S&ajejamp,
van de Grampel en Bltiiifett, 1835. . /» gr. tm.jFes s f «
« . / 3 - 7 5 .
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Dweeperij en FerbiM. , ,
frfiréelm tilt £e tegenéeerdige
Eems>, in Fer halen. Door c V A N D E R f f y E B , ,
fierdam, bij Schalekamp en van de fiasfpel, itzi. fy grt
Svo, IF en 270 bl.fi
- $»o.
3* i aegentaatide i e t bekoorlijke, hetwelk, voor vele lexers, daardoor aan eenig verhaal bijgezet wordt,, dat deszelfs
tooneel op vreemden bodem gekozen i s , ontveinzen wij
niet, dat wij voor ons hoogen prijs tellen op weluitgewerkte
tafereelen van hetgeen ons eigen vaderland oplevert. Daar nu
de verhalen , welke beide de .bovenftaand.e werken van den
Heer V A N ' D E R V U V E R behelzen , Mededandfche perfonen,
en zeden voordellen, verblijden wij ois , d i t wij dezelven,
ook wat de behandeling belieft, over i e t geheel met goed.
keuring kunnen aankondigen»
N o , ï bevat drie verhalen. Het eerfte fielt l e t lijden voor
der Familie Stork van Stralenheim, en is regt onderhoudend
gefchreven. Wederzijdfche liefde e i trouw» van eene edele
moeder en litre kinderen, zien wij hier door tegenfpoed b e proefd; maar door dé Voorzienigheid, welker beduur zeer
leerzaam wordt opgemerkt, met eene gelukkige uitkomst beloond. Het tweede maakt o n s , ïn Daalman, opmerkzaam op
de rampzalige gevolgen van losbandigheid in de jeugd. G e lukkig n o g , wanneer, gelijk bij hem , liet,befchtildifend geweten tot berouw en verbetering brengt, en men, gelijk hij,
nog in de gelegenheid i s , o m , door hertelling van het mis"drevene, de verlorene gemoedsrust neder ,tp verkrijgen! Hee
derde verhaalt Weelde e» Ferkrtttt, j , f de zucht tot fchiiteren , heeft' ten ctuel, aan' te t o o ' - r n . hue gevaartijk het i s ,
wanneer de befchaving van liet verftand'en d'e veredeling van
het 'hart niet • gepaard gaan met een aanzienlijk geldelijk vermogen ; hoe dit, namelijk , iéder middel, om den rijkdom te
vermeerderen, voor geoorloofd doet houden, en de deur
of ent voor dwaze verkwisting en fcaandelijk misbruik. Op
de .fteMing zclv« valt mm «fe'te Wérken*, dart"wel' op"i§
bewerking, zoo 'als d e z e l v e M o r wordt toegepast,
x
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N o . 2 bevat insgelijks drie verhalen, van welke bet eertïe
de gevaren afmaalt van, het ipelen. Het is.onderhoudend, e n ,
door het natuurlijke van deszelfs a i p o p , r e g t gefchikt tot beifeiMög van het oogmerk des Schrijversi namelijk, zijne le2ets t e overtuigen, dat het fpelen» h é t zij in de loterij, of
Op. eene andere wijze, tot verderf var* ziel en ligchaam leidt.
Behooren misfchien de karakters, befchreven in het tweede
verbaal, Bella genaamd, minder tot de in ons vaderland gewoonlijk voorkomende,zoo worden dezelven door den Schrijver, als 't'ware , eenigzins genaturalifeerd ,door de gefchiedenis
tr doen voorvallen, gedeeltelijk in het huisgezin van eenen te
Amfterdam wonenden Portugefchen Jood, en gedeeltelijk in
eene Westindifche volkplanting. Evenwel maakt dit het verlaai nog niet geheel en at vrij van onwaarfchijnlijkheid. Nogtans bevat hetzelve nuttige Iêsfen-éo waarfchtrwïngen. HeC
derde verhaal, getiteld: Lotgevallen van Klaas fFijshoefd en
Jufvrouw Cato, maakt ons den eerften bekend, als eenen
fcheepjtinrmerman, die zich geroepen meent, om bet timmeren na te laten, en over de Godsdienst te oefenen. Jufvrouw
Cato is eene van zijne ijverigfte toehoorderesfen, en wordt
eindelijk zijne vrouw. Hun klein vermogen wordt door de
vrome bezoekers opgefmiild.- De kinderen, wier opvoeding
wordt vertvaarlposd, worden losbandig. Jufvrouw Cato fterft
van verdriet. Ivlaas doet eindelijk nog, door fchade en fehande geleerd, eene goede k e u z e , neemt het vroeger weggeworpen timmermansgereedfcfiap weder o p , en hervat den arbeid, voor welken hij door zijnen (tand en opvoeding berekend was.
Wij vertrouwen, dat dit overzigt den lezer genoegzaam zal
bekend maken met den inhoud van beide deze bundels, en
aarzelen niet, om het publiek derzelver lezing,als aangenaam
en v o o r d e zedelijkheid nuttig, aan te bevelen.

Be Hut aan de Grenzen, of de Grifsiep. Eene belangrijke
Nederlandfche Familiegefehiedenis.

Hoor c B O K , Schrijver

van het werkt Vooringenomenheid en Fooroordeel, UDeeien.
Te Amflerdam, bij J. C. van Kesteren. 1837. A gr. 8vo,
Te namen FIJI, 542 bl. f 6 •:
e Schrijver van dezen Roman maakt zich door denzelverr
bekend, als eenen man dié toegerust is met vele van die
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bekwaamheden» welke er toe behooren, om op e e n e onderhoudende en nuttige wijze voor eet befchaafd publiek tfi
fchrijven. Hij is bekend met het tooneel, waarop hij zijne
gefchiedenis plaatst, en dat tootieei is meestal ons vaderland;
en hij weet ook zeer goed partij te trekken van vroegere en
latere ware gebeurtenisfen, van vorige en hedendaagfcbe
volksbegrippen en gewoonten, tot verlevendiging van zijne
befchrijvingen. Hij fchrijft in eenen gemakkeüjken en bevallige» ftijl; zoodat wij vele gedeelten-ysn"e$n. werk met ge.
noegen lazen , en er niet san twijfelen , of dit zal ook b |
andere lezers het geval zijn. Maar, indien de Schrijver zich
aan deze foort van letterkunde wil blijven toewijden, raden
wij hem aan, om erkende meesteriukken in dit vak te beftuderen, ten einde meer de eenheid in zijne ontwerpen'te
bewaren, en zich eenvoudigheid en duidelijkheid in de fchikking der onderfcheidene deeien eigen te maken. Daarenboven voegt het, naar ons oordeel, niet aan eenen Schrijver,
die eerst federt kort bekend i s , om zijnen lezer, tot-opheldering van fommige bijzonderheden in zijne gefchiedenis, te
verwijzen naar. een vroeger door hem vervaardigd werk, en
hetzelve als daartoe genoegzaam bekend en vermaard te vooronderftellen. De g e e s t , welke jn dit werkheerscht, is goed,
liberaal, en tevens ernftig zedelijk. Wij'durven-hetzelve,
om het vele goede, hetwelk het, ulettegenflaande onze gemaakte aanmerking , bezit, geruiteiijk aanbevelen.

De witte Paal, of Jenne. Eene, op waarheid gegronde, Noordhollandfche Gefchiedenis. Door c... B O K . Te Amflerdam, bij\.
i Resteren. 1828. In gr. Evo. Fill en 206él. f ï - 3 0 .
v •«
§'i
ng edelman, op eer. fchoon paard gezeten, rijdt eenen
ngen voorbij, en fcdort dezen zeggen: „ O ! hadde
3 0 een paard 1'* Deze gebeurtenis wordt ons op den
titel aanfchouwelijk gemaakt door een fraai vignet, uitgevonden door c, B O K , geteekend door H . p. o o s T E R H u i 3 , en
gegraveerd door J, M U L O E R . Waarom kiest de Schrijver juist
zulk een nietsbeteekenend voorval ter afbeelding op het titelvignet? Zoo vroegen wij in het eerst. Maar, na deze gefchiedenis te hebben g e l e z e n , erkennen wij: de Schrijver
koos goed, en het boek bevat niets belangrijkere.
De lezing van hetzelve bevestigde ons in de bij bet vorige
artikel gemaakte aanmerking: de Heer B O K behoort zich
meerderen tijd te gunnen, en zijn vak beter te beftuderen.
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Merkwaardigheden uit alle békende Landen van Afrika, voor
hen (,~) die, tot eene leerdame uitfpar.ning, in het hoekje
van den haard door vreemde Landen willen reizen.
Naar
de $de Engelfelte uitgave van I S A A C T A Y L O R , voor Nederlanders bewerkt, door J . ' O L I V J E R , J Z . Met 84 Vignetten. Te Amjlerdam, bij G. J. A . Beijerinck. 1828. In kl.
tvo. 163 Bl. f 3 - :
Almanak voor de Jeugd. Voor 1829, Te Amjlerdam,
J. A . Beijerinck. 102
Bl.fi-po.
— Dito gekleurd en in Koker ft- 30»

bij G.

rjjr
J j i e t hier twee. werkjes voor de lieve jeugd, wier vervolg
wij met genoegen zagen verfclujnen; gejijk wij zjdk's in der
tijd voorfpelden. De titel van het eerstgenoemde drukt zoo
wêl u i t , wat hier bedoeld en geleverd wordt, dat w i j , nabet bevorens gezegde,met het affchrijven van denzelven mogen volftaan. Het werkje prijst zichzelve aan; en, daar na
reeds Afrika Europa is opgevolgd, dunkt ons zulks een bewijs te meer, dat bet onze verdere aanbeveling niet behoeft.
Hetgeen van het vorige is gezegd, past volkomeji op het
tegenwoordige, daar dit geheel op dezelfde leest gefchoeid
én even zindelijk is uitgevoerd. In 84 afdeelingjes, door even
zoo vele aardige prentjes begeleid, deelt het der jeugd een
aantal wetenswaardige bijzonderheden mede uit Barbarije
(Marokko, Algiers, Tunis, Tripoli), de Binnenlanden van
Afrika (Fetz, Darfoer, Bornou, Tombuctoe'), den westelijken
uithoek van Afrika ((Sierra Leone, enz.) , de Afrikaanfche Eilanden (de Azorifche, St. Helena}, de Kust van Guinea (Congo, e n z ) , Zuid-Afrika
(Haltentetten,• Kaffers, enz.)., Madagaskar , de oostelijke Kust, Abysfinii (Gondar, den Nijl\
Sennaar), en Egypte. — In afwachting van die der nog overige Werelddeelen , wenfchen w i j , dat de leergrage jeugd ,
na het befchouwen dezer fchetsjes, moge verlangen naar uit»
gebreider kennis van de doorloopen gewesten, welker voldoening alzoo den ouders zij aanbevolen.
De fraaije, gekleurde prentjes, (32 in getal) in N o . 2.
zijn alleen den kleinen prijs waardig, dien elke kindervriend gaarne
aan dit lieve jaarboekje te koste legt. Korte verhaaltjes, dichtijukjes, een zangilukje, en een tooneelfpel; wat Jbu men
al meer in zulk een boekje verlangen? Het vervult bovendien , als Almanak voor de Jeugd, nog eene behoefte in de
kinderwereld, anders zoo volop van bet nocdige en verkwikkelijke voorzien.
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AAN BEN STELLER VAN HET ARTtKEt" ART1KRITIES,
VOORKOMENDE I N DEN tUSCENSENT, GOk'tSER, RECENSEN-
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TEN, voos.' i8a8. N o . X.
Mijnteer C I
I k kan . mij niet genoeg fetwoniéRfi».dat een kort vertlag
va» een boekje, hetgeen .o .200 ónbedvhfcnd voorkomt, i§É|
tan den hevigen aaavaï teelt M<wlgeMi-j .welken'gif- op éiij
gedaan hebt. ïfeioli g é # e « t » mgm^ëi-*wëm$- im .ést iftS
zwijgen te beanttoeeWert, en van tlten''l»ttt-afkeèrig, "girilf
thans alleen van mijne aaa$e«oménVge#odB*e « f , 'om&t df
eer van dit ï p f t A r i f t 200 weï» aft Ay-nfijne» het hiér.-drih^
gent! fcbijnt te vaderen. Weet ecfetet tmmi, dat ik'atte'
tooraemeas b e n , Mttêw gefcfcrljf te bewtwoörfen. Ik t%rij^>
ligtelijt, dat het 11 aangenaam jsijw » | bet batfté woord té
betoonden , en gaa o dan ook dat.gtragen'.'volgaarai*, - I*
l t d zelf» niiMWBr befloten de pen ef ce v a t t e n , wanne» gij
® ! alleen van w l i i i e c a vóotxMróeely mmim tev'énsuWn*
tasterzuchc befeiWiigd» e t w%*9< mmMMMint W-mQd
fel getrokken l i f t , ' Wie gaf n-daar-tten het r e g t ' t e e ?
;

1

Weet dan, Bfl|tA«ifi" dat i k , ode--sender uw- gefetffiff,
waarfchijnlijk - op de Vlugtig» fVaarntvHugen zon zijn twtagi
gekomen dat
« * #*? wa«rhtiéimfé$ earkenè zoa tefri»
ben , te véél gete»f aam die vlu'gtige'TOtajnietninfcn t e r t e ^ .
ben gegeven 1 eene etkenteni*, die kif » k « •niei-gaarne aftegr,
•wlen èe w a i f k e ü niet bovtn sites dierbaar is.- Toes'lk-m^ntf
Beowdeeliog nedérftSfceef,, w»s mij, hetgeen d e permanente
ContmUfie in. den "VHen,, #fefrrtiMt* *N«cegen gefètaeven
nad, nog gel- 1 .'ituKewl. L a w hefe-Ht eitt-.Seoortaeitafgi
gelezen , welke eent -onlangs geheel - téri - einde isï gefcap.
Doch ik vraag etkeii ©npafdjdigen en onbevws»ordeeld«i geftistelijk a f , vrat er toch in' mijtte beöorieeling » , hetgeen
n zoo zeer tegen mij behoefde te deen. u t ï v i r t i ? Het'ia-een
fteewtd verfcMjaCel»-dit mm, een wttkje gmnftig bepéfdee*.
lénde, daarover 'tfóieVaangevallen. Of neemt mij den bloottn
weerklank van de in Mz$l¥4 tngehragt«-ktagtèn.lk begrijp
« i e t , wanneer dit zoo -Is, wat gif e p n i f k met mij. te verrigten hack, en waarom gij niet veeleer het'werkje zelve be(treden hebt.
Doch • ik meen , d i t het er verre af i s , dat mm mijne -be:
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oordeeling -gun/lig zon kunnen noemen. Zeggen wij niet, dat
Let niet met de meeste orde is opgclleld, enz.? Geven wij
niet onze hoop te kennen , dat het niet in alles waarheid^beVat ? Onze eenige fout i s , dat wij te veel geloof gehecht
hebben aan eenen oris "onbekenden Schrijver. Wij konden ons
eene boosheid niet voorflellen, in ftaat.om zoo in détails logens voor daadzaken op te disfchen; en dit zal dan bij u ,
Mijnheer," een bewijs zijn van ons vooroordeel en van ons
gebrek aan. waarheidsliefde!
Gerust kunnen wij u dan nu ook in uwe Antikritiek vol
gen ; doch zullen ons van den liefdeloözen toon onthouden,
waarmede uw gefchrijf is opgefteld. Vooreerst dan hadden wij
geene captatie benevolentiae noodig. Het is ons niet in den
zin gekomen, en de opvatting fchuijt alleen bij u ,f dat onze
betuiging ,. dat wij van de nuttige, oorfpronkelijke bedoeling
der Maatfehappij (niet, gelijk gij fchrijft, der nuttige (trek
king van de ondernemingen der Maatfehappij), innig overtuigd
waren, voor eene breede en weidfche inleiding, om onzen
Lezeren zand in *Ie oogen te itrooijen, kon worden aange
zien* Wij herhalen dit woordelijk, omdat wij over de onder
nemingen der Maatfehappij niet wijden oordeelen , als daarme
de te weinig bekend; en, hoezeer in dit opfchorten van
oordeel geene afkeuring ligt, kan er ook geene goedkeuring
in liggen, en daarom zonderden wij doel. en uitvoering van
elkander af. De vraag , welke wij opwerpen: Is er voer de
belangen van den grond landbouwkundig, en voor die van den
tnensch zedelijk, menschlievend, weldadig zorg gedragen ? kan
dan ook geen onpartijdig en verftandig niensch verwachten,
dat ten grondflag gelegd zal worden eener beoördeeling van
het onderhavige werkje, maar moet ten grondflag gelegd wor
den eener beoordeeling der Maatfehappij zelve. Nu komt
ons dit beekje in handen; e n , gelijk wij uitdrukkelijk zeg
gen* en nog herhalen, als dit boekje waarheid bevat j heeft
er niet alleen veel gebrekkigs, maar veel flechts en onverfchoonlijks in deze inrigtingen plaats. Ik meen te mogen vra
gen, wie hier ex tripode fpreekt, gij of ik, en of het ex tri
pode fpreken u niet alleen fchijnt ingevallen te zijn, omdat
het tot uw idJe vart een' Recenfent zoo behoorde? Noem
dan vrij, volgens de regels eener gezonde kritiek , mijn verflag geene beoordeeling, ik zal er mij gaarne mede troosten
en er gehoegen in nemen.
Maar er is meer, Gjj noemt mijne beoordeeling een voortbreng-
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fel van onkunde, vooroordeel en lasterzucht f''erf,-óm IWC
eerie te bewogen, zegt gij onder anderen, dat Ik had niö«e«
bedenken, dat de landbouw i | iügê'fiff naar-een- ptyn ,' hetwelk de goedkeuring van zoo vete deitnndigen verwierf, dat
hetzelve in ftaat was» o m , binnen weinige maanden tijda,
tweeduizend deelhebben, als iedeii-der Maatfehappij /teWki• e n ; tliof die tweedoitend deelhebben alten deskundigen waren, en er in ons land niet (techta infehrijvingen, van'welken aard ook, behoefden te worden, geopend, om infchrfjveri
te vinden, dikwerf neer i t o 'ine-a verUngt. • Het'bewijs Vaa
vooroordeel- en lasterzucht -zijt gij echter'fchoJdig gebleven $
ten zij liet' een bewijs daarvan moest ópleveren\ dat ik de
weldadigheid onzer Voorvaderen, door u miskend»' heb durven roemen.
Inderdaad, Mijnheer, in het onmatig- i p ï
vaa-dèMa»fchappij van Weldadigheid fchijnt "bij u althans vooroordeel
veeleer deel te hebben; e n , ils uien nw '-fefefaMft gelezen
heeft, is het, alsof deze iirigting zoo-vólkomen wm, dat er
•iets meer i a te verbeteren zoude z i p , en elke twijfel t a n
die volmaaktheid heiligfehennia wart. Wij willen daarentegen ©tis van t i e vooringenomenheid trachten te onthouden,
en zijn overtuigd, dat men daarmede ook de beste zaak bederven kan. Ik ftap gevolgelijk van nw gefchrijf af; want
i t g e i i e ï i c e n d i g , dat ik mh' -in verontwaardiging'al ligt
zoude lateP medeöepen , wanneer ik de hatelijke. regels ,-die
gij op bl. -41S tegen mij hebt nedergefchreven, moest wederleggen. Ons eigen gevoel getuigt'të'luid, dat w f het werkelijk wél met Vaderland en Menschheid meenen, on» niet
te gruwen van eene ontheiliging, waarvan gij ons zoo willekeurig en ligtvaardig befchuldigd hebt.
Voor het publiek «citer nog een paar woorden. Wij
begeeren bovenal , dat zaakkundige: mannen' ons nader
met den toe Hand dier inrigtingen bekend maken, - noch tea
voordeele noch ten nadeel e fier Maatfëhappg 'ingenomen > en
van dezelve onafhankelijk. Wij zelve hebben finds lang den
wefiscli gekoesterd, 011 deze inrigtingen meer van nabij te
leereti kennen; doch eene enkele reis lelt ons nog tot geene
beoordeeling in ftaat. Wat de permanente Commisfie tegen
de Fhigtige Waarnemingen gefchreven heeft, komt ons inderdaad , en wij verheugen ons daarin, op zeer vele plaatfen
voldingend voor.- Er zijn echter enkele daadzaken overgebleven , die men niet ontkend heeft, b. v. dat de gebouwen
r
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niet hecht cn ftevig gijn opgetrokken; dat er zes boerenwoningen aan de Ommerfe'iam bereids zijn moeten gedut wor-

den (Frimd.des Vaderlands-, ,V.

, 3 8 9 ) ; dat werke-

Uk hefcxoedfei-iioofii?alj6lijjt- «il.aari»ppe}eir-en .daarBk ver*
fsirdigdsiirood beftiat ( V I . bU
en v e r s » , ^ , d e . a a r d a p pel m o g e ' v o o r den gezonden' nier n a t e l i g Kun', voor uitgeteerde armen en voor derzelver meestal klierachtige kinderen in
dezelve, .Heilig fchadelijky,.wa.'aro?a«reii4-,W:jj'';o'ritf op alle G e neeskundigen gerust durven .beroepen^f.dtt-tafcn', om! verpanding , of--Verkoop van. ktee$ngftiriüte&,, koloaisten.aaar de
0rafkolonie;,verplaatst (VII;I, bl» 6*41); dat men ligcharaelijkeftraften in vd*. geftichten der kinderen en bedelaars uitoefent
ÉsbL mé^i:64s)*:
"De.,pfr.mi#spe Comtsisfie z e g t : z e l v e ,
dat de bedelaars het in de gedichten niet goed genoeg moe*
ten lebüartv,om er altijd:« willen blijven; een? matige begeerte va» ontöag moet bij.hen levendig gehouden-of opgewekt worden, opdat * t ais werkzame leden- i n . i e maatfehappij, konden- wed.wk©e«n» Wij-.twijfelen-!^echte?:,.ofdit middel» bij', onze;-werkelïkft overbevoWlg»: op, dep ; # ï i r vol*
doende t&\ -ftSvoBden vffffdenj-de nhkpmsl? zail.b^J.moeten
leeren, fiOuWij vernachten-bei «an 4en tijd.i-.deie yraagr;te
zien opgelost*, r-- Winneet,,wij, eindelijk, van df weldadigheid.- of tstii/Vftdejren-.-gewag,;;maaktenwjfdesnr'wjj
djarmede
geenszins aanduiden, dat z-ij te,dezen in elk opligt fM verftandig te werk gingen, dat wij flechts hun voorbeeld hadden:, na te, volgen; maar wij wijden alleen onzen-wensen te
kennen...gefef, dat men niet dezelfde onbekrompenheid, doch
meer doelmatig mogt te werk gaan, en wij zagen daarin b e paaldelijk op .voeding,, klpding en • huisvesting.
;

:

;

En n u , M i j n h e e r C » . ga voort, zoo het u J u s t , ;mij verder aan te vallen; ik betuig nogmaals, alles verder onbeanto o r d te zullen laten , en wensen alleen, dat, volgens den
twmsch-.djer.pdrmaaeMe .Comraisfiey-deg waarnemers medegedeelde,,aanmerkingen, ;na«r de heerlijke orde der-dingen, inderdaad .ftfèkten mogen te? bevordering var» den bloei der
Maatfehappij.
Ik ben
M. W. N . W.
w

:

Beskbefch. N o . XIII. bl. 55o.;reg. 4. v. 0. Haat veranderend, lees vernederend.

JM > E K

B E S C H O U W I N G .

Zestal Leerredenen, Door w . s c H O L T E N , Predikant bij ie Gasthuiskerk , te. Delft.
Te Delft, £(/
B. Bruins. 1847. In ~~ " a. XIIen 204 bl. f 1- 80.
Leerredenen. Dost
kant te Rijswijk.
1827.

JB gr.

v •» n
To jbaft,

H .

8vo. I i » 5

Predibij cic Wed. J. Allart.

I I E Y N I N O E N ,

210 W. ƒ 2 - 3 0 .

B i j den rooien voorraad van Leerredenen, die nog op
eene aankondiging wachten, zij het ons vergund, deze
beide bundels in hetzelfde vörllag op te nemen.
De Delftfche Gasthuisprediker S C H O L T E N levert
hier de volgende: L Het vercerende en bemoedigende,
hetwelk de uitfpraak van Je lus;
Ik ben krank geweest
en gij hebt mij bezocht, voor den Christenleer aar bevat , tot eene getrouwe vervulling van dat gedeelte zijner ambtsbediening, hetwelk hem bijzonder verpligt tot
het bezoeken der kranke». M A T T H . XXV; 36. II. Het
treurig einde van een leven vervreemd van de dienst yam
God en de heerlijke uitkomst fan een leven in zijne
dienst doorgebragt'," zoo vele drangredenen , om onze
keuze, tot het laatlle te bepalen. M A T t b . VII: 13, 14»
III. De vroege verhuizing van deze aarde van een der
uitjlelmdfie voorbeelden fas godsvrucht, ia de grijze
oudheid , bej'ehouwd als de uitjlekendjle behoning der zelve. Gen. V : 24. IV. VosrfielHng van het ongenoegzame e.ener enkel uitwendige belijdenis van Christus
en van de noodzakelijkheid,
om met die uitwendige belijdenis een leven aan deugd en godsvrucht gewtjd te
paren, M A T T H , III: 9 , 10» V» Aanprijzing der onderlinge eendragt en vriendfehap. Pfalm CXXXIII.
VI. Voorjlelling van een voornaam verei sch te,, of eene
hoofdeigenfehap, welke, ooi ia onze dagen, in eenen
dienaar van het
Evarigeliegevorderdwordt.TlT.il
B0E1BF.SCn, i S a 8 . NO. I Ö .
Z Z,
y

y

66a

\V.

JCHOlTEiJ,

9 , — Reeds uit

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

deze opgaaf zal de Lezer K i e n , dat
z i c h de Eerw. S C H O L T E N aan zekere omflagtigheid
fchijnt. gewend te hebben. Althans hebben wij ook in
deze Leerredenen doorgaans geen' beknopten ftijl ontdekt.
Deze is de grootfte fout, welke deze anders goede Leer.
redenen ontfieren. Op deze voor fpreker en hoorder even
lastige fout willen wij nu den Schrijver opmerkzaam maken. Met vermijding van dezelve zullen zijne Leerredenen een beter en aangenamer voorkomen verkrijgen, en
zekerlijk gunftiger onthaal genieten.
V A N H E Y N I N O E N levert de volgende Leerredenen:
I. De hoop van den ftervenden Jakob. Gen. XLIX : 1 8 .
II. . JVaarfchuwing tegen de verloochening van Jezus.
M A T T I I . X : 33.
III. De behartiging van Godsopenbaring ons aanbevolen, als ons medegedeeld door den
Zoon van God. Hebr. I : 1. IV. Het Evangelie van
Christus vordert verzaking vein eigen •wijsheid en eigen
geregtigheid. J O A N N . I X : 3 9 . V . Over de droefheid
naar God, die eene onberouwelijke bekeering -werkt.
2 Kor. V I I : 1 0 . V I . De noodzakelijkheid om het hart
te bewaren tot zedelijke volkomenheid. Spreuk. I V : 2 3 .
VIL Het lijden dezer wereld oefening tot godzaligheid.
Hebr. X I I : 1 1 . VIII. Hetgeen wij weten van onze toekomende beflemming. 1 J O A N N . I I I : 2 . — Van aanmerkingen op liet een en ander, b. v. op de verklaring
van j A K O B ' S gezegde in de eerfte Leerrede, zullen wij
o n s , kortheidshalve, onthouden. V A N I I É Y N I N G E W
houdt (Voorrede, bl. II.) deze Leerredenen voor goede
Leerredenen. En van dit zijn oordeel verfchillen wij niet
Maar, waar zou men de bundels van Leerredenen bergen, indien heden al de goede Leerredenen ïn het licht
verfchenen ? — Ook deze Leerredenen zouden door beteren periodenbouw gemakkelijkervloeijen. Jammer, dat
V A N
H E Y N I N G E N
gelooft, de fouten van zijn en
ftijl niet te kunnen ontwijken. Op dit punt is ons geloof anders. Het lente festinare , met behoedzaamheid
en oplettendheid, doet alles, ten minfte veel af. Ook dit
n o g : faepe ftïlum vertas. Door veel fchrijven verliest
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men dit wel eens uit liet oog. Wij kennen ook wel re
denaars , dien het san' fijnheid van gehoor ontbreekt.
Doch hunne uitfpraak lijdt hierbij meet dan hun ftijl.
Dit zij dea waardigen man gezegd,- te zijner aanmoedi
ging In liet verbeteren van eene fout, welke wij wenfchen, dat niet verouderd is.

Een woord fan opwekking en 'bemoediging voor alk ware
Protestanten » r« " « * Ir'rrrde over P/alm XL VI:
6. Boor A.
i i ' t i ' - i ' F , l-eeraar bij de Evan
gelisch - Luier
.
<
' <<?.»' <*f
Vtjmegen. Te Nijme
gen, bij de Wed. J . C. View-et» „r Zoon. 1837. In
gr. Bvc. y en 31
bl.f:*%o.
D e z e Leerrede moet zijn eene Hervormingsleerrede , cn
is nog van jonge dagteekening, m a r van ouden finaak.
„ Wanneer in de katfte oorlogen van David tegen de Fi
listijnen gefchied mogt zijn, wat 2 Sam. XXII; 8—14
vermeid w o r d t , zo© zoude de Profeet dit lied in betrek
king op die gebeurtenisfen kunnen vervaardigd hebben ,
en bij de uitftorting van hetzelve zoude hem een profetisch
gezigt kunnen gegeven zijn op die groote aardbeving , waar
van Openbaringe,
VI: 18 , 19 en X I : 13 gefproken
wordt." Ai dat mogelijke is wel zeer onvvaarfchijniijk.
Sion is dan de ééne , heilige» algemeene, onzigtbare,
inwendige Kerk. In dat Sion bevindt zich G o d , vol
gens zijne bijzonder
\'->mtegenwoardigheid ; niet
Hechts om bij haar ie /taan, maar ook om haar bij te
/laan. Daarom, zal zij niet wankelen. Zoo min de Heere
wankelt» zoo min zal zijne Gemeente wankelen, waarin
Hij is S Eens zal de vredestijd aangebroken zijn, op wel
ken God zijn Sion heeft geholpen. Dan is de ftrijdende
Kerk eene triomferende geworden» De ontwikkeling hier
van geeft den Redenaar aanleiding, om den tekst in
nadere verbinding te brengen met liet feest des huidigen
dags, Zie lier liet Hot
*
Leerrede: „ Oefent uwe
1
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zielen in geduld ! W a n t , Halleluja! des avonds vernacht
liet geween, maar des morgens is er gejuich. J a , amen,
Halleluja! — J a , de geheele wereld hoore het, en de
geheele wereld naaste zich, en redde hare ziele in Sion !
Alles toch wankelt, maar Sion niet. Ja , amen! Ja , God
is midden in Sion; daaróm zal zij bewaard blijven; God
zal haar vroegtijdig helpen, haar heerlijk helpen, onuitsprekelijk heerlijk, bij het aanbreken des morgenftonds.
Juicht: Halleluja J — Bidt aan! — Amen, ja amen !"
Indien onze L e z e r s , die daarom nog geene Lezers van
Ï E L D H O Ï F ' S
fermoen behoeven te worden, nu nog
denken aan de gouden appelen in zilveren geheelde iehalen van S A L O M O , (zoo als zij door onzen Schrijver
niet vergeten zijn, bl. 5 ) dan kunnen zij hunne dwaling even min wijten aan ons*, als aan F E E D H O F F en
diens Vertaler. Deze laatfte heeft door zijn zich zorgen
maken* bl. 2 5 , gezorgd, dat de Hoogduitfche afkomst
van dit ftukje boven alle bedenking is.
1

Feestrede, ter wring zijner Vijftigjarige Evangeliebediening , gehouden te Leyden , den 27 April 1828 , door
H . P R O P E R , Predikant aldaar.
Te Leyden, bij de
Wed, D . du Saar en C. C. van der Hoek. 1 8 2 8 . In
gr. 8vo. IV en 39 bl. f : - 4 5 .
V
¥ oor het bijzondere'voorregt, van gedurende vijftig jaren bijna onafgebroken het heerlijk Evangelie verkondigd
te hebben, dankt de Eerw. P R O P E R , , met de Gemeente , den goeden God eenvoudig en regt hartelijk. De t e k s t ,
i T I M . I: 1 7 , geeft hem daartoe gepaste aanleiding.
Eerst wordt de tekst kortelijk toegelicht; ten tweede worden de gronden en beweegredenen opgegeven, die de
waardige man had, om deze lofzegging van den Apostel
de zijne te maken; eindelijk fluiten eenige toeipraken
deze Feestrede. Alles is hier op Evangelifchen toon geftemd. Alles ademt den geest van Christelijke liefde.
God late hem nog lange die vermogens en krachten,
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welke hij thans bezit, behouden, opdat h i j , naar den
wensch van zijn liftrt, liet voortreffelijk werk der E vanmoge vervullen!
geliebediening nog een' geruimen t
err
ede wel bewoElk Christelijk lezer zal door deze
gen worden tot het koesteren van denzelfden wensch.

Gedachten

over

de -natuur en behandeling der

•welke gedurende de jaren
geheerscht

heeft,

door

H.

1826—182.8 te
F. A.

S A S S E ,

Ziekte,
Groningen

Math.

Mag.

Philof. Nat. Med. et Art. Oblletr. Dr. Te Groninhjj, Römelingh. 1828. In gr, 8vo. 82 Bl. f: - 7 5 .
\y
rg '
nd

..leerde Schrijver deelde (meldt ons het Voorbe- gemeenzame brieven, van tijd tot tijd, aan zij•

L'

s L 0 T , TE Meppel,

datgene m e d e , w a t

hem in het "beloop der Ziekte te Groningen en in derzelver behandeling merkwaardigs voorkwam. Uit deze brieven
ontftond, bij latere aanvulling en bijvoeging, het thans
Voor ons liggend werkje; hetwelk tevens, dus hoopt de
Schrijver, zijne verdedigïog zal vinden in het gebrek aan
berigten van den leefland der Ziekte te Groningen, later
dan die van het jaar 1 8 2 6 . Men kan het derhalve B E fchouwen als een complement tot de Historie der Epidemie , door vroegere Schrijvers ontworpen, en als zoodanig kunnen wij liet onzen Lezeren gereedelijk aanbevelen ; hoewel zij op vele plaatfen» gelijk dit uit den aard
der zaak volgt, het uit vroegere fchriften bekende zullen
wedervinden.
Naar des Schrijvers oordeel, komt de eigenlijke Ziekte
het meest overeen niet de febris hectica .primaria.
De
vraag omtrent derzelver befmettelijkheid wordt toeftemmend beantwoord.
Het tkeoretiferen, waarin zich de Schrijver misfehten
wat al te veel toegeeft, althans in een praktisch werk
als dit, draagt overal de kenmerken eener Hoögduitfche
wijze van zien en denken; welke men ook ontdekt in de
Hoögduitfche uitdrukkingen, die in dit Nederduitsck ge-
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fchrift vooral daarom vreemd moeten voorkomen , omdat
zij ter meerdere duidelijkheid er fchijnen te zijn bijge
voegd. Men z o u , deze brieven lezende, bijna gelooven , een Duitsch Arts uit de School van I I U F E L A N D
te hooren fpreken. Dit doet er nu wel niet veel t o e ;
maar vaderlandfche waarnemingen willen wel eene vaderlandfche kleur. Wie zal een Hollandsch landfchap niet
een' Italiaanfchen hemel fchilderen?

Reis naar China, door Mongohje, gedurende de jaren
1820 en 1 8 2 1 , van g. T I M K O W J S I . lilde en laatfle Deel. {[Terugreis naar Rusland en Blik op Mongolijef) Te Haarlem , bij de Erven F . Bohn. In gr.
%vo. IV en 3 1 3 bl. f 3 - :
H e e d s ; de titel geeft te kennen, dat dit Deel twee ge
heel ongelijkfoortige onderwerpen bevat. Wij moeten om
trent het eerfte — de terugreis naar Rusland—met den
Schrijver volmondig bekennen (bl. 1 1 5 ) : „ D e vervelen„ de eenvormigheid der (leppen, en de langzame reis door
„ dezelve, hebben noodzakelijk haar merk ook op deze
„ befchrijving gedrukt, die geene andere verdienlte heeft,
„ dan dat zij overal der waarheid getrouw i s . " Slechts
zeer weinig refultaten voor de Aardrijks- en Volkenkun
de levert ons deze terugreis, die meestal flechts betrek
king heeft tot den Schrijver en zijne reisgenooten, en
naauwelijks andere plaatfen vermeldt, dan die reeds op de
heenreis'bezocht waren.
Gelukkig vult dit gedeelte
flechts een derde van het Deel; de twee overige derden
beflaat een hoogst belangrijk verflag van het zoo uitgeftrekte (hoewel niet talrijke) en in vroegere Eeuwen zoo
beroemde Volk der Mongolen, die eenmaal twee derden
van Azië en de .helft van Europa voor hun gebied deden
zwichten. — Hij begint met de benaming, en laat dan
de Gefchiedenis , de Aardrijkskunde,
voortbrengfelen,
de kennis der bewoners en van de bedrijven en handel,
de Regering, Wetten en Godsdienst volgen. Uit liet over-
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zigt der Gefchiedeni
e Mongolen reeds In
mo vóór C. G. in de t>ntnejcne i^efchiedenis, o n d e r d e n
naam van Slun - nu, voorkomen, en federt in onophoudelijke oorlogen leefden met de Chinezen, nu eens overwonnen , dan overwinnaars. (Wij lezen niet, of deze
Siun - nu in eenige betrekking ftonden tot de bekende
Hiong - nou of Hunnen , die zekerlijk , blijkens de fchildering door gelijktijdige Schrijvers , ook Mongolen geweest
gijn.) Eerst in 1206 na C . G . gelukte het D J I N C I S Khan, alle de Éaiimeti der Mongolen tot de verovering
der wereld te vereenigen. Be duurzaamfte dier veroveringen was die van China, waaruit de Mongolen eerst in
1 3 6 8 , dus na meer dan eene Eeuw van een bezit, hetwelk
niet zonder weldaden voor dat Rijk was , verdreven werden. Wanneer uitheemfche veroveraars de vrije taal van
mannen uit het veroverde Volk zoo goed opnemen, en
\\>r

:rT

*"t wetgevers benoemen,

als

ohübi-

1-) Khan de woorden van den Chinees
v zaï , (bl. 1 4 8 , ' 149) dan drukt het
juk niet hard. Ook bekwam C H U B I L A I den naam van
den vijzen Monarch. Doch latere Keizers volgden dat
voorbeeld niet; en'een man. uit het Chinefche volk, maar
van ongewone talenten en geestkracht, verdreef de vreemdelingen. De Mongolen genoten federt nog ruim drie
Eeuwen eene foort van onafhankelijkheid, tot dat zij
zich , in 1 6 9 1 , aan de Mantfchwrtn of Mêntehoux, die
CMna op hunne beurt overmeesterd hadden, onderwierpen ; een toefland, die hen thans, onder den Chinefchen
fcliepier en liet vreedzame Lamaïfche geloof, zoo zeer
getemd en onderworpen heeft, dat men, in den minzamen, nederigen, voor zijne Priesters gelijk voor de Chinefche Overheden diep in *t ftof gebogenen Mongool, den
onderdaan en ftrijdgenoot van D J I N G I S ,den veroveraar
van Moskou, hreslau, Bagdad, Peking en Nanking ,
niet zou herkennen.
Het land zelve i s , volgens T T M K O W S K I , het middelftuk der groote bergvlakte van Middel-Azic , waarvan
Turkestan of Buchanje met het land der Kirgifen het
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westelijk, en het land der Mantchoux het oostelijk gedeelte beflaat. De Schrijver noemt deze laatften, als
behoorende tot den Turktstanfchen ftam. Dit bevreemdt
ons eenigzins. Hoe komt die ftam, dwars door geheel Mongohj'e heen, naar de kusten der Geje en Zuidzee verplaatst ?
Wij dachten, dat de Mantchoux met de Tongoufen verwant waren, die toch wel geene Turken zijn. De Schrijver vindt, dat de eigenaardige vorm der Mongolen zich
ligt aan anderen mededeelt, en bij dezen fchier onveranderlijk blijft, zoo als bij de Chinezen en Tibetanen, die
allen nog' tot heden toe het merk dragen, 't welk de
Mongolen hun indrukten. Waarom zouden de Chinezen
niet ook Mongolen kunnen zijn, maar vroeger befchaafd
en verzacht, even als de Tibetanen?
De veelvuldige bijzonderheden omtrent de voortbrengfelen, de bewoners van Mongolye, derzelver zonderlinge
huwelijksplegtigheden, begrafenisfen enz, gaan wij voorb i j , (zij verdienen dubbel, in het werk zelve nagelezen te
worden) om nog iets te zeggen nopens hunne wetten en
Godsdienst. De wetten zijn thans, door Chinefche Regtsgeleerden geheel herzien , in den geest dier Regering gefield. De jaarlijkfche tegenwoordigheid der Mongoolfch*
Grooten te Peking wordt daarin als eene verpligting
vastgefteld; doch dit is flechts als een eerbewijs en blijk
van onderwerping aan het hemelfche Rijk.- want de zeer
geringe gefchenken , die zij den Keizer brengen, (waaronder ook vijftig zakken gefmolten boter!) worden meer dan
drie- en vierdubbel door 's Keizers tegengefchenken opgewogen. (Men tracht de Mongoolfche VorRen, door huwelijksverbindtenisfen met het regerende Huis, aan zich te verbinden , en dit fchijnt tegelukken.) Deze wetten zijn wreed,
ja onmenfchelijk, ten aanzien van dieverijen, onregtvaardig door het onderfcheid van iïraf bij de verfchillende
Handen; een meerdere, die zijnen lijfeigene doodt, betaalt
boete, en een lijfei gene, die zijnen Heer om brengt, wordt
irr (lukken gehouwen (juist zoo als bij ons in de Middeleeuwen) ; eindelijk zacht en menfchelijk als oorlogswetten; men mag in den krijg geene woningen verwocs1
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ten , geenea voorbijreizenden looden ; die weêrftand bieden , brenge men o m , doch ipare den onderworpeling,
ontkleede den krijgsgevangene niet» en ïcheide geen echtpaar.
Doch 1-efchouwen wij nu den Godsdienst der Mangeler/,, Dit komt ons voor, het belangrijkfte gedeelte des
werks te zijn. Het doet oils eenen zamenhang zien met
de godsdienstbegrippen en overleveringen niet alleen der
Indiërs, (van hier is toch de Mongoolschs of B U D D A Godsdienst blijkbaar af komftig) maar ook van meer afgelegene Volken; j a , hier heerscht eene blijkbare, in 't oog
loopende overeenkomst niet de oodfte overleveringen des
menschdoms ïn onze Heilige Boeken.. Van een en ander
zullen wij eei proefje geven. De hoogde God wordt
Koning dss lichts genoemd; een denkbeeld, zoo wel aan
de Hebreïrs, als vooral tan z o R O A S T E R en de
Magiërs eigen. Een -.vind bewoog den Chaos, (Gen. I ;
a. volgens ibminigen) en de wereld was in 't eerst met
een* grooten Occam bedelt- • De "vtï der Engelen of
Hemelgeesten (de tallooze Tenger?'s) komt en met de
Hebreeumche voorftellingen daaromtrent, en met de beroemde fchildering i d p l a t o ' s Phxdrus overeen, waar de
zielen ook» gelijk hier de eerie menfchen, met vleugelen
voorzien waren, die zij naderhand bij den val verloren.
Groot is de overeenkomst tusfchen de gefchiedenis vin
den val der eerfte menfchen bij M O Z E S en in de heilige bötken i n Tibet en der Mongolen, M de eerfte eet
de mensch, tegen Gods gebod, van eene boomvrucht,
In de tweede van eene naar fuiker zweemende aardvrucht;
in beide fchamen zij ziek , omdat zij naakt varen : ' zij
gevoelen en voldoen de behoefte van kleederen. De Vertaler merkt te regt aan , dat men de middelfchakel, waardoor deze overlevering zoo ver is verfpreid geworden,
lil Perzië vindt. • Zon en maan worden voortgebragt door
de beweging van den berg Sittm Mer, door de Goden*,
te midden der vloeden, gelijk • in Indië de wereld door
het karnen der melkzee door den berg Merou. Evea
gelijk de Peruanen en andere Aw.erikaanfche tnboorlin-
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gen, zien de Mongolen Zons- en Maansverduisteringen
voor het werk van een boosaardig wezen aan, en zoeken
hetzelve door geweld van fpeeltuigen te verdrijven. Gelijk in verfcheidene andere Godsdienstftelfels, vooral het
Jndifchc,
leert men hier de trapswijze afneming des
menschdoms, dat eindelijk tot dwergen van tien jaren
levens zal afdalen, gelijk het met reuzen van verfcheidene
duizende Eeuwen begonnen is. -Ook van den Zondvloed
en den eindelijken wereldbrand vinden wij hier fporen: de
Bi rid, het reinigingsoord of vagevuur, heeft dit met
het Roomfche gemeen» dat men er door kracht van gebeden uit moet verlost worden (de Lama's van Mongolije kennen de winstgevende zielmisfen zoo goed als de
Europefche Priesters); er bevindt zich daarin ook volkomen de ftraf van T A N T A L U S uit de Griekfche fabelleer. De helfche ftraffen zijn .yerfchrikkelijk; de verbeelding heeft zich uitgeput in die te verzinnen, en zelfs
de Hel onzer Middeleeuwen fchiet daarbij verre te kort.
De ftraffen duren millioenen jaren, maar zijn toch eindig.
Ook de dieren zijn daaraan onderworpen voor fl echte bedrijven ; iets , dat uit het ftelfel der zielsverhuizing, dat
aan geheel Oostelijk Azië eigen i s , natuurlijk voortvloeit. — Met de Hindoes hebben de Mongolen ook
Goden met dierenkoppen en vele hoofden, cn halsbanden
van fchedels gemeen; doch in mindere m a t e , daar het
de ftrekking van B U D D A ' S Godsdienst juist was , om die
wangeftalten zoo veel mogelijk weg te nemen. Voor 't
overige is de Zedeleer van B U D D A , of, zoo als hij bij
de Mongolen heet, S C H I G E - M U N I , geftreng en zuiver ; doch geeft aanleiding tot monnikendeugd (gelijk dan
ook geen land, zelfs Spanje niet, zoo veel monniken
heeft als Tibet en Mongolijè) en blinde achting voor de
Geestelijkheid. „ De eerfte waarheid is dè algemeens
„ ellende des menschdoms, de tweede de weg tot behoud,
de derde onderzoek en beproeving op dién weg, de
„ yierde de tcgenftand (van het kwade) en poging om te
„ overwinnen," bl. 3 0 1 . Hoe veel ftof tot denken
geeft deze voorftelling in het hart van Azië en een afp
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godisch land I — Voorts leert ons de Mongoolfche overlevering, dat fePerzifche Vuurdienst eertijds in Indiè veel
opgang moet gemaakt hebben. B C I I D A beftreed dien.
Wij lezen van dezen nierkwaardigen Wetgever, ten Hotte
des w e r k s , de levensbefchiijving volgens zijne leerlingen,
waaruit wij zien , dat hij door Bet befef fan zijne over-

tredingen en ycrzuimenisfen 'hatelijk was geworden in
zfm eigene oog en , naderhand» door zekeren Geest verlicht, in de eenzaamheid w i s gegaan, en vervolgens zijne leer
had verkondigd. Het lioogfte, dat hem , na'ongehoorde zelfkwellingen , werd medegedeeld » waren de volgende lesfen:

Standvastig medelijden uit zuivere beginfelen.
Verzaking fan alk wreedheid.
Onbegrensde ontferming jegens ieder fchepfel.
Onwankelbare vastheid in iet geloof.
Men z i e t , dat het Buddaïsmus, van alle heidenfche
Godsdienstftelfels »• het meest * en meer nog dan de Griekfche Wijsbegeerte»naar het Christendom zweemt. De uitbreiding vin hetzelve onder de weleer zo© wreede Mongolen Is dus eene ware weldaad, vooral de affchaffing van
het ruwe Schamanïsmus, of eene foort van Duivelsdienst en eerbiedige vrees voor Toovenaars, d i e , gelijk
de llekaté der Ouden of de Hekfen der Middeleeuwen, vol-

gens liet volksgeloof, na hunnen dood als booze Geesten op kruiswegen vertoeven , om de voorbijgangers te hemdeden.

De overblijffelen' van dit fehadelijke en menscb-

onteerende geloof zijn in 1820 bij de Mongolen, ja zelfs
in Zuidelijk Siberië, afgefchaft.
En zoo hebben wij dan onzen Lezeren eenig denkbeeld
trachten te geven van den inhoud dezer merkwaardige
R e i s , welke wij hem ten ierkfte tanbevelen.

Nedcrduitfehe Synonymen, of woorden, die elkatsderen font'ijlen
rcrvangen kunnen, doch fomwijlen niet, taalkundig, en ten
deele ook etymologisch, behandeld , door c b r ü i n i b g . Hde
Deel, Te Rotterdam , hij J, Immerzeel , j u n . In gr. 8vo,
454 Hl- f 3 - 50.
verwijzen, niet grootc verwondering» dat wjj nog
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geene vermelding van dit belangrijk werk gezien hebben.
daar , waar men o n s , in fommige gevallen, zoo gaarne vóór
is met loffelijke aankondigingen, naar onze beoordeeling van
het eerfte deel dezes werks. Over de zoofpoedige en voorfpoedige voortzetting van hetzelve verheugen we ons even
zeer, als onze overlate vermelding ons fpijt. Het Register,
achter dit deel, zoo belangrijk en onderhoudend , zoo leerend
ên vermakelijk, bevordert ongemeen het nuttige gebruik,
was eene volftrekte behoefte, en levert een gemakkelijk
overzigE over den rijken inhoud. Woordenfchat niet alleen,
maar een' febat van wetenswaardige zaken noemen wij dit
werk, dat geen beoefenaar onzer fchoone tale kan ontberen,
buiten fchade.
Eene proeve willen wij weder geven, die in plaatfe eener
verdere aanprijzing (la. Onze aandacht valt op bl. 1 3 8 , waar
wij lezefti „ Nopens dat eer, waarvan (bl. 1 6 5 , 160") ons
heer, het oude heers, herist of heerst en herer, het Hoogd.
herr en zekerlijk ook het Lat. herus en Gr. ^«5 afdammen,
heeft A D E L U N G aangetoond, dat het ook er en ar luidde;
en de Hoogleeraar M A A S Z houdt het tevens voor den wortel van het eerfte gedeelte van heerleger e z v . , dat men hier
te lande heir plagt te fchrijven. Ar, er of eer, zou namelijk,
in den grond, iets, dat hoog uitfteekt, beteekenen, het zij
in aanzien en magt, het zij ook in aantal en menigte, welke
laatfte beteekenis het aan heer, in heerleger e z v . , bijzetten
zou; dat inderdaad te minder van het eerstgemelde heer kan
fchijnen te verfchillen, daar het in het IJsIandsch en bij K I L .
her, bij M . S T O K E here of heer, bij o T T F R I D . heri en
in het Aiïgelf. herig en herg luidt; terwijl het, in den zin
van menigte, bij O T T F R I D . evenzeer herijchaf wordt gefpeld, als men eenen heer meermalen heerfchap noemt. In
dien zin van menigte heeft hetzelfde woord herberg voortgebragt, dat velen van het eerstgemelde heer afleiden, omdat
de intrek, dien de Landsheeren bij hunne leenmannen plagten
te bedingen, herberg genoemd werd; maar dat, zoo het dezen naam" van de Landsheeren had ontleend, veeleer Gravenberg en r'orjlenberg had behooren te heeten, en dat den naam
van herberg zekerlijk niet voert, dan omdat de Landsheeren
gemeenlijk een' grooten ftoet bij zich hadden, die tegelijk
met hen in hunne herberg gehuisvest werd," ezv. Hiermede
worde vergeleken bl. 249. „ Als men iemand niet kan logeren, zegt men vaak; Ik kan u niet bergen, dat eigenlijk,
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ik kan u niet wegdragen, ia, daar bergen van beren , dragen,
komt, en wegdragen op eene veilige plaats brengen aanduidt. Uit d t t bergen en heer zametigefteid, werd herberg,
volgens bl, 2 3 9 , een ï l o t , waar men den Landvoogd met
deszelfs t o e t innam; en» z o o sis nu kastelein van den zin
fan flocyoogd tot dien van waard is overgegaan,- is herberg
een waardshtik in liet algemeen geworden, waar men lieden
min of neer iang huisvest," ezv.
Wij hopen, d i t een ruim Vertier- van dit werk den goeden
ftajiak onzer natie bewijze, en de eer van B R U I M I N G , die
«e vriend-es en beoefenaars onzer fchpone moedertale zeer
aan zich verp.'igr, tot de verfte erfgenimen dier tale overbreiige I

Praktifche. Handleiding vsor hei eerfte - mierwijs,
ten dienfte
van Onderwijzers, Onderwijzeresfen en Kweekelingen, om de
Jeugd, naar dexelve, 'binnen korten tijd, volgens de natuurlijke lees - leerwijze kei lezen te keren, en tevens derzeher xiehvermttgetot geput te ontwikkelen. Met eenige Zang.
jlukjes. Deer 1. o. Ru K E N S , Onderwijzer'te Groningen,
I» Te Groningen, i>f W. Wouter». In gr. Sve. XXFIIJ
en 130 bl. f 1 . 50.
Praktifche Handleiding, ezv, bevattende het vervolg van de
natuurlijke lees - leerwijze, en de vorming en ontwikkeling
der zielsvermogens, benevens aanjnerh'ngén over het godsSsenftig enderwijs, m eene handleiding voor het aanfehouwe»
iïjk onder*»
iv .*t belangrykjle gedeelte van de Spel- en
7,1" fide. Met eenige Zangjlukjet.
Boor denzelfden. II.
I.*,)*"/ en 106" bl. f 1 -50»
:

H et motto voor het eerfte dezer werken leert ons R O K E R S
genoegzaam kennen, en -200 vertoont hij zich het geheele
werk. door. Hei verdient,' hoezeer toevallig bij. ons eenigzint
verouderd, uitvoerige vermelding, zoo veel ons de plaatsruimte vergunt.
Tot de Voorrede van 1, bepalen we ons eerst. -Op het lee.
ren lezen door liet fpellen, en op de onderfcheidene manieren , waarop het lezen geleerd wordt, geeft-hij ter dege (maar
niet te veel) r."- us zija weascli naar eeae behoorlijke toet-
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fing der lees-leerwijzen, en de vastftelling van ééne tot algemeen gebruik,, verdient behartiging, e n , -dunkt o n s , bijval. De voordeelen eener praktifche boven eene theoretifche
Handleiding aangeftipt hebbende, geeft bij van de zijne deze
oogmerken o p , om te léeren, hoe den kinderen fpoedig en
doelmatig de letter- en klankteekenen te doen kennen; eene
verzameling te geven van leeslesjes, door den onderwijzer
met krijt op het bord te fehrijven, om z o o , onder het leeren
der letters en klanken, te gelijk het lezen te leeren, en o m ,
na elke l e s , door noodige oefening, der kinderen verftand
gepast te ontwikkelen. Hij geeft reden, vooral, waarom hij
door .vertelling, liever dan door prentjes, de klanken en letters leert noemen ( d . i. derzelver teekenen; maar, had dan
het onderfcheid tusfclien klank en letter niet beter behooren
bepaald te zijn? Een teeken eens klanks, wat is dat onderfcheiden van eenè letter, als men daardoor letterteeken verftaatf) De twee- en verlengde tweeklanken leert R H K E N S
in eens; en hoe hij, althans binnen drie maanden', de kinderen in ftaat ftelt, om kleine lesjes te lezen , zie men
bij hemzelven, bl. X vooral in de noot. Uit kleine vertellingen, die de meester doet, laat hij het zakelijke, door hem
opgefchreven, van het bord lezen; en hoe hij vertelt, zal
elk in deze Handleiding mét waar vermaak lezen; terwijl een
afzonderlijk fchoolboekje bevat, wat door hem op het bord
gefchreven wordt. Even goed keuren wij het, dat hij de
hoofd- en vreemde letters het laatfte leert. De ontwikkeling
des verftands voor het hoofddoel van het aanvankelijk onderwijs houdende, — en het is hierover vooral, dat men hemzelven hooren moet, bl. XIV—XIX, — plaatst hij, tot dat
doel, achter elke les eene oefening, van welke wij er ongaarne, maar noodzakelijk, eene tot proeve onzen lezeren
onthouden. Over het vrolijke zijner voordragt behoeft hij althans niet bij ons verontschuldiging te vragen; maar of daarbij zijne pepermotjes, kasjes, prentjes en appelen, waardoor
hij de kinderen aanfpoort, niet konden gemist worden, geven
wij ten minfte aan hem in bedenking, als die van de opwekking der eerziicbt door premiën weinig goeds meenen (en misfchien met meer regt, dan door velen geloofd wordt) te mogen verwachten. Met wezenlijk genoegen las de Recenfent
de 34 lesjes, en de verjlandsoefeningen na dezelve; op het
een en ander heeft ha' wel zijne aanmerkingen, maar zij
fchijnen hemzelven te weinig gewigtig, om er dit verflag
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door te doen uitdijen; bij een* tweeden druk zal Rrjxi N i
dat een ea ander van zelve wel befchaven. Voor Schoolonderwijzers, die ü t werk nog liet bezitten, zij vooral gezegd,
dat zij hier» ook voor anderen , belangrijke «<wim«r/h'«£«> vinden.
Die over het noodzakelijke der oefening van het geheugen,
en de middelen daartoe, bl, iS—21» prijzen wij zeer aan.
Het tweede deel is nog belangrijker. Recenfent althans»
die iet niet eens Is «et dien onderwijzer» die aan R I J K E N S
meldde, dat hij tien jaren te vroeg had gefchreven, Is met
deze onderwijzingnnethode zeer ingenomen; maar daardoor
des te vrijmoediger» om eene e t - i n d e » bedenking, hem bij
het lezen van dit vervolg voorgekomen, mede te deelen. Des
Schrijvers vrijmoedigheid, dikwijls • fcherpe vrijmoedigheid,
vooral in de Vtorredt, verpligt hem daartoe.
Met geestdrift laat zich r i j e e k s nit over den ftaat van
het Schoolonderwijs, maar komt dan op hetgeen nog'ter verbetering is overgebleven. Met nadruk en ernst behandelt hij
het teedere fluk van het godsdienjlig onderwijs in de fenolen.
Hij hebbe dank voor hetgeen hij daarover, zoo in zijne Voorrede, als in het werk zelve, bl. i»8 e z v . , gefchreven heeft.
De noot op bl. IX moge bij eenige onderwijzers een onaangenaam gevoel opwekken, r j j k z n s zegt de waarheid, en
dat gevoel kan heilzaam werken. Wij willen alle Schoolopzieners en onderwijzers op dezelve opmerkzaam gemaakt hebben. Dat de Predikanten, sis zoodanig, de fcholen niet moeten bezoeken, zij zoo ; maar daaruit volgt niet, hetgeen mett
er ligt uit beflaiten zonde, dat zij de godsdienftige onderwijzing der jeugd alleen aan den Schoolonderwijzer hebben over
te laten. Dit mag self's de Godsdienstleeraar niet doen! R e cenfent, ook Predikant, befcttouwt dtn Schoolonderwijzer,
als van allen in zijne gemeente tot hem In de belangrijkfte
betrekking geplaatst, met wien hij gaarne medewerkt^ en deze moet de - -m' rlijke godsdienftige onderwijzing der kinderen , door " ! i'.isiiêiittig taiigebstgt» en nog gedurig in
de fchool o
len, befchouwen als eene hulpe, hem
door zijnen Leert» bewezen. Zoo is ons oordeel. Voor 'let
overige wenfchen wij eiken Schoolonderwijzer die overtuiging van de noodzakelijkheid van het onderwijs in den Godsdienst, die bekwaamheid tot godsdienftige opleiding der jeugd

toe, well

ui wia»s praktifche gefchiktheid wij

niet twijfelen kunnen) aan den dag legt. Overwaardig , om
gelezen en herlezen te worden, it het geheele vertoog lier-
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over van den kundigen man, bl. 128-^146. Kwame het in
alle Schoolonderwijzersgezelfehappen ! Diep treffen zal elk ,
wien het gevoel niet is afgeftorven, wat a y K E N S verhaalt
van den invloed des Godsdierists op het hart van een' elfja
rigen jongen, en van zijne eigene bevinding. Die zoo fchrijft,
behoeft zich niets te laten gelegen liggen aan hem voor het
oog van het publiek gedane vragen , die twijfel zouden ver
wekken , of hij wel Christelijk denkt, en voelt, en onder
wijst. (Zie Letterk. Mag. VIII. 356*.) Evenwel, een gebed
vóór en na eiken fchooltijd zonden wij ook niet zoo afkeu
ren: die zoo fchrijft, is wel altijd (hopen wij) in ftaat, om
anderen in ftaat te ftellen tot een gebed, in den zin eener
zielsverheffing tot God, met gevoel gepaard, zoo als het
R E I N H A R D befchrijft.
Anders gelooven wij o o k , wat we
eens in een* Almanak lazen; „ Die altijd bidt, bidt nooit /"
Maar.dan verfchilt bidden en bidden. Waarom mogen de kin
deren geene gebeden van buiten leeren ? / R I J K E N s zal er
toch niét tegen hebben, dat zijn Lofliedje ter eere van God
(bl. 1 1 8 ) door zijne fcholieren gekend blijve; en»bidden zij
dan niet» als zij het zoo gebruiken, als hij wil? Omtrent het
te kerk gaan der kinderen vragen wij den Schrijver: wanneer
moeten zij daartoe gefchikt geoordeeld worden? Zullen hun
ne vragen niet beter aanleiding geven, om hen met den open
lijken Godsdienst bekend te maken, dan het uitftel van desz«lfs bijwoning? Geen kind moet te kerk gaap, in hetwelk
men geen? denkbeelden ontwikkelen kan, noch dat zichzelven en anderen tot last i s ; maar — men valt hier zoo ligt
in uiterften.
Wat de Schrijver over de fchandftraffen en belooningen heeft,
nemen wij gaarne over. Aangaande de laatstgenoemde i s , na
v i s S E R ' i fchrijven, om dien alleen te noemen, nog al wat
in het midden te brengen. D o c h , daarover mag hier niet
worden uitgeweid. De redenering over het lot veler School
onderwijzers is eene klagt, die zonder aandoening en erger
nis, over de geringfchatting van hun moeijelijk en belangrijk
ambt, niet kan gelezen worden. Wij hebben daarmede ech
ter, tot onze vertroosting, vergeleken, wat Do. B E R K H O U T
gefchreven heeft, op bl. p8 zijner Proeve eener Gefchiedenis
van het lager Schoolwezen ezv. Is dit geene waarheid ? Of
is het niet op Groningerland toepasfelijk ? Den wensch naar
de oprigting van Provinciale fondfen voor het onderwijs ne
men wij ook al over. O c h , wiercf dezelve opgemerkt en —
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Tcrvtüd, en tot zoolang althans overal de inning derfchoolgelden geregeld» zoo als dat in Drenthe gefchiedt! JIij-k."èWS
wénseht nog vier andere faken vetbeterd «•' 'ïo*'Dat' $«8en
SchoöloMerwgzer BoMliödef, toveui etter- £ty «J-» -of'-WIt:
men'meer t o ï * t - t ( i t e a | t i l ï i breng». t ü f e f » , Mmmmm»
niet? Is dat fchande f Is het fchade? «««•Btt-ie-it»'jdttgelingen • uit de minstbefchaafde klasfen tot het beroep van
ooderlviJMf opgeld" worden. 30. Dat geen MMeifapi befpot of csniifiifclielijk behandeld worde op-de'vergelijkende
examens. '•#*• **""* * gebet're dat? Wmf maakte' zich danook de Sollïc
rbèiagchelljkJ '-Anders,'-ïëg'eenlj „ w e l
foeli*' 4». I
Predikant den 'wti%m i!is knetht-Hettahdele. Mant , >_„' genen ook- niet» aeggt»-w& -jy-Dienc
e-lktéiec éi»
l e f ' vermaant een. Af»g|fiy, dit» magt
hebbende ora het betamelijke te bev.eleo -|i«r,'di«;Vrie aèfe.
lijk verzocht. (Philemon, vs. 8 , 9.) Zoo moet het gaan. Niemand fpeliï ri
iter, ïnaar de een acht»''dsjti'«nder 4 i l aemendef dan zichzelren 1 De-.noot.op bU X X V l : l | d a»©e»
tên-'wegbleven* -J*feéikaatei • kmahgo' o e i : «p-,ko»»rs. f a
fcloöineeste» aanmerkingen. maken vast hetzelfde belang.
Van de Vooisede., scheidende * vsritifcléen wrj nog alleen,
dat men hier '23 SelïoottesCtti., met e*en .zoo-ttele- Verftandsoefenktgei
, te-aairgenaam en te belangrjjjk»\d&a::dar.
de Recenfent niet aaa den Schrijver betuigen «oude ,;>- dat -za
gijn.-, verlangen opgewekt: hebben, om Vtn de csm in hec
Nefckrift -achter bet eerfte 'deel,, vergande. vrijheid gebruik t*
maken. Hij wil ttii t. 9 r a its- een fchooltewigejk;. geven. D e
aanmerJcingen- ten dienfte der onderwijze»,--meeat alle m e t
piakcrfche 'voorbeeidea-, zijn bijzonder gewlglif. Ze-bewijze»
de belezenheid .-des,, Sctaqveis, zoo wel als zijn- zelfdanken.
jammer, dat -nlj..et..»itt »tn plaatfen kunnen. • D e handleiding, -tea l o t t e g e p k a a t , ota der jeugd een aanfchouwelijlc
gevoel te geven ran de zamenflellrag t a t e r taal, en de wijze , om dezelve. 100 te gebruiken, alt v$doende kan b e fchouwd woeden voof verre het grootfte getal Nederlanders ,
deed ons zeggen; ter , njr kromt hit wtrir m het wtrj
prijst, ét* meester.
Eener gevoel ( 1 , bl. V . i> eene dnaaugeteekende drukfout; «iaat op taai e» i f l zij « ij r en s toch naauwkeuriger I
Dat „fprektn en fpraken ! ;i. i> . V i l ) ; dat „ laten wij "
( X I I ) , eene leei|ke fout, hue algemeen o o k , voor „Am/
swtfBuca. i8aü. no, i«i
Aaa
; :
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mp:. dat wk het qpzigt is toevertrouwd" (XIX), e z v ,
hindert.
i.iMr**ï»«.-oogft« ï f l e vruchten -van-fijnen arbeid iiajrde
ÖÉooljengd , e». verblijde ouders en kinderen doe? een' yqor*.
fpoedigen ,ea .ptikkigeu voortgang e» voorgang p p den weg
der.. fretenfchiïff en -deugd j •
n

Gedenkrede dp'têijièn

I I E N R I p a n i e r G J ^ O T ' J Ridder der
0fde vm.;4§it Ne4eriandfchen £eeuw, frofesfot: Èonorarius
$pn 4e- Iiösgefihmf 'feGmningm .P(^defit fa\Ho$$ïmï
-Jie-sm-r'm
m^;kêit»m*::m^
i:

3 - o F S , HoogleeroMmz.
ÉÉNS. ïüttiJMgr.

enz. Te Granittgm, bij LJOENJ-i

tvo. 81 Bl. f 1 -125.

W ij leven'ifl 'de eeuw der Lofredenen, L-ijkfee6ten.en
Oedeiikteekenen, en kunnen het den makers van bezwaren
«egen den %ee« dés tijds niet euvel duiden, dat. z | zjeh over,
dit -zwalk- vaa ons tegenwoordig gefltebt wel eens ergeren*
«F^rnét .hetzelve dén draak (leken; « l a t , , indien asü «ejifee
ftjhampete aanmerkingen mogteniwiBea a # e n op de l u l d e ,
#elkê aan den verdienftelijken e n r o n belezen, is «ftrSgg
Sewezen zal worden, waarljjk dan zijn zij de csulankbajyrfte
Mrgérs de óngevoeligfte menfchen 1: Zijn edele bedoelingen,,
ttit-ï de• onbaatzucbtigfle brop opgeweld,:met ijzeren volhar»
iing en opoffering van eigene belaBgen< ten einde tóe doorgez e t , en niet den gelnkkigflen, zegenrijkften uitflag bekroond,
eene eerzuil waardig, ( e n wat zon dezèlve anders ilwiar»
dig zijn?) éaft' mg'-Nederland genw^eenjgMeBkieekentyoo»
den invoerder en verbeteraar van^héteO©c*oiBmei..cinderwi^
itór*e»IMèê' öprigten, :zonder vrees,"4»t;ihM.nlgeiac^|«d©
kotten zal fparen om* hetzelve te onderhonden e n t é doen
voortduren ; want als vele andere eerzuilen reeds tot ftof zullen geworden zijn , zal deze nog pralen,. <en misfchien, öevi| e r daé in de eerfte-jaren van-bare bprigring, daar-het; na*
kroost ons oordeel zal bekrachtigen en onze dankbaatbéwl
erven.
Met hartelijke -belangstelling lazen wij dan deze Gedenkrede, uitgelproken op het plegtige Lijkfeest, door het Departement Groningen ê$t 'MlatfchappV 'tot Nuf van 'V Algeinün
m zijner vereeriDg gevierd. De Hoogleeiaar n v t o f * , die
1

f

:

:

B. H.

till. Of S,

GEDENKREDE

Of

CUTCT.

67O

de oak van Redenaar had op zich genomen, heeft zich» gelijk trouwens niet inden ie verwachten w a s , zeer loffelijk
van dezelve gekweten. Hij koos het ware oogpunt, fchilderde ons de volharding. en zelfopoffering van den Overledenen,
eerst in het tailleeren, vervolgens in het verbeteren en uitoefenen der hoogstmoeijeUjke toost», om afgetrokkene denkbeelden in te prenten aan die ongelukkige wezens, welke,
door het genii der twee voomaamfte zintuigen, bijna van
alle un<'J.a'vu ; i> vordaudelijke cn zedelijke befebaving verfloken
, e.i 'h>c: o
door eene vergelijking van de diepo
laagte , if; weis-v de iticiinoederlijke naiuur hen liet nederzinkeii. -am dan «ap tier befchaving, welken zij door een
v«ortgt:.;e*. r-rtdemp meestal hereiken, het onberekenbare nuc
befeli-s', hst .vel'; een msi als i. u v o r in Nederland geiichf
hci.lt. i,!>i s.Ci «.iiOkTMi'v, hetwelk onze ook buitenlands zoo
beroetaae Landgenote gat, was geene enkel„flaaffche navolging der leerwijze, s e t welke hem-de beroemde Abt D g
i ' - s p - f ï had bekend gemaakt. .§ehöip tot p a zijnen dood
p e t geestdrijvende dankbaarheid voor zijnen • meefter bezield!
breidde hij echter deszelfs lelfel vso ondertfgc uit \ e i
vooral de kunst, om den ftommen verftaanbare woorden te
doen uitfpreken, bragt Hj tot eene hoof t e , welke noch
L' L 1h diens opvolgers bereikten. Ook in dit opzigt
is de verdiende •
» «-, r *>,or vu Lort naar waarde
gefchat.
Wij hertalen liet derhalve, de Redenaar was berekend voor
de fchoone u a k , welke hij op zich nam» Alleen vinden
wij, dat de ironifche tint, welke, hoe zicht zij ook wezen
moge,op foaaiife plaatfen dezer Rede verfpreid ligt, minder
voegde aan de gelegenheid en l e t onderwerp | terwrjl de dichterIJ'te» ja zelfs gezwollen toon, die van de sifie tot de 23de
blitdzpe doorklinkt,' naar ons oordeel, onaangenaam luidt
b|" de eenvoudige en prozalfche fiepniing van het geheel,,
welke zeLfs zo', n j«i>>«if lijk wordt volgehouden , dat de R e denaar , bij elke eenigzins dichterlijke Ieenfpreuk, den Hoorder nederig om verfchooning, of ten minfte uitdrukkelijk om
permisfie vraagt. Dacht i e Hoogleeraar, toen hij op de aan.
gehaalde plaats het koeltje liet fluisteren, het beekje murmelen , den leeuwsarik er gelen, wel aan den ftelregel:.?
:

Denique fit quidvit; fimpli x dumtaxat et. unura.
Aaa

2
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MEVR., DE GE N LIS:

Qyer- het gebruik des'Tfds. "Naar'•het FratSSeh fan Mevrouw
ie' GfavM»e d"-ê Gt «L¥s. te 'Utrecht, 'bij']', van SchoonmWüv 1826, 'Wgn-m.'nn
Bl.
'f-i'L'Uöi"
!

:

;

CJntiéf• 'deken^dtel- neer» de''öiJiei- ^am&'dé' vrijheid, - otrï
<M^alkrM'te"tèmmën: 'tti
"bfët aBr'm 'lzii gevoelen'të
ïeggei». Qver'afferWi.'' Wie « f t KW. iVeeh iboek,';daf tpii
Mét' #elbefteden'Van den .tljd'zal aanzèt-e», jSoo'veëiy'en d t ó
üög/een zoo' nie*óer%'•feattftarngfel, «óver -bet' tweegevecht verwiefrtent Maar -heÉ»'fs'''è'ener oude" vrouw' niet 'kwalijkste
nemen, dat zf '«iet »altp- e n geregel*''voét- bij'fltik'fowit?
en-deze - Da-me »o§t%eI *èneri- g*zepldl4"'öiaSrdorii''bereikt
bebbfen, want z'|
im^tU^éï^müWmaèhiërkleinkhderèB
opf ï2eiveefcbijlt zf «et ttWs&üeft WjMmëS,
dat if-wé
eens-wat ver vaa'-'-ljtór-öSderw'erp tfëwalft'; want nu W<S&È
doet-iij pöging-y om "der)'-lezer te' beduiden"," Wat hetgeeri"'z§
et-W-te- pas -èrengt"et wel d e g e j p ' b l j ^ pas komt. D o c h ,
d i t ' z i zoo als'Her•wH', " w f entkenn'in «V,*< aat hfer iiog al
bét 6ën en'tnder gevonden wórdt, dat"waar',' goed en nuttig
Is. Eenige Boofdftukkeö- beboeren ook' zeer- zeker tot het
onderwerp,, b. v. koubaarheid des tijds, — gebruik van den
tijd ter opvoeding, — gèbrvikyan dén'-.tijd der jeugd, — over de
wijze, om verkregene 'kundigheden fê onderhouden, met behoud
van den tijd, om zich nieuwe te v erfc haffen, — over kei'-'gebruik van den tijd bij meergevorderde 'jaren '•—en 'in'"den
Ouderdom. Van andere Valt dit minder in ' t o o g , b. y.'-êvèr
nagelatene werken en uiterjle willen,"— over v'dlfchen-roem-,—
yooroordcelen , — het eigenbelang, ent. erit.-'"Maar", er'zullen bij ons ook nog wel lezers'zijn, dié lét -oude vrouwtje,
al ware het alleen omdat zij eene oude Heiende "en eene beroemde vróuw is , over dat alles nog gaarne een praatje gunnen en haar hooren wllleri, waartegen wij-bok niets willen
inbrehgen, wijl men daii ook wel nog menige goede les en
menigen goeden wenk opvangen kan.
Zonder uitbeding, echter, kunnen wij dit boekje niet aanprijz e n , noch. zelfs onder de onfcbadeljke rangCehikken. M e vrouw D E G E N L I S is eene groote voorftandifter van priesters
en kloosters';'nieet in het breede de groote heiligheid der
Heiligen in de Roomschgezinde Kerk uit; ijvert tegen de
Encyclopedisten en de Franfche Deïsten, (dat wij geenszins
willen afkeuren) waar zij maar kan, en ftaat Godsdienst en
1
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godsvrucht overal voor.;, maar,' gelijk., wij aüezins reden'heb*

ben om te gelooyen»echt mmi«mm'(i$isikmi. m[l'rksteri

m PaafeBjk. gmggm PatfeUjke - heiügMti;
Het'rijmverre
van o n s , dat wij de door laar aangevoerde.-en in veorb.eelden aangewezene deugden, van barmhartigheid en weldadig.
Beid vooral, zouden minachten, o f op-dezelve.Jets..afdingen;
maar het zjjn deugden, van het Christendon)4
uitfluitend
eigen aan de Roomfbfce Kerk, en'- in Protettantfche l a i i e n ,
fcioen minder ogzïènbarend en anders--gewijzigd, niet minder voorlianclea ï eó
begrgpen, *|it.itt"laar werk , met
eeaen echten. iómpergeett óf Jomperdeet, de,heillooze oog:
merken der Geestelijkheid in Ftrnkfijh,' "mde hand moet,
werken, om het volk terug te leiden'tof volkomens-onderwerping en den leiband van Röomfchë Keifelflkeii,' die
fsdj t o c h , o o k uit de Gefchiedenis,anders nögkennen,dan zij
tier in het algemeen ons worden, voorgeteld; .' Ö a i e lezer
oorcieele b. v, uit -bare klagten (bl. 97- en volgg,)' oxet-fitvindingen dia niets anders opleveren dan hetgeen' m'en b e z « j
en waarvan de uitwerking minder duurzaam ènfchoonïs, —•
over d e i ffeendruk, — over de fchaapletteren in plaajsvan
de marokijnen banden der boeken,
over de kartwtMenJm*
aejt, — over het werk van onze gond- en wlmrfmeêem, —
over de uitgevondene werktuigen, die het wérk aan een' aan.
tal handen ontnemen, en tot den bedelzak.brengen", — oyer
de fioombooten, en' i e t gas tot verlichting der ftraten, en
(wij kondep onze oqgen. naauwelijks gelooveh') over de blikfemafieiiers, welk N I » fchrikkelijk voorbehoedmiddel FRA.V Kl i K i n de mode bragt, enz. e n z . ; maar het door koolftof'gezuiverd water moeiten wij toch nog noemen , hetwelk zij eene
rosnier heet, die veel voor"goed bekend water bederft. De
Dame Is zeer ingenomen vooral ook met den, laa'fien .oorlog
tegen Spanje , welke, volgens haar, alleen waardig is,.eene
dsurzame en levendige bewondering op te 'wekken'; zij noemt
dien eenen edelmoedige*, fchitterendeven griotfehen oorlog, die
met soa veel roem als keil geëindigd is! — Wij meenen,. dat
men deze foort van boekjes, van welke hand dan ook, ten
min 11e niet behoorlyk gereinigd en gewijzigd , gernstelijk den
Frbnfcken laten moést, en dat de Nederlander "dezelve ga-arae
ffiisfen zal.
:
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DE B I M N O R I J K I T S

KSD£RLANDf

GHE

VROUWEN.

:

Be Mangrjjkfte Nederknife he Vrouwen, van' Vröégeren in,
Interen tijd, in- géfihlidkundigè "S ieéiMjM Tèfereeteh 'jjèM
fehetit.

Fe Zutphtm, bf H . C . A . Tbieae, ,iS§8,

In MJ

Zvfi, XIV en 227 bh f l - 80,
,

H

et doel van den Schrijver, H . N . v A N T I L , keuren wij
in allé ©pzigten goed. Door Voorbeelden uit de Vaderlandfche Gefehredeniï kan Éen gtffair wérken" op de zedelijke
vorming ooki van Meisjes-, indien namelijk de keuze dief»
voorbeelden niet ongelukkig is uitgevallen. Over het algemeen moet men de;keuze,des Schrijven! billijken. De titel
evenwel Van het beekje ctedërfteït, dat men alleen edele Vrouwen hier aantreft, fói de belangriikfle behooren tóch z e kerlijk fiechte Vrouwen niet.
Het komt ons uit de lezing van dit boekje voor, dat de
Heer V A N T I L de Gefchiedenis nog niet met vaste hand uit
een bepaaldelijk opgegeven oogpunt weet te behandelen. Hier»
Mt verklaart zich het tweeflachtige der Inleiding, zoo wei
als de titel van dit werkje, in verband met deszelfs geheëlen*
inhoud. Zoo i s , b . v. bl. 5 7 , het öpfehfift Van No. I X t
M ARGftRETHA V A N P A R M A , Landvoogdes der Nederlanden
als listig en tevens vreesachtig gefchetit, niet door het medegedeelde geregtvaardigd. Hij volgt de bronnen, door, hem geraadpleegd, zonder zijn gekozen (landpunt, gelijk het b e hoort, geheel het Tafereel door, beffiendig te houden. Het
opfcbrlft, bl. ifji, No» X X I I : A R N A « A R I A S C H U U R M'ANIV. of al te ( N B AL TE. Omne nimis nocet, d. h elk
al te deugt niet.) groote geleerdheid is niet altijd een waar*
borg tegen dweeperij' in de Godsdienst, belooft geheel iets anders, dan V A N T I L zelf op bl. 168 verklaart gegeven te'
hebben. Het opfchrift van N o . X I I , bl 84: B R I G I T T A
ENGBERS
P R O O S T E N offert alles, xetfs de eer, voor hét
geluk des echtvriend* op, teekent deze edele Vrouw niet op
het voordeeliglte. Zij olïert de eere niet o p ; want, hare.
ontveinsde zwangerheid mogt voor een oogenbllk dén laster'
den mond openen, gelukte haar hare fchrandere tegenwoordigheid van geest, dan zou die laster van zeiven verdommen.
De eer is aan den laster niet cijnsbaar. Dit offer werd noch
gevergd, noch gebrast. Maar dat z i j , den volgenden d»g
na hare bevalling,zich openlijk vertoonde en uit liefde voor
haren K I E S haren ,zwakken toelland trotfeerde, en naderhand:
zonder fmartbetoon door eenen kogel in den arm getroffen
w e r d , dit verheft haar verre boven den Romelnfchen S C A B V O L A ,
die de ph'n uk trotschheid braveerde, terwijl zij wit
teedere bezorgdheid voor het . leven van haren echtgenoot
deze pijn verbeet.
De pragmatifche behandeling der Gefchiedenis is geene gemakkelijke taak, vooral dan niet, wanneer m e n , zoo als hier
het geval i s , tot zijne lezers moet afdalen, om hen tot het
gekozen ftandpunt op te heffen. Het is ons oogmerk dan
ook niet, om een ongunftig oordeel Over dit werkje te vellen,
hetwelk blijkbaar ecu eerfteling is, en evenwel het nuttige
deel, Bij Meisjes en Vrouwen, niet geheel zal mis ren.
t

R

£

G

S

-I
VA»

T

£

R

DE

J i O li K B E S C I I O U

W J f

A.

j4a,
(C. P. E. Robicli van der} De dankbare. Vliegen. Leeuw. .l»f G , T. N. Smifig*t*
- ';
a#
Aan Mevr.'i7. fF. Banier, geb. Despar. Zwolle, bij,
f

ƒƒ. JWi .»/$/•»

•

' ' ''

«sa*
,

Adres (He-".' ' hV 's Hag., bij M »#*.&r"F»s,'i ?.6
Airlaat. , f ii' i /.{ Hbjke Tipkoriiagény etó.~.t!de'«*
laatie

1

e . i

,fc I F e * yf. Léisfesj-Ps.

"363

Her f-rfdeel.

Haarl. • b f .-«fe- Wed. J:
Loosje
364
fi-rW . *.
<'{•' -lering van éfenïge" BfbelpiaatfeaU.
Cr
1<, J
W,r •• eek.
184,
Alm a . vo>r het Schoone en Goede, voor Ï828. Amtt.
I,' '
/
,
tfirinck.
' '
4*.
— • >or het Verftand en H a r t , topt Ï8»8. Amll.
b;; e,. SJ.aaret.
"
41—voor Bliigeestigen, voor i8*8.- Brusf. bij / .
t
' '
• *ïv
.—
ter bevordering van Kennis en goeden Smaak,
vr.-.f
Gron. bij M. Smit.4-1.—- nn en voor Nederlandfche Vrouwen, voor
]
Mii.:Mj dè-Qibr. Dieierkksi 41
.
- voor de Jeugd^ voor 1828. • Attft. bij G. J.
J", • fr'rinck»
•
•
4-1— N e d e r l a n d f c h e M u z e n - ) voor iSaf. % Hag. t i j
f, ,' • -.-.rzeel, Jan.
tjr
—^— - — J k l g i i d i e Muzen-) voor i 8 a 8 . G e n t , 'bij
AI - . -Steven.
' ijl'.
—
,or Militairen, voor - 1826. - - Koet. bij D. H.
v-,' „ - Scheer.
.
268*
—- der Akademie van Groningen;,--"voor 1828.
1

C'

.... bl| /

741-lMI,

"

gi#

-Landhuishoudkundige) enz. voor i 8 a 8 . Gron.'
bij ,\ •jciniens.
316
#

• — -

J.

vf-'i' de feègd,-voor 1829.

' :,. 'inck.

Amft. bij G.

J.

i$6

R E G I S T E R .
Altena, (A. van) De Hollander onder dc Franfche Cohorten. Dordr. bij Musfé éïi'van Braam.
523
Antwoord op eene Antikritiek in den Recenfent, bok
der Reeën/enten.
657
Asfchettbergït, (77.) Vertelfels fir) Puntdfchtee. Amft.
bij jP. Meijer IVarnars.
86
4

B.
Bahler, geb. Bestor, (77. W.M.) De groote Straatwig;
Amft. Mj ƒ , 7/.
Ouden.
191
Bakker, ( G . ) Bijvoegfel. Gron. bij / F . va» 7?o<;*?17
»—
»
Het Menfchelijk Oog en Oor, Gron. bij
W. Van Boekeren.'
147
Barbas ,.(•//. Lj) Arnault's Willem van-Nasfau. Treurfpel. .Anift. bij J. C. van Ketteren.
j<SS
.—•— ; * •'• -•• •
Mas - Aniello. Amft. bij J. G. van
Ketteren.
402
Baumgaften, (G. J. F. Cramer von) De geopenbaarde
Godsdienstleer des Bijbels. Ifte D . Delft, bij de Wed.
J. Allart,
S34
Baysfttrc, (P.} Brief aan mijne Kinderen. Amft. bij
A. B. Soakes.
581
Biezen, (77. v<z« d s r ) De Christen dezer Eeuw. Amft.
bij ƒ . 77. den. Ouden. ' . '
'
375
Milderdijk, (Vrouwe K. W.) Gedichten. Rott, bij A.
F. 77. Smit.
441
Jezus Lyden. Leyd. bij

Z>. öfe Saar.

451

Southefs RodrigodcGoth.
Hde D , Delft, bij de Wed. J. Allart.
567
(W.) De Voet in 't Graf. Rott. bij A.
F, H* Smit.
206
Nederlandfche Spraakleer, 's Hag. bij
-,. J. Immerzeel, Jun.
643
Bogue, (D.) Redevoeringen over het Duizendjarig Rijk.
lilde Dv Gron. bij G. Wouters.
503
Bok, De Hut aan de Grenzen. II Deelen. Amft; bij ƒ .
C. van Ketteren,
"
654
—— De witte Paal. Amft. bij J. C. van Resteren. 6 5 5
Bosfcha,(P.) Synopjis Hist, univerf. yet. Pars I. Day.
apud A. J . van den Sigtenhorst.
219
Bowring ( J . ) and li. S. van D y k , Batavian Anthology.
Gron, printed for W . van Boekeren.
356

Mui; ,, 'J, *»«) l i u k f e a a n de Kuiter. *sHag* " b f A
\
'«.":'.
. 641
J;> < .< ,
»
\ trcfclijking tusfchcn-de Pharm. Belg.
en Bat. Amtt. bij
J . Saakcs. .
, 10a
.«

_

H;)erlenboefc4eriKirkelile"GefcHede-

nis. l i e ' e n IBe^D, Aini.^bij. H" G.: Sttlpkt* 3.69
BretfcbmiJ, • , ( a
ÏIe«lrJfceiï';.Aat4nïo.iAaft. Mj.
C. Zr. Schley er. . . '
Brief aan eei/'Vriend over het A i r e s , enz. 's Hag.
& de.Fis/gr.
•
. - ... . • .if&
Brieven ; ( T v w e ) over A W^Bmmmt'iSëinfum,
Arnh.
bi a

'"

1

.

"

v

. •

• 3»°

Broe.:, (/., van'den} Lijkzang op "Do. Scharp. Rott.
bij F , ' # » Waisëerge,
'
"
264
J i w r r , " v L i m b u r g } Proeve over de Poëzij
van Efchylus. • Amft. bij i>. Aftgfer Warnart.
38»
Brühl-Cromer * CC. J
«Her de Drankzucht. Ë n fchedé, bij G. Pafehen.
' '
149
Bruinin,
efcMedenls der Nederlanden» ï f t e D.
«

n

- •

.

•

4

7

4

509
> >
o vet de Nedert Spraakleer.,
d ed. J. •Miert.
.
Ó43
. — ,V u! Juitfche Synonyinen. llde D. Rott.
h>, i, lm<,-?»et<\ Jm»'
' •
6ft
/>
, *, //
Verhandeling over de Droogmakeï.'u Hu f dit heers
' *
^ 551
O.
Ca; .-ty'c. - ,1 '1 IV Koepok • I n e n t i n g tegen den Bijbei
iMiJoifh
Ami\ UjJ» / / , den Ouden.
326"
—
— • > . lu/rmannl Itineris Anglicanl Acta
I" . *'
f/v./f, H . den Ouden.
432,
» -v
v A V'i#j fii|dffl|em tot de GefcbtedenWJet
Neder •>,'. «s, Haarl. b|.V..'L»êijest.
' '
474
f'/ •, ( W a " ; iti Miniatuur. A m i . bij de Gebr. Dietrich ,
. . . ' ' .
. - 361
t< '».-'. • ' : Th V< 'fl. I I Deden, Gron, bij W. van
L oekee
•.
405
' . uere , «L L , \\
Le Calcndrier. Amft. chezles
i tériti 'N II Gert>»,m.
,*
40
Blographie faerie. Tom. UI et
' ' " • ••'). U > Héritiers H . Gartrnan.
, 137
«
mom. Amft.'chez les Hé'ri, .!<•• H.
, c.
*Of.
£W .
C ' 'J! ,-n. Amft. bij i \ My<jr . ^ a r «

n.
Iets
r

J

J

v

-

•.

,

R

Gmtittt

*•(ƒ.)

O l S

E

ï

É

R.

D e t ó k i f ê vffi oflzcö Héél J . - G .

; lij ƒ . v ö « <for Hey en Zoon.

Öwtó , - ( # .

FiestliedefMé

•—

AtiiA

'• '••*«'

i6i

Atnfti b i j / .

Cr/the j (ƒ". -IT. rfe) Bijzonderheden, de Familie Hempen
' huis betreffende» ILeVd. bij S. etiJ>'£uéBmnns.
434
s

Wasfenbergh.

NêtfWê-'
dé- Fits. et jSeriptls 'E.
Fran, apud G. Ypma.
437

Êeitrfen,
( i t , ^ . v««) Dankrede. Amft.kijT. Kadi: 579
Diehtlicvendè Uitfpanningen van hét Zöorjtje van Demo;

ïriet.

E ^ . b% J, fipteUng Vinnis,

J&ïeftrm\'(fo

Hadgen)

:

35?

h

Voorlezing.

H o d r ö , bij £ .

f. Schttts. ^

"

*"

509

-

^ -

•

v a

n . i 2>*/r. ZwoÊ

chez Laurent, Frères. ' . . / . .
588
Êiondi,
(K. H.) Niettwe zekere Geneeswijze der Venusziekte. Doidr. bij J. de Vos en Comp.
238
Eek,

(C. Franfen

yan) Leerrede.

DeVj. .hij A. J. van

\Jett

Sigtenhqrst.

.

.. . •

-

463

Éerilelingen van L . R . E . Gron. bij J% Oemkens. 576
Ëiidülië, «• of de jonge Zieke. Arnft, bij j . A. Koping. 49/$,
Jfott* ( ƒ . P. Sprengef y * ^ . Redevoering: te*'.Nagedachtenis 'van Do. J. Scharp.
Rott. bij Menfing en van
Westreenen.

Moezel.

489)

_
— De heerlijke boorden van de
Rott. bij Menfing en van Westrmtm.
524

Fddhof (A.)
Een woord van opwekking, enz. Nijm.
, bij de Wed. J. C. Vieweg en Zoon.
663
Frióke,
{ƒ. 6 . G.) Serigten wegens de Epidemifche
Ziekten, enz. Amft. R. T. Berntrop.
19
r

Gedichten (Verfcheidene) Ifte D . Amft. bij G, H, Arens.
'
. 1 7 8
Geel,, ( J . ) Ruhnkenil

Scholia,

Lügd.

Bat, apud

S.

et J . Luchtmails.
•
563
Genlis , (Mevr. de) Over het Gebruik des, Tijds. Utr..
bij J. van Sèhoonhóven.

"

Gefch'ie.lenis der Schieringers én Vetkoopers.
bij J. W. Brouwer.

680

Leeuw.
381

R
-v>-\

E

' <"
' • !• '

G I S t

!

B ' R*

TJ'ai'en) Woordenboek der NederIbv— Vide D. Amft. bij C. Z..
151
,
. (forvolg.)
19S
— - — . Gedichten. Amft. bij G. Por'

urmetom»,«
>, iV, / . AVerm van *s) Luimige Poëzij.
U
•
/ƒ. Vro/ .
86
d.'.."',
f/.; .v. Parabels. Ilntt. bij Contze en Óver*
575
H.
f

. . . I,

/

Maefiea; j,
fer,
'

J

an) Dichtluimen, Jlttif, bij C.-L. $ctèei'.
1

•" 200

r. Ufi Bij het Graf -v*n ƒ . tsMerl
firasz , ƒ
!• >r. • >j .</«
T ffprheen '4on*
Balèerts-M. >, f>.) Hulde aan GjiÜrt Jopiif. Héb
St, leeuw.
/•*, Schetsberg. \'ï6o
' •
l'ervütg.J
-se>4
Halmae., J •
va-wj ftetaltreB 'Willem vvan Glden;

!

f

bamewlit,

I xairip«L

Leeuw, bij G, T. 2V~.

H&dboek (Chronologisch) der Viiertandfthe GefcWéle' nis. Amft. 'hf Sbmlekamp eh &:$rréntpet*'
— — - voor Nötarisfèn.'- 'Ifde *Ö.' Haarl. biyiféWèd.
A. £<tem$ i * 2 .
, . 5511
Handwo*»'' ienbnek der Nederduitlche Taal. Aofft;' "%l|
de Gei'*-, Die Uriehs, enz.
'
• 345
tietinga i. 2 Jij rienta! Leerredenen. Amft. bij
]. ran <, r Hey en Z*o>i.
r
;

7

Herinner

,^r, !•• ,et Graf'van Do. J. TFijs, ƒ.• Ct-Z.

's Hag. en Ainrt. bij de Gehr. van 'C/eef.
• • 404, . . - n U'enken ter onderhouding van
geleerde, -nz. Jlte en IJ de D. Amft. bij G. J. J.'flêi*
- jerincr » enz.
' • - 651.
Heusde» T>. «' van" ftzmV/ PhihhphU
Plotdéeml
'Pars/.
t>\ if>,d ,j„ Altheer.
'•' 446
• Heyninge- « • / / . *•///) bijbeloefening over a ifef. Delft }
Mï faird'.J. Aliart'.
«13
.—_—_.
Leerredenen. Delft, bij de Wed.Mia?-,
- • ' 'föi
ti ,t-k .'< t,
) Zedelijke en Godsdienftïge Vertoogèn.
"' Afnh. bn t \ ' J, Thieve.
• ' jiiIe:".
1:
f* ) Gustaaf en Amanda. Nijtti b f u j .
F. fhiemt.
'
3PP
1

:

R - E-.; G r I S

T

;

E^R.

ffwiWr
0$'ié&i,dmQt*m'vaa\da\\
AHtlieid van mijne
-\ &Q!f.e^^cfa*j;;Oeriieen|e.; t J>m%,
,<fc
, Allart.
,53
• *
f—•
. ..... „^QjcetitL. de Germana
- ^Theokgo. DffpK Bm.^pté^^*4^Mhxu.
.384.
»_„
.
_..,
Redevoering. Delft,
Mjde Wed. J. Allart.
.
387
Öpf (Het)* van Holland onder " ttode^ijk
Bonaparte.
• Amft. b | | de.Mrven H.'.-Garimmv
20a
Hoffmann, (E. T, W.j Nachtftukken. Gron, bij W.
" van Boekeren.
'
>
398
Hogendorp, ( G . if. Graye van) Advijs over de Ver.handeltog van Qttmrkefik de Vries.
Haarl. bij de
, Wed. A. X.oosje$,Pz,
..303"
,
JT.) JDe Reis naar bet Vaderland. Amft. bij
ten Érink en^A.e Vries.
129
HoagyQ,
De Zonen van J . fan Oldenbarneveld.
TrêurTpel. Amft. bij de Wed. L.vmHulst
en Zoon. 358
ilettt, (A. van der) Befcbrijying,dey Heelkundige Ziek-,
ten.: Ifte.D.. ••Ajnft. bij' C G+Sulpkc.
57,
1

1

1

;

v

Jmofa} (L. A. van) De jonge Arts aan net Ziekbed.
Gprificri. bQ.J.Noofduyn.
• ,195
frying,
{BfyMngmn) Verhalen
een* Reiziger, U
Deelen. ^inft, bQ/& £*• Schiefer*
'
33
K.
dampen,
G. van) Proeve eener Gefchiedenis der
Kruistogten. ÏVde D» Haari. by dê'••.Erven F. Bohn.
'
"
',",5
•• «.••.. o^'V- Gefchiedenis van Griekenland. Iften
D , Delft*, bij de Wed. J. Allart, enz.,
553:
-———»-j
,
— VaderlandfcheKarakterkunde.Ilde
D.;if?de-St. Hmih bij de Erven F. pohn.
593
K,arakterfchetfèn ett; Verhalen voor jonge lieden. Amft.
9

: ;

b j j C. Schaar es. "

• 224

JCatholnke Kerk (De*)-Ia hare gebreken voorgefteld. I t
Stukken. Rött. bij'Af» Wijt.
537
Keizer,
(S. D . de) .Chrisjtelijke Geloofs- en ZedelèerAmft. bij f. van der Hey en Zoon.
v
504
JCemp ,(C.M.van
der)Het Gedrag vat» Vnm Maurits
verdedigd. * 's Hag. bij J. Thierry en C. Menfing,en
Zo.Qflr
:\
.;: '
.; • •'. '
" 617'
Kirhy en W. Spence,, (W.) Inleiding tot de Entomologie. Ifte St. Rott.ibij de Wed. J. Allart.
587
t

,..•<•£ i ,
, L'i { 'nrrrtiKi. • D<>od van Socrates.
ï.wuw.
C . J . .V.
604
L. ' A .'!' > . ; > i ' , l i k e en IVde D . Amft. bij P,
. • r.'i, '.
v.
486
i'r * > t , <n i e b t e » . Hide D. Amft. b i j / , ytf»
i.'<r i f j /' '/. *:k
"
'
490
ei'-'v^Vj >
if'j jetfüh Chrisms in zijne Heiligen. Breda
!• 1 V\ . //. 'Ürgtrn- P.jfurs.
45
-GflUiicdenfcs van. feet Slot te Muiden,
• „//*., JK>'i}:{, j"\ j . i e . i ö r //Vv
Zoo».
157
_
„.
iieirhierfltundige Aanteekeningen, cnz.
'id. ,
r / <„'. ;• tfty cn Zion.
520
k '[-'n.'u '^c' • I - a'* 'iet i s , enz. Leeuw, bij Stem, ' -•
17a
. Be-. -a;, I . ' Z .ïenftel onzer Taal, cnz. -Amft.
Vh J .
MiKgt"
f'n Zium, ' •
'
"643
V .,->.- , ' \ i Ha . :'r A »verOud-Griekenland. Zutph.
K: A
.->..
,
414
> ii.r-,\être St-<'r>. Arnft. bij G. ƒ .

..'

y

1

(

5

Liifen^Lr.:
vr^w.
lis

...

... „

,

16$

ƒ " Wiskundige ibririjksbelchrrjving.

c

- i.

Amft.

180

*

h.
.",>'<,,•;:>; t 1
tj.j «Her bet gebruik' van de CWorure
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•
\'"j'.r.!enb.»ck v-mi de Spelling der NederlandTché'Taal. 'Brnsi', Mj
yap Kempep.
345.
t e v e n van _den Schild- Ja-'d.
Brusf. bij /SF. ƒ . 2«w
nemetn.
"
•
, 3.54
Lcvensbefchijjvingen van voorname Mannen, enz. Zutph.
'bij,. JV. C. A. TMmti,,
.
•
> '390
JLischke . ( A . Mi^) Moxca en deszelfs Bewoners. Gron.
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Lovsjes, ( f » ) i)c Lamartinëi
Dood van Socrates.
HaarL bii 7 tf^/. ef. Lmvet , As.
'604
Luiers . ' J. d,j Proeve over Kinderziekte bjj fitttc»
cineeree
f syd, b'j A Cs render Hoek. "
f'.^tö
Luhfs
K,
Keimogtje roet de Stoomboot naa*
Hamberg. '»% l>. Oren. bij / . Qofokcm. ••
7-ps
— *k\V.nkrede ojx wijlen /f. 2), Quyot.
Gron, »-.|{J, Qi;wkcr.,<
•
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M.
Magnet .
Cods genadige .Menfchcr.licfdc. Dotrfr.
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Meukeren, (J. II. van) Aanmerkingen, rakende Do. R.
A. van Detirfen. Amft. bij J. Kraaijenbrink.
580
Moetis, (P.) De dankbare Vriezen, liarl, bij M. van
der Plaats.
,
265
Moke, (Id. G.) De Slag van Navarino. Rott. bij Menfing en van Wcstreenen.
483
Mulder, (H.j Opmerkingen en Wenken voor Opvoeders
en Onderwijzers, 's Hag. bij S. de Visfer.
340
(G. J.j Verhandeling over de Wateren en Lucht
der Stad Am'fterdam. Amft/bij C. G. Sulfke.
469
N.
Nahuys,
Brieven over Bencoolen, enz. Breda, bij
F. B. Hollingerus Py'pers.
105
Nanning, (F. P. Giftus) Proeve van Krijgszangen,
's Hag. en Amft. bij de Gebr. van Cleef.
536
Neander, (A.) Gefchiedenis der Christelijke Godsdienst
en Kerk. Ifte D . Amft. bij P. Meijer Warnars. 280
Nederlandfche Verhalen. Ilde St. Breda,bij F. P.Sterk.
, 534
•
Vrouwen (De bclangrijkfte)gcfchetst. Zutph.
bij H. C. A. Thieme.
682
Niemeijer,
(A. II.) Waarnemingen en Reizen , enz.
I l I d e e n l V d e p . Haarl.Ufde Wed. 4. »LqosJm, P.z.^%
Nierftrasz,
['fun.
Gedichté|i. .Leépw. bij Ö.
f. 'N Sürmgar.
'.
'.'. j'j',''..'
' 421
——
Frans Naerebout\ Leeuw.
=•$5 G.SÏW.Mringar.
402
Nieskruid voor J. L. Nierftrasz, Jun. Amft. bij ƒ . C.
yanKesteren. , , .
* . 309
Nieuw land, (P.j) Nagelaten Gedichten. Haarl,,bij Je
•> Wed. A. Loosjesp Pz.
.
'
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?3
Nyevelt,
(C. Baron van Zuylen van). Het Liberalismus. Amft. J. II. den Ouden., \
191
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Olivier,
Indië.

Jz. ( / . ) Land- en Zeetogten in Neerlands
Amft. bij C. G. Sulpke,
' '
105
( W . J . ) Choice Reading-pieces.
Delft,printed for the Widow of J. Allart.
<
220
Onfenoort, (A. G. van) Befchrijving van een' Heelkundigen Veldtoeftel. Gor. by J. Nmrdufnf
v
585
Ontijd, (C. G.) Nieuwe Bijdragen tot de Koepokinenting. Amft. bij j . van der Hey eri Zöm.
583
Oostkamp, ( ƒ . A.) Bijbelfche Land- en Zeereizen. Amft.
bij IV. Bfave.
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iicfcifijtiaf -fa4.1i»jopiyh' Tii*|aV
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Opleiding tot Waarheid - eft • Deugd. • CDwdr. 8 $ - > < ö
Foi «#1 Ow/>.
'
•. Ö03
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4. m A. €.) Gedichten. Amft. bJjG'*
'
256
- ——''
Op trekking tot Liefdadigheid. Amft.
en
. "/A/4, "
2Ö5
P.
;>
, J.
• „••( der) Vijlde Tiental Leerredenen.
L;\'>* bh IK //. Mortier en Zwn.
225
• — Bijbel v<>or de Jeugd. XVIIde St.
i ,->.-.;, hij /.' > Mortier en Zoor/.
317
- - ••
~ . —— Redevoering. Leyd. bij D. du
J ' 'V, /
, i f ' " «/.
,
572
/, , >:„•:»
Ceielikvleins van Italië. Iften D . ifte en
: ïe Su Uev,, b:j f. de Lange,
624
i-V n:,
., , MöHiiaar Kitftcbnd en Schotland. Ifte,IIde
t n it Me ['». {Ir,i« bij if //ec/. '.f. Lootjes, Pz. 594
i"/,, * ,1 , ,'/, f '
</»•) Het Leven enz, der Jezuiten.
D e v , hij _A A i
di n Sigtctihorst.
128
i''<•'••,'» / : • ." ' Vier Voorlezingen over den Mensch.
i!':;.' i. ' . ,. L v.;!'
Biên,
489
x '
\
, •' f, (V; J. C- Swaying ontmaskerd.
306
l ' i - ' i ' . n , (, A.
'/..•••ria Epidtmiae maligr/ae etc.
,' 1. F "nielimdi.
18
Pouque9ilU (F.
C. H. X^.).GefchIedepis van d'èHe#ftel"ling 'vak" Griekenland. Iftè - e t t ' i t t l ' D . R ö t t r : W j f . Itnmerzeel Tun.
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Proper, (ƒƒ;) feestrede. Leyd."blJ Si- Wei. da SMdëi
enz.
• .. .
.
• •'•*•"•~'-€6±
?

Sm

K

!

v

9

j

i?

;

t

Rsddtoglm <<
De Q n ^ h f l h ' g e oiraüswHfe.
Godsdienst teregt gewezen.'Gtoa. h$W^£êidmai-mf
Regtsgeding. (Vermaard) yxb eoatrafatto.
AinfeAffj;,
C. w » Ketters».
• • •" *
"» . •»«:• srfft
Maktèart* (ifil'J&fc) S a m e n t e l J a , G h r i s t e I j k e l e d e f c i » *
de. H e en Ilde D . Dordr. bij yf. ƒ .
vatkdenSig*
tenhorst, e&z.
'
.
6*<Si
Reize naar Guatemala. II S t u t t e n . -*s H a g . b$-:JFv>K.
'andemaker*. >
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, . I e V-.rdienften van van Miggrode.* elpz.
ïciddl», « f -AGd*: Mmims,
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Reuvens, (C. J. C.) Redevoering. Amft. bij J. van der
TsHey en'Zoon.
.-.
.
286"
(ifi Af.-.ÜÖ I<eesrê#nfir|. lAmft., .Mj
"Brum en>
;) Gomp.
"
_ • -.;.
9
Rmifens, (G. J.) Leerrerte. Amft, JL&/; Wfl tfcr
«v;^« Zoon.
53
Refenmuller , (J.
Qöderrigt en .heoïoödiging voor
Lijdenden. Haarl. bij
jEry*» F.'BoAn.r
56
i t o ? , C/. ƒ . ie) De ware Leer der Verzoening. Rotr.
-bij de Wed. P. van der Meer.
373
fi^enknöp'jes.
(De)' Delft, bij de Wed. ƒ , Allart.
36a
Kusfel, (J.)De
Hcerfchappij der Turken in Europa.
Leeuw, bij Steenbergen van Goor,
635
Rykens, ( i t . G . ) Praktifche Handleiding voor het On,",4erwijsi II Stukken. Gron. bij W. Wouters..
673*
;
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Jfe/J:, (È. F. A.") Gedachten over de Groninger Ziekte.
^rpn.
bij J. RumelingA,
66$
Sc&elle, (P., van) Heldinnenbrieven. Derdr.
bijj.de
jjVos en Comp.
38È^ïtenXW. jZestzlLeerredenen. De t,bij 5 . Bruins. 661
',dj-Jl2ï..."li: '•' • -Diatribe de Parabolis J. C. Lugd
u'Mat. apud II. W . Hazenberg,
,
542
JSpfitf^SiW'J Leven van Napoleon Buonaparte. Hde D .
Dordr. bij Blusfê en van Braam.
ao
, . '• ,.. . - . lilde en IVde D .
329
Z^-—•——
Walladmor. lilde D . Gron. bij W. van
j.'fige%qr,e$.
88
• D e Talisman. II Deelcn. Gron. bij W. van
^Boekeren.
"
' "
* ••••-•••<221
$egur-, (De) Uitgelezene Gedachten. Rott. -bij
lm*
. fnerzeel, Jun.
120
Sicgenbeck, (ü#.) Taalkundige Bedenkingen. Haarl. bij
m Wed. A. Loos/es,
439
SkÊemm'i ( A . / / . v««) IJulde aan de Nagedachtenis van Do.;
i Scharf. Rott. bij Af.
403
Sbmmr.^'-(J^ G . ) Merkwaardige Bijzonderheden. IV
Deelen. Amft. bij ten Brink en de Vries.
251
Staat (Over den vroegeren) van het Christendom. Arnlv
by P. Nijbof.
497
Steenbergen van. Goor, Goed en Kwaad. Leeuw, bij
«Steenbergen van
G o o r . . ' 5 7 6
Stealing, (J. J. Uytwerf) Redevoering. Amft. bij G.
J. A. Beijerinck.
603
Stolker, (A.) Prins Maurits en Fredèrik
Hendrik.
Rott. bij Af.
Bleyker,
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Sr.u:",
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Vj.Itrliiidlciic Historie. IVde D, Anl'c
l,t; /,\ y1/,'/?,^V(',
NARD'TTENE Leerredenen. Ifte D . *sï !«:'•.
e.) AmlK Hi ïV '.7</v\ V/w f/«/~.
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Vlerk v',, IDIGE * rail Egvpte enftalig. Delft,
y.
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Slecis\t,t,trdt, ijedeii uit Europa. Amft. Ui
•'•'F;A*.
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Off, r aan de lijdende
"! v
Braam,
T
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Mi"-, uiardiulie IEN uit Afrika.

4 ^

Amft. hu
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.<» t. ' j
A ,m.vj<% ff) Geneeskundige W»arr. •', trsereïi. fvn.e, i.ii y, ft, Srhi'rieek.
6x<j
7".<v , >•» '
*\
Uvei de Ilerlstkoortfcn te Amftef,iu\i. A s : ,
/• Mrijcr ffartiars.
<>~.
7 r <• v , ,
i; • i
4f China, d o o r Mongolije. Ifte en
II'A I), ii t i l ''iiHr Erven F. Mnkn.
'
24r
—
— l'llde of laatlte D.
MC,
Ti,:',', • , > \ 7VNRAL Leerredenen. Leeuw, bij G. T.
?

T ">-•:.;•/*<r, ;' > I'reven uit cn over Sicilië. Haarl. bij
,.\ . ' N
f".'.
344
*f" 1 . „
i ' Be Val van Misfolonghi. Leeuw.
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l u n - alie fêïil'. behïi.'iHvd. (Het) Delft, bij D. Brutm,
en-',
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'v.-rm^en. IV I^eclen.
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Gron. bij
351
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^ f c i a i k t i i i i f e ' ' G a l e r i j , -M. BmM.
;Rott, bij Mmftng en fën ffimmmmm,. \ . .
200
BOEIÏBESCH. 1828, N O . if),
B b b
9

R E G I S T E R .
Vereeniging der Christenen. (Over de) Delft, bij 3e We3.
J. Allart.
' " ••' 230
Verhalen voor mijne Vriendinnen. Amft. bij ƒ . 'C.'..Vdé
, Resteren".
_
' ' •"'•"•*<5^
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Holl. Maatfch. der Wetenfch. te Haarl. XVdenD. ifte St. Haarl.
bij de Wed. A. Lootjes, Pz.
",~Z~^%
- •
(Nieuwe) van het Haagsch Genootfchap ,
voor 1826*. 's Hag. bij de Erven
Thierry en C. Menfing en Zoon.
* 'jK$65
(Register en Bladwijzer op de) van'het
Haagsch Genootfchap over i8ro—i^aa.
's'Hag./Mj
de Erven J. Thierry en C. Menfing en Zoon. ' 3 6 5
Verllag (Algemeen) wegens Engeltje van der Fifes.
Delft, bij P. 3e Groot. •
•
378
Vis f er, (II. W. CA.)
Nagelatene Verhandelingen van
J. H. Niemold.
II Deelen. Amft. bij G. / . A,
Beyerinci. ^ ^ ' j
,"
.
* .' .393
Vmmaer, ( f . ) De Kunst, om lang te, léven en \fëï,{e
fterven." Hètó.' bij F . .Laosjes. 7
. •'•"'gas
Nagelaten en verfpteide Letterarbeid, Ifte
D . Haarl. bij- V. Lootjes.
.""pi
Hde D .
. ' N ' '-"
* 463
Vries, ( ƒ . de) Hugo de Groot m Mafia van Reigersbergen. Amft. bij ten Brink en '3e'Fries.
254
. ' , '..«...„<- 0 " .
van Omverkerk de) Verhandeling over den
. Neferlandfchen Koophandel. Haarl. Bij de Wed. A.
'Loosjes, -Pt. '..
.
'" ',
_ \j, '74
Vruchten en Refnltaten van een 2èstigjl?ig Leven. Iïdè en
lilde D . Amft. bij I. iatï dêr'Hey. en Zoon.
5,3a
Vijver j (€. van der) fafereelert uit het Menfchejijk» Leven. Amft. bij Schalekamp en van de Gr ampel.
653
,— —:
.—Dweeperij en Verblinding. Amft.
bij Schalekamp en van de Grampel.
653
' .
"
, W. .
Waarnemingen' (Vlugtige) omtrent de Maatfehappij'*v§n
Weldadigheid. Koev, bij D. H. van der Scheerïk'506
Warnfinck, Bzn. (W. II.) Da Toekomst. Leeuw, bij
:G.T,,N..,..S;urmgmr.
.
-,•,•>•".*¥
Weiland (P.J e n ' G . N. Landré,
WoordeJib^élrTdér
Nederduitfche Synonymen.. Ilden D . ftde St. en IH'dc D.
II—-Z, Delft, bij de Wed. J. Allart.
465
Westerman ,v(Ml)
Herinnering aan
Wattier-Z'i'ifmis.
Atiift. bij M. Wes-térman. '
362
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Weytingh, < '-< ! 1*
Ckeronit Oratioties fex.
.Ha.-. C-Jt.'r. rpud Vie. J. Allan.
485
WiMh-fifit, i >". //." Leerredenen over den Dood van
Xe
AnifL bij / . van dir Iky en Zoon.
96
— - H e t zuchtend 'Schepfel. Amft.
M|
n Z-r',n.
616
Wife.'! , • . ; .5, Izd JWdèhouwmg van den Deventerfchen
Toh'rief, Audi' hij pic per en Ipenbuur.
337
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Mi: tier*s Griekenland»

Dicht-

rwaa.'i'rul. Amft. bij G, *$', Leeneman van

der i\r>f • L K V' ijmetna,
267
Tpej " .'*..» e» • J »*«'./•/."-c# * Gefchiedenis der NedcrlandilU i k r v u r u d e IveiL, IVde of laatftc D . Breda,
bij f\ J - Ihllingcrui Pfprs.
ill
Zes Maanden in de West-'fadiin in 1825. Dordr. bij
Èlmfi en van Braam. _
...
599
Zimmer:
A. IV. yon) De Aarde en hare
wonerr,
Hdc en -XlXde
of" laatfte
"
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- . Haarl.
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MENGELWERK,
VOOR

1128.

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHRIFT
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
%V A A ^t 1 D

BOEKEN i x SCHRIFTEN,
DIE, DAGSLIJK IN ONS VADERLAND EN

ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VE RAN»JtT.Í3 WORDV.N.

13 E N E V] N S

MENGEL WERK,
tot Fraaije Letteren, Kun/ien en Wetenfchappen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUK.
v OOR

I 9 8.

MENGELWERK.
Te 4M'STERD2M, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KRO E

en
J. W. IJNTEMA.
1828.

IN HOUD
VAN IET

MENG ELWE RK.
erhandeling, over de Godsdienstleer van MAHOMET.
Door A. J. RRONENBERG, Predikant der Waalfche

Gemeente te Arnhem.
Bl. i
Dc Girafe , thans te Par j's , befchreven en naar het leven afgebeeld. Door GEOFFROY ST. HILAIRE.
2I
Iets, over den Schoenlapper, die de Lijken van c. en
J. DE WITT van het groene Zoodje hielp afnemen en
thuisbrengen. Door Mr. JACOBUS SCHELTEMA, te
35
Utrecht.
Belangrijke Ontdekking voor de Scheepvaart.
37
Iets , over eene Vlinder-verhuizing. Door P. HIJBER. 39
Brief van Sir WALTER SCOTT aan Sir ADAM FERGUSON,
2 Aug. 1827 , over een Familie-tafereel te Abbotsford,
gefchilderd door DAVID WILKIE.
41
Nieuw Ontwerp van eenen Weg onder de Rivier de
1bMerfey in Engeland.
45
Dr. GIMBERNAT'S Voorflel ter onderfleuning der Grieken.
46
Kinderpok - inenting.
46
Een tweede MucIUS.
447
Fox en CANNING.
47
Groot Hoffouper te Petersburg.
48
Alomtegenwoordigheid eener Familie.
48
De Slag bij Navartno. Door Mr. A. BOXMAN. Dicht f ukje.
49
Dc kleine H,y drioot. Naar w. MULLER. Door j. w.
IJNTEMA. Dichtflukje. (VIII.)
52
De Ziekte van den Christen, welke ook hare uitkomst
zij, eene verheerlijking van God en Zijnen Zoon.
Leerrede. Door den Wcleerw. ALEXANDER DE KONING , in leven Leeraar bij de Hervormde Gemeente
te Meppel.
53
Treffend Voorbeeld der verbazingwekkende kracht van
het venijn der Ratelfange.
68
De Omfireken van Arnhem en Nijmegen. Door w. H.
WARNSINCK , BZ.
71
Iets over de Levensverzekeringen. Door Jr. Mr. F. E.
BERG VAN MIDDELBURGI-I , Advocaat te -4mJlerdam. 77
Fragment uit de Inleiding tot de nog onuitgegevene Reize in Amerika van denHeereDE CHATEAUBRIAND. 90
Eigenhandige Brief van den onlangs overleden' verrnaar-

I N II O U D.
den Componist LUDWIG VAN BEETHOVEN , onder zijne nagelatene papieren gevonden.
93
Iets, over Dr . FRANC IA, den tegenwoordigen Beheer
Paraguay.
97-fchervan
PHILÉMON, of de drie Wenfchen. £ene dichtmatige

,vertelling.

99

Dichtlukje.

107

Aan eene vruchtbare Moeder. Door H. VAN LOGHEM .
De Infchepivg der Atheners, (nadat Athene door de
Io8
Turken weder was overweldigd.) (IX.)
Over Verlichting, Befchaving en Veredeling. Door s.
E. WIELING , Leeraar der Doopsgezinde gemeente te
7aaradam. 109
Heelkundige Waarneming, omtrenteene Darm - zakbreuk.
Door G. W. TOPS , Hee/-en broedmeester te Breda. 122
De Vereenigde Staten van Noord -.,efterika. Door den
127
Burggraaf DE CHATEAUB[iIAND.
Iets, betreffende de Mederlandfche Zeereizigers WILLEM
I3ARENTZ en CORNELIS MATELIEF, den Jongen 133
De jongde uren en laatffe gewaarwordingen van een' ter
I g6
dood veroordeelden. .Een echt Verhaal.
Verflag van het wedervaren eens Schips , bef emd, om ,
in den grooten Waterval der Niagara, ten fchouwfpel te verftrekken. 143
De Godsdienst der zoogenaamde Befchaafde Wereld, een
niengfel van Heidendom, Mohamedismus en valfche
.

Wijsgeerte. 144

Edele trek van eenen Deurwaarder in Frankrijk.150
Oud en nieuw.151
I$a
De Zangeres HENRIëTTE SONTAG te Fran/fort.
Het Heimwee. Door G. GRAVI , jz. Dichtfukje. 154

Mongatsch. (X.)
I56
Voorlezing, over den Smaak. Door H . VAN LOGREP? . 157

ALEXANDER YPSILANTI Op
CANNING.

167

Brief van CAROLUS NIëLLIUS aan JEAN AUGUSTIJN,
betreffende de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.
Medegedeeld door J. H . HALBERTSMA .
174
De Godsdienst der zoogenaamde Beíchaafde Wereld , een
mengfel van Heidendom, Mohamedismus en valfche

(Vervolg en flut van bl. Iso.) 183
te Frankfort. (Ver194
volg en Plot van bl. 153.)
Wijsgeerte.

De Zangeres HENRIëTTE'SONTAG

I9^^
Over kleine Zonden van groote Mannen.
De Maarfchalk SOULT weleer gedoodverwd tot Koning
202
van Portugal.
204
De lervende-Kardinaal.
204
De Banneling uit Ithaka. (XI.)

I N I1 0 IJ D.
Voorlezing , over de Ambitie. Door B . VAN WILLES,
Predikant te Lekkerkerk en Zuidbroek.
205
CAPO D'ISTRIA.

22I

Over de Naamsreclen , of den Naamsoorfprong , van Drenthe. Door Mr. s. GRATAMIA , Regter ter Injlructie
227
bij de Regtbank te llsfen.
Uittrekfel uit een' particulieren Brief tiener Danie van
Batavia van Mei 1827.
237
Vergelijkende wijsgeerige Tafel van het Stelfel der Boetfiraf
en dat der DoodfIraf. Volgens den 1:Ieere LUCAS. 240
Geheime Oorzaak van het welflagen der h olandfche Omwenteling van 1787.
243
Scherpe Trekken van den dag, ten bewijze van den Volkseegt der Franfchen in liet flaatkundige.
244
GEORGE CANNING . Door Mr . Á. BOXMAN. Dicht/luk. 246
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MENGELWERK.
VERHANDELING OVER DE GODSDIENSTLEER VAN
D'IAHOMIET. (*)

Door
A. J. RRONENBERG,

Predikant der Waalfche Gemeente te .1rnhem.

In den edelen firijd, welken de Grieken tegen hunn
onderdrukkers voeren, hebben wij menigtnalen ons af
grijzen uitgedrukt over de barbaarfche en onmenfchelijke
handclwijs, welke hunne vijanden zich tegen hen veroorloofden; doch ook menigmalen heb ik de wreedheden,
waaraan zij zijn blootgefreld, hooren toefchrijvcn aan de
Godsdienst , die hunne onderdrukkers belijden , even alsof dezelve uit haren aard aanleiding gaf tot allerlei foort
van onmenfchelijkheden , welke aan hare belijders gcoorloofd zouden zijn omtrent alle die genen, welke MAno BrE T niet voor een' Goddelijken Profeet houden, of
weigeren zijne leer te omhelzen. Dit oordeel is mij intusfchen, altoos ongegrond voorgekomen., dewijl men in
hetzelve geen genoegzaam onderfeheid maakt tusfc?ien den
inhoud en de voorfchriften van de Godsdienstleer , en
tusfchen het misbruik, dat daarvan wordt gemaakt; en
het zal wel geen"verder betoog noodig hebben , dat dit
twee zeer verfchi.11ende zaken zijn. Immers , wie zal
dwaas genoeg wezen , om aan de natuur van de Christelijke Godsdienst, welker Infteller tot zijne leerlingen zeida : „ Leert van mij , dat ik zachtmoedig ben,." alle
die wreedheden , vervolgingen, brandflapcls en moord
te íchrijven , waaraan hare belijders, bijna-fehavotn
in alle eeuwen der C1^ritcliji:c jaartelling , waren bloot(*) Voorgelezen in het Letterkundig Genootfchap : Prod esfe co1211mttr , te Ar;; ,em.
A'UF\Grl.'., . 1 2 '. NO. I.
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gefield van die genen , welke zich , met hen, leerlingen
noemden van denzelfden zachtmoedigen Meester ? Wie
zal het aan de natuur van de Christelijke Godsdienst toefchrijven, dat de kruisvaarders, die zich in het bezit
wilden fellen van het land , alwaar de Verlosferdes menschdoms zijn • leven had doorgebragt en zijne dagen vol
onderweg alle Joden vermoordden , die zij in-eindg,
hunne magt konden krijgen, enkel omdat zij •joden waren? Het kwam mij derhalve in de tegenwoordige omflandigheden niet ondienflig voor , dit fluk in een nader
daglicht te hellen, door ulieden in dit uur te onderhou
Godsdienstleer van it A HO M E T, niet zoo-denovr
als dezelve door de barbaarfche volken , die haar belijden ,
thans wordt beoefend , maar zoo als zij oorfpronkelijk
door dezen man is gepredikt. Intusfchen moet ik vooraf aanmerken , dat ik over MA H 0 M E T niet zoo ongunílig denk, als veelal gefchiedt; welk ongunf}ig oordeel
bij velen , zoo niet bij allen , het gevolg is van het oppervlakkig onderrigt, hetwelk zij hieromtrent in hunne
jeugd hebben genoten. Ik kan mij niet vereenigen met
de zoodanigen, welke hein, ook nog in onze dagen,
zelfs in openbare gefchriften , zonder eenige bepaling,
een' Leugenprofeet noemen ; en ik twijfel, of zij , die op
dusdanig Gene wijze over hem (preken, wel immer, met
bedaardheid en behoorlijke onpartijdigheid, zijne levens
hebben onderzocht, Ik kan mij ten minfle,-gefchidns
na dusdanig onderzoek, veel beter voegen bij het gevoelen van wijlen den Hoogleeraar M U N T 1 N G HE ,
die zegt, dat M A H 0 M E T, althans in het begin van
zijne profetifche loopbaan , uit het getal der eigenlijk gezegde bedriegers behoort te worden gef}reken (*). Ook
is het, van voren befchouwd , reeds zeer onwaarfchijnlijk, dat een godsdienflig leerflelfel , hetwelk door zoo
vele millioenen menfchen in drie werelddeelen is aangenomen, en hetwelk zich nu reeds fèdert bijna twaalF
eeuwen heeft fla ande gehouden, niets goeds zoude behelzen. 3=ntusfchen begrijpt gij ligtelijk , M. FT. , dat
*) e/c 7 iedicnis der 111e,1schneid, Vilde Deel, bl. 24.1.
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het ondoenlijk is , In ééne voorlezing het geheele ftelfel.
van dezen Leeraar in al deszelfs -uitgeftrektheid te ontwikkelen; zulks zoude een geheel boekdeel vereifchen;
doch , hetgeen ik zeggen zal , zal voldoende zijn , om
u van den aard zijner Godsdienstleer eenig denkbeeld te
geven.
Het eerfile beginfel van de leer van M A H o M E T, hetwelk ook het beginfel behoort te zijn van de ware Godsdienst , was dit: Er is niet meer dan één God. —
Wanneer wij nagaan de eeuw, waarin, en het volk,
waaronder hij leefde, dan kan ik niet genoeg de verhevenheid van zijn verfland in dit opzigt bewonderen, en
ik moet hem bijna gelijk ílellen met s o c R A T E s, die
onder de Grieken dit zelfde beginfel predikte , fchoon
niet op Gene zoo zuivere wijze als MA H 0 M E T onder
de Arabieren. Laat ons, om dit oordeel te wettigen,
zien, welke de denkbeelden omtrent dit gewigtige leerziuk waren bij de onderfcheidene Godsdienflen , welke
te zijnen tijde in zijn Vaderland werden beleden.
Er woonden , voor zoo veel wij weten, alstoen Heidenen, Joden en Christenen.
\V'at de .Heidenen, of, zoo als ik dezelve hier liever
zal noemen, wat de Arabieren betreft, dezelve waren
Afgodendienaars, en bij vele Rammen was de Afgodsdienst tot een' zeer hoogen trap geklommen. Men befchuldigt hen, dat zij niet alleen de zon, de maan en
andere hemellichten aanbaden, maar zelfs, dat zij aan
boomen en hangen godsdicnftige feet bewezen. Door
eene redenering , die allen onkundigen eigen is , befloten
zij, uit hoofde dat men de bewegingen der hemellichten
niet gewaar werd, dat dezelve zich uit zichzelven bewogen en ongefchapen waren. Op gelijke wijze meenden
zij , dat de vaste flerren enkel ftrekten , om met oplettendheid te waken over liet noodlot der menfchen. Hun
eerbied voor dezelve was niet minder groot en zij hiel
nimmer eene bedevaart , zonder met zich op wagens-den
mede te voeren de gclijkirnisfen en beelden hunner Godheden. De zon ontving, hunne offeranden op de gebergAz
;
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ten, de maats in de fpelonken of valleijen. Een haan en
een zwart kalf waren hunne gewone fagtoffers ; zelfs
zijn fommige Geleerden van gedachte, dat mefi ook fomtijds onder hen menfchen offerde, en dat dit wreede gebruik in de eeuw van ns A H o ME fi nog niet geheel was
afgefchaft. Zij hadden ook onderfcheidene Afgodsbeelden; zelfs vindt men melding gemaakt van een Afgodsbeeld, omringd van 36o andere, verbeeldende de Godheden, welke men konde aanbidden, als hoofden van
zoo vele verfchillende dagen des jaars. Doch deze grove
afgoderij was niet bij alle Arabifche Rammen in zwang.
Sommige, onder welke die van r o RE s c II , of de Koreifchiten , behoorden , en waaruit M A ii o ns n T oorfpronkelijk was a onderfcheidden zich hier van Bene guníl=ige
zijde; fchoon zij zich niet van alle Afgodsdienst fchijnen
te hebben onthouden, daar wij rondom den tempel van
Mekka vele Afgodsbeelden zien opgerigt.
De tweede godsdienftige gezindte, die wij in -drabI i
aantreffen , was die der Joden.' — Na de vernietiging van
den Joódfchen Raat, in de eer.Vce eeuw onzer jaartelling,
door den Romeinfchen veldheer T I T U S, waardoor dit
volk geheel, en. al is verftrooid geworden , he eft een gedeelte de wijk genomen naar Arabië , en wij vinden daar
in de zevende eeuw vele, en daaronder ook aanzienlijke
familiën; en welk was hun geloof omtrent de eenheid an
het Opperwezen? Wij weten, dat dit volk in oude tijden zeer afgodischgezind was , en dat de zwaarlie beproe vingen ongenoegzaam waren, om deze neiging in
hen uit te rocijen; doch na dc Babylonifche gevangenis
hebben zij zich niet meer aan afgoderij fchuldig gemaakt;
fedcrt dien tijd zijn zij niet alleen llrenge verdedigers geweest van dc eenheid van het Opperwezen, maar ook van
de eerdienst, welke aan hetzelve bij uit(luitnlg moest
worden toegebragt ; in alle de verloopene eeuwen van
hunne ballingfchap zijn zij zich hierin altoos gelijk gebleven, en tot op dezen dag aanbidden zij den God hun
-ner
vaderen, en Hem alleen.
De derde godsdienlUge gezindte in Arabit te dien tijde
,
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was die der Christenen; en welk was hun geloof omtrent de eenheid van het Opperwezen' of , laat mij de
vraag liever aldus voorflellen , welke zijn de gevolgen,
die men uit hun toenmalig godsdienflig leerílelfel vogr
dit geloofspunt kan afleiden V — Het is uit de Kerkelijke Gefchicdcnis blijkbaar, dat men reeds vroeg', ja zelfs
reeds in de tweede eeuw , zich heeft begonnen te ver.
diepen in de verhevene natuur van den Verlosfer. In
plaats van zich te vergenoegen met hetgeen geopenbaard
is , en te berusten in de eenvoudige leer des Bijbels,
heeft men weldra de beginfelen der Platonifche en Pythagorifche wijsbegeerte te hulp geroepen, om daarmede
dingen te verklaren , welke uit hunnen aard onverklaarbaar waren. Van toen af begon men reeds menfchelijke
denkbeelden in liet godgeleerde zamenfel te voegen, en
daardoor de leer van liet Evangelie te verdonkeren. Het
Ilelfel der !Iconen, hetwelk in die tweede eeuw in zwang
ging, bragt deszelfs aanhangers tot het hefluit, om iii.
den Verlosfer aan te namen het woord, den gce^'t en de
ziel. In de derde eeuw ging men voort met 41t1 zulke filozofifche onderfcheidingen. Dezelve deden verfchillende
fokten ontflaan, welke in de Kerkelijke Gefchiedenis be-p
lend zijn onder de namen van Theodotiànen, /Irtemohiten en Pauliancn. Deze verli hillende gevoelens werden i
vervolgens, zoo als dit gewoonlijk gaat, niet niet. bedaardheid, maar met drift voortgezet; waarin het ge
dat er in dc vierde eeuw Bene algemeene Kerk-volgwas,
te Nicea in Bithynië werd gehouden, out-vergadin
een einde te maken aan de verft hillende gevoelens omtrent den perfoon en de verhevener natuur van den Verlosfer; dan, hare befluiten, fchoon door den wereldlij.
ken arm onderfteund en als eene openlijke en algemeene
geloofsleer voorgefchreven , waren niet in Raat om overtuiging bij andersdenkenden te weeg te brengen , noch
om een einde te maken aan de gcfchillen. In dc vijfde
eeuw flonden N E S T 0 R 1 LTS CU i U T Y C H E S op , elk
met eene bijzondere vooronderftclling. Hunne gevoelens
gaven aanleiding tot onderíchcidene Kerkvergaderingen
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in welke nu eens de eene, clan de andere partij zegevierde. In de zesde eeuw duurden deze twisten voort, en uit
dezelve kwamen weder andere, als zoo vele onderdeelen, te
voorfchijn , wier voorflanders bekend zijn onder de namen
van Doceten , Phantafiasten en. anderen. In de zevende
eeuw, de eeuw , waarin ns A H o ni E T leefde , gingen dezelfde twisten nog voort, en werden met geene mindere
hevigheid gevoerd,; en men kan niet ontkennen , dat alle die
fpitsvindige onderfcheidingen, door het menfchelijk vernuft uitgevonden , aanleiding en zelfs eenigen grond heb.
ben gegeven , om de Christenen te befchuldigen , gelijk
ook M A 110 M E T deed, dat zij in een- Twee- of Drie.
godendom geloofden.
Het is ons onbekend , of er zich te dien tijde in flrabid
ook Perzianen , of navolgers van z o 11.0 A s T E R, bevonden; doch liet is niet onwaarfchijnlijk , dat MA H onz E T van hunne Godsdienstleer Benige kennis heeft gehad. Wij weten ten minfle uit de Gefchiedenis , dat de
Koning van Perzië een' Onderkoning en verdere ambtenaren had in de provincie Elhajaz , gelegen in fieenachtig .1rabië , en tot zijn uitgellrekt Koningrijk behoorende. Zo R o :i S T E R nu ftelde een Tweegodendom,
of een eeuwig beginfel van goed en een eeuwig beginfel
van kwaad, hetwelk genoegzaam zal zijn om hier met
een woord op te merken.
I Iet was dan te midden van zoo vele onderfcheidene
gevoelens, dat MA H o ME T optrad en de eenheid van
God predikte , met zulke heerlijke befchrijvingen van
zijne oneindige grootheid , als wij immer kunnen begeeren. De Koran is vol van zulke grootfche denkbeelden,
en ik zal dezelve hier laten volgen , zoo als zij door den
Heer D E P A S T 0 R E T uit de onderfcheidene plaatfen
van dat boek zijn verzameld :-- Werwaarts onze oogen
zich ook wenden, ontmoeten wij de weldaden van den
Keuwigen. Hij vervult het heelal niet zijne magt , kennis en oneindigheid. Zijn troon ontvangt hemel en aarde ; alles , wat beftaat , is zijig werk ; alles , wat de nacht
overfchaduwt:, is zijn eigendom. Hij draagt kennis van
-

-
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alles , wat vóór de wereld gefchied is, en van alles_,
wat na haar wezen zal. De íleutelen van het toekomende zijn in zijne handen. Hij , die in het geheim fpreekt ,
en hij , die zich in het openbaar uit; hij , die 'zich met
het donkere des nachts omkleedt, en hij, die zich op
den helderen dag laat zien , zijn allen eveneens aan Hem
bekend. Alle geheimen zijn geopenbaard voor zijne oogera ;
er is geene fchuilplaats tegen zijne magt. Hij vereenigt
kracht met wijsheid in zich. Hij is oneindig , milddadig
en barmhartig. Hij , Oppervorst, vergeeft en ftraft naar
zijnen wil; naar zijnen wil fchenkt en ontneemt Hij
kroonen ; IIij verheft en vernedert de tervelingen. Met
een enkel woord doet Hij de fchepfelen uit het ftof oprijzen, en zonder eenige moeite bewaart Hij hen. Op
zijne flem verheffen zich de bergen ; de boomen groeijen; de zee, tot ons gebruik gefchikt, biedt ons hare
visfchen aan , welke ons tot voedfel Eirekken , en die
fieraden , welke onze kleederen verteren ; het fchip, klieft
de golven ; de baren vloeijen ,, en maken onze velden
vruchtbaar; de maan en de zon deden ons haar licht
mede, en alle de hemelfiche ligchamen bewegen zich ,
mede op zijne flem, op de voor hen gefchikte paden.
Hij fcheidde den dageraad van de duisternis , en flelde den
dag voor den arbeid en den nacht voor de rust der fier
Hij is het, die den blikfem doet fchitteten,-veling.
ten einde vrees of hoop in te boezemen; Hij is het , die
de winden ontbindt , de wolken beweegt, dezelve uit
lucht doet hangen , en uit derzelver boezem-breidt,n
dien heilzamen regen doet nedervallen , door welken de
zaden vruchtbaar worden gemaakt en het groen verlevendigd wordt. Die granen in de aren befloten , die rij
vruchten als trosten afhangende,-kepalmbon,di
dit alles zijt gij aan Hem verfchuldigd. Die oogst,
welke door de warmte rijp wordt , de fchaduw uwer tuinen , de wol van uwe fchapen , en het huis , hetwelk u
tot Bene fchuilplaats verflrekt., dit alles hebt gij aan Hem
te danken á Zijne weldadigheid doet zich ook in voorwerpen van minder aanbelang zien, en het geringf der
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kruipende gedierten wordt door zijne hand gevoed. De
slaap bekruipt Hem niet , en dc onregtvaardigheid ver
zich van Hem. Het mensclldom kent niets van-wijdert
zijne hoogfie majesteit, dan hetgeen Hij aan hetzelve ontdekken wil. Hij is de eindpaal, bij welken alles zich
vereenigen moet. Offchoon zijn lof in zichzelven is be_
floten, zoo is er evenwel niets in de ganfche natuur,
hetwelk zich niet beijvert, om Hem eer te bewijzen. De
vogelen zingen zijnen lof in de bosfchen; de fchaduw
des avonds en des morgens eert Hem; de zeven hemelen
verheerlijken Hem door derzelver lofgezangen; de donder zelfs viert zijne magt ; de Engelen beven in zijne tegenwoordigheid, en dag en nacht verkondigen zij zijne grootheid.
Het was ten gevolge van dit zoo ílrenge en zuivere beginfel , dat M u 0 M E T zich niet konde vereenigen met
zoodanige Godsdienstflelfels-, welke daarvan in het miníle
afweken , of fchenen af te wijken ; en het was daarom ,
dat hij het denkbeeld der Christenen niet konde verdragen, die aan God Benen Zoon toekenden, en die, door
hun leeríluk van dc Drieëenheid , hein toefchenen een Drie
te voeren. „ Die genen , welke zeggen, zegt-godenmi
hij, dat de Mesfias , de Zoon van Maria , God is, brengen Bene Godslastering voort, Heeft hij zelf niet gezegd :
„ hinderen Israéis , aanbidt God, uwen Heer en den mij
aan den Allerhoogflen een gelijk Wezen-ne"?Iij,d
toevoegt, zal in den hof der vermakelijkheden niet intreden; zijn verblijf zal in het vuur zijn. Die genen,
welke de Drieëenheid beweren , zijn 'Godslasteraars. Er
is niet meer dan één God. Indien zij niet van geloof veranderen, zal eene finartelijke Itraf het loon zijn hunner
goddeloosheid."
Ten gevolge van ditzelfde beginfel was hij een onverzoenbare vijand van dc Afgodendienaars, en het was hem
niet mogelijk , een Afgodsbeeld voor zijne oogen te dulden. Toen hij zijne plegti ge intrede in I Wekka deed , was
zijn ecrlle werk , om dc 36o Afgodsbeelden te vernielen , welke aldsar rondom den teelpel waren geplaatst ;
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gal, sloeg dezelve in Rukken met den Plok , dien hij in
zijne hand had , er bijvoegende : „ De waarheid is ver
leugen gaat verdwijnen , en zal zich niet-fchen;d
meer vertoonen." Terwijl hij in deze flad was, alwaar hij
veertien dagen bleef ter regeling van het bcliuur, . zond
hij zijne bevelhebbers naar de naburige gewesten , om de
Afgodsbeelden te vernielen, en geen spoor van de Afgodsdienst over te laten. — Dan , het waren niet alleen de
beelden der Afgoden , welke aan MA H 0 M L T onverdragelijk waren ; maar hij konde ook de beelden der zoogenaamde Heiligen niet dulden , welke in de plaatfen der
godsdienftige zamenkomst waren, en aan welke men eere
eer bewees, die, zoo al geene afgoderij, evenwel
naauw daaraan grensde. In de zesde eeuw was men
reeds begonnen in de Christenkerken menigvuldige beelden te plaatfen; men begon dezelve te groeten en te omhelzen , en Paus G it E G 0 R I U S fchijnt zelf niet afgekeurd te hebben de gewoonte, om zich voor het beeld
van C HR I S T U S neder te buigen, zoo men maar niet
het beeld , maar in hel zctve de Godheid aanbad. In de
zevende eeuw , de eeuw van MA II o LOLL T, plaatfle men
naast de beelden der zoogenaamdc IIeiligen die van de
Keizers en de afbeeldingen der Kerkvergaderingen; echter
was- men het over de geoorloofdheid of ongeoorloofdheid
derzelven gansch niet eens , hetwelh in de achtfle eeuw
aanleiding gaf tot onderfcheidene Kerkvergaderingen, waarvan de Bene tegenilrijdige befluiten nam van de andere,
welke ook de Christencm verdeelden in Iconoclast ie en
Iconoduli , of vcrbri jzeiaars en vereerders der beelden.
dntusfchen fchijnen de leerlingen en navolgers van w AH O M E T, Op het voorbeeld van hunnen meester , het
eerst den toon te hebben gegeven tot het vernielen der
beelden. Zij drongen te dien einde in de Christelijke ternpels; en die genen onder de Christenen , welke het gebruik der beelden afkeurden, aangemoedigd door de floutheld der .Sarrace^aen, lieten zich ligtelijk overhalen, om
medellelpers te worden van het verbrijzelen van voorwerpen , welke Zij met weerzin in hunne godsdicnílii e verga
-derlati
aan ehouwden.
-
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Uit hetgeen ik tot hiertoe over de leer van MA H oomtrent. het Hoogíle Wezen heb gezegd, moet
van zelf volgen , dat zij hetzelve erkent voor de oorzaak
van alle dingen , en als den Schepper van liet heelal.
Ook hieromtrent laat ons de Koran niet in twijfel. Op
menigvuldige plaatfen erkent en leert hij deze waarheid.
Het is God , zegt hij , die de zeven hemelen heeft gefchapen en de zeven aarden; Hij doet dezelve aan zijne
item gehoorzamen, opdat gij zoudt weten, dat zijne magt
onbegrensd, en dat het heelal vervuld is met zijne kennis. Hij fchiep de zeven hemelen in twee dagen; Hij
fchreef aan leder derzelve zijne beflemming voor; Hij
verfierde her firmament met glansrijke flerren , en gaf
haar onderfcheidene wachters. Zoodanig was de orde,
welke de hoogfile Schepper in het heelal daaritelde. Uw
Heer is de God, die, na den hemel en de aarde in zes
dagen te hebben gefchapen , op zijnen troon ging zitten,
om het heelal te beduren; Hij is uw God; aanbidt zijne
hoogfte majesteit ! -- Er zijn , volgens zijne leer , goede
en kwade Engelen. De goeden hebben fijne en heilige
ligchamen , uit het licht gefchapen , zonder dat zij eten ,
drinken, of van onderfcheidene kunne zijn; hij fchrijft
hun verfchillende houdingen toe, zoodat dezen zitten,
genen (laan, anderen met een voorover gebogen ligchaam
worden voorgefteld ; hunne bezigheden zijn ook onder
terwijl fommigen God prijzen, zijn er ande--fcheidn:
ren , die den Goddelijken troon omringen, om zijne bevelen uit te voeren. De kwade Engel s die vervolgens
anderen heeft voortgebragt, is verworpen, omdat hij wei
Godheid , zich voor den mensch-gerd,ophtbvl
neder te buigen. — Omtrent de fcheppin5 van den mensch
leerde hij , dat de eerfle mensch uit de aarde was voort
maar omtrent de ziel zegt hij : „ Zij zullen u-gebrat;
ondervragen over de ziel; zeg hun : God heeft daarvan
de kennis aan zichzelf behouden; Hij heeft ons daarvan
weinig geopenbaard."
Aangaande het leerflcuk der voorzienigheid , hetwelk
niet de leer tan het Goddelijk beluit kan gerekend. wor-
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den in zeker opzigt in verband te ílaan, zegt hij , dat
alles , zelfs liet minfee, zoo wel het goede als het kwade , aan God zoodanig - is onderworpen , dat alles door
zijnen wil bellaat en gefchiedt; echter met dit onderfcheid ,
dat I?ij het goede goedkeurt en werkt, maar het kwade
afkeurt en daarvan ook g-eene oorzaak is. Hij leerde, dat
het Goddelijk hefluit den mensch afhankelijk maakt, zonder hem te dwingen. God wil fommige dingen in ons,
fommige dingen van ons; het eerlte is verborgen, het
tweede geopenbaard ; het eerfee moet aan God worden
overgelaten , het laat(Ie door ons volbragt worden. Hij
verwerpt het gevoelen van die genen , welke den mensch
tot een bloot werktuig maken; doch keurt ook het ge.
voelen af van hen, die de daden der menfchen aan Gods
belluur onttrekken. „ God , zegt hij in den Koran, doet
dwalen, dien Hij wil , en Hij verlicht die genen , welke
zich bekeeren. God roept de menfchen tot het verblijf
des vredes , en Hij geleidt op de wegen des Neils die genen, welke Hij wil. God zal het hart verwijden van
hem , dien IIij wil verlichten ; Hij zal hem de zoetigheden
van het Islamismus doen finaken. Van dien, welken Hij
zal doen dwalen, zal Hij het hart benaau ven, gelijk als
van een' mensch , die wilde trachten om zich in de lucht
te verheffen." Dan , deze leer heeft, even als bij de
christenen, vele aanleiding gegeven tot onderfcheidene
vooronderftellingen en verklaringen, waarover het thans
mijn oogmerk niet is , mij breeder uit te laten.
Zonder mij thans bezig te houden met de leer van den
oorfprong van het kwaad, of van den weg tot geluk,
wil ik nog het een en ander zeggen over de leer van M Air 0 ME T aangaande het toekomttige leven. Trouwens,
hij leerde niet alleen de onflerfelijkheid der ziel , maar
ook de o1flanding der dooden, het laatfle oordeel, en
de regtvaardige vergelding in de toekomst; doch de befchrijvingen daarvan zijn alle zeer zinnelijk, en met zulke
flerke kleuren geíchetst, dat zij ons den vurigen Ooster
-ling
levendig voor oogen (lellen.
Omtrent riet laattte oordeel drukt hij zich op onder.
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fchei.lene plaatfen aldus uit: Er zal voorzeker een dag
komen , waarop flij , die de geheimen des hemels en der
aarde kent, de dooden uit den fchoot des grafs zal roepen, en hen door zijne alnlagt levend maken. Door het
geluid der Goddclijhe bazuine opgewekt, zullen zij , overtuigd en ter aarde nedergevallen , verfchijnen in de alge
vergadering der fchepfelen. Aldaar zal cene ge--mecn
duchte reg_bank zijn opgerigt, en de geflrengíle billijk
zal alfaar dc vonnisten van den Opperregter regelen;-heid
de weegfchaal zal in zijne handen zijn ; zij , voor wie
de fchaal gun(lig zal overhellen , zullen het genot der
gelukzaligheid hebben, en zij, ten nadeele van wie dezelve zal in de hoogte rijzen, zullen fchuldig verklaard
worden; niets zal leen kunnen redden; zij zullen te ver
heilzame vereffening , op het gezag eens-gefsopn
meesters, dc hulp eens dienaars , dc tusfchenfpraak eens
vriends wachtei; er zal geene toevlugt dan in God zijn;
cpn opflag des oogs is minder fchielijk, dan liet oordeel
van het heelal zijn zal. Op dien dag, welks vervulling
noch in twijfel kan getrokken noch verfchoven worden,
zal de gedaante der wereld veranderd worden. Zoodra
het menschdom , oplettend en gedwee , op het geroep
van den hemelfchen heraut , even als verílrooide wormen
aan liet graf ontfnapt, zich zal verzameld hebben, ten
einde onderrigt te worden van het lot , hetwelk hun te
wachten haat, zullen verfchcidene wonderwerken gezien
worden; cie aarde zal haren fchoot ontfluiten en tot hare
grondzuilen toe beven; dc gefchol:tc hemelen zullen in
beweging zijn; de bergen , van hunnen voet afgerukt ,
zullen , verzet of tot Ilof vergruisd , door de winden
veri}rooid worden ; dc verfchrihte moeder zal haren zuigenden zoon verlaten ; de veríchrikte zwangere echtgenoote zal baren, en de menfclien, even als door Gods
a? m getroffen , zullen in zwijmeling , zijn. De nccr ge
volken , met hunne hoofden te zamen bijeenver--hnield
zameld, zullen uit een geopend boek, liet boek der ver
ontdekken, hetwelk zij verdiendheb--borgenicd,htl
ben. De S.abecrs , de 1'c; ,ifcfic wij zen , de Joden Cn
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de Christenen zullen , even gelijk de 1Wahometanen , hetzelve daaruit lezen; de geringíte daden zullen daarin befchreven zijn; de Eeuwige zal van dezelve rekenfchap
vorderen, in tegenwoordigheid der getuigen en der Prcfeten; en daar niets voor zijn oog verborgen is, daar
zelfs het kleinfie vezeltje niet aan zijn oog ontfnapt, 't
zij dat men zich aan Hem openbaar make a 't zij dat, men
de vermetelheid hcbhc, om zijn hart voor hem te willen
verbergen, zoo zal_ IIij aan ieder het tafereel der daden,
welke men zal verrigt hebben, openleggen. Iedereen
zal loon naar werk erlangen. Dc booze zal wenfchen ,
dat eerre onmeetbare tusfchenruimte geleld ware tusfchen
hem en liet kwaad,waaraan hij zich heeft overgegeven.
De bcfchrijviiig van den gelukflaat der regtvaardigcn is
niet minder zinnelijk. - De gelukzaligen zullen , begun'.,
fligd door cie goedwilligheid des IIeeren , bij benden geleid
worden in den hof van Eden , welks poorten zich voor hen
zullen ontfluiten ,en alwaar zij zullen uitroepen: „Lof zij
God! Ilij heeft zijne beloften wel willen vervullen; zijn
Paradijs is ons erfdeel; ecre zij de bclooning der genen',
die hetzelve verkregen hebben!" De vermoeidheid, de
tweedragt, - de vrees , dc droefheid, dé ijdele beuzelachtigheden zijn verbannen uit dat verblijf, welks uit elirektheid de hemelen en dc aarde evenaart, en welks bezit
nooit aan die genen zal ontroofd worden, die hetzelve
bewonen. Ht hart vindt aldaar alles, wat hetzelve
wenseht , en liet oog alles , wat aan hetzelve kan behagen.
Des avonds en des morgens geniet men aldaar een gewis
vocdfcl , en een hemelsch gastmaal levert dc uitgezochtfle
fpijzen en een' fhiahelijken drank op, welk alles men hun
in zilveren fchalen en bekers van kristal aanbiedt; de beladene takken buigen zich voor hen neder , ten einde derzeiver vruchten te doen plukken., welke zij in overvloed
voortbrengen , en men' ziet aldaar beken van wijn en honig , en rivieren van melk , welker finaak nooit bederft.
Alle hunne begeerten worden vervuld. Zij finalen ecnen
wellust, welke alles te boven gaat , en eeuwigdurcncac
lekkernijen. I:1eedi ren , waarin zijde en goud gcveven
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zijn, hals- en armringen van het fjnfte metaal maken hunne klceding en hunnen opfchik uit. Onder frisfcfhe en altijd groenende fchaduwen , in tuinen , door zuivere en
klare iiroomen bevochtigd , en welke door een vorfielijk
paleis verfraaid worden, rusten zij op een bed, zoo zacht
als dat van den dag des huwelijks. Naast hen staan jon
boezems zoo blank als albast, met-gefchond,mt
fchoone zwarte oogen en zedige aangezigten; geen mensch,
geen geleigeest heeft ooit hare bevalligheden en hare fchaamte ontheiligd; de paarlen komen , wat haar luister en
blankheid betreft, niet in vergelijking bij die betooverende
maagden; de liefde en de begeerte , welke zij zullen inboezemen , zullen zij zelve ook gevoelen , en de beide gelieven zullen Bene onverwelkbare kracht, en jeugd genieten.
De flraf£en, die de goddeloozen in de hel zullen moeten
doormaan , zijn met geen minder flerke kleuren gefchetst. —
Alle de goddeloozen worden, omfluwd van hunne misdaden,
geworpen in een' gloëijenden afgrond , alwaar zij ter prooije
zullen zijn van pijnigingen en fmaadheid. Nimmer zullen
zij nit dat verblijf der duisternis gered worden. Zelfs zal
hun geene hoop overig zijn , om hunne fmarten verminderd te zien. Beladen met den vloek van God, haken zij
hunne klagten en zuchten te vergeefs; te vergeefs zouden
zij alle de fchatten , welke de wereld bevat, te hunner bevrijding geven. Zoo lang de hemelen en de aarde zijn,
zullen zij hunne misdaden boeten in dien vuurgloed,
welke omringd is door woedende vlammen en rook.
Vragen zij om lafenis, dan zal men hun water toerelken , hetwelk als gefinolten koper hunnen mond zal branden ; kokend water wordt op hun hoofd uitgeftort; dit
vreet hunne huid en hunne ingewanden op , en deze deelen groeijeu op nieuw weder aan, ten einde hen weder
aan nieuwe pijnen over te leveren. Zij worden met ílokken niet ijzeren befla, geflagen. Wanneer zij uit de ver
n willen viugten , worden zij weder naar-terndvlam
binnen gedreven, en men zegt hun : „ Ondergaat de
firaf, welke gij als een verdichtfel hebt behandeld, of
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welke uw gedrag zocht te trotferen ; verzadigt u met
fmarten ; voedt u met de vruchten van dien boom , die
voor de goddeloozen is geplant geworden , die zich uit
den grond der helle verheft , en welks vruchten gelijk
zijn aan verfchrikkelijke (langen !" Deze ftraffen- zullen
het deel zijn der vijanden van.. de Godsdienst, van alle
de goddeloozen , en van hen , die de leer van m A H o1\S E T als leugen aanmerken.
Doch het wordt tijd , dat ik hier nog het een en ander
bijvoege over het beoefenend gedeelte van zijne Godsdienst.
De hoofdpligten, namelijk liefde tot God en den naasten , heeft M A x 0 rz E T niet verzuimd voor te fchrijven.
Gij gevoelt van zelve , dat de pligten jegens het HoogƒIe Wezen reeds zijn opgefloten in de befchrijvingen , die
wij van hetzelve boven hebben aangehaald. Uitdrukkelijk
wordt hieromtrent in den Koran gezegd, dat de dankbaarheid welgevallig is in de oogen van den AllerhooglIen , dat Hij de ondankbaren haat, en dat zij niet. lang
genot zullen hebben van hunne ondankbaarheid. „ Van het.
gevaar verlost, zegt hij , durft men God verlaten , omdat men meent veilig te zijn voor zijne hagen. Maar kan
Hij niet nogmaals eenen afgrond onder onze voeten openen,
of op onze hoofden eene wolk , niet fleenen bezwangerd ,
doen nederilorten? Zijn wij zeker, dat Hij ons niet op de
zeeën zal terugvoeren, en, om ons te ftraffen , geen'
woedenden flormwind zal loslaten, die ons door het water zal doen inzwelgen ? Waar zal men alsdan Bene fchuilplaats , waar eenen befchermer vinden? Met het gevoel
van dankbaarheid bezield, zal men voor den Deuwigen,
te gelijk met eene teedere en eerbiedige liefde , ook die
heilzame vrees hebben, over welke de trotfche en bedorvene menfchen zich fchamen; en die vrees, altijd in ons
zijnde , en ons de flraWen eens Meesters , verfchrikkelijk
in zijne wraakoefeningen , doende vermijden, zal ons het
geluk verzekeren van eeuwig den hof des vermaaks te
bewonen."
Doch wat dc pligten omtrent den naasten betreft, hier-
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in fchijnt hij zichzelven niet gelijk te zijn. Wij hebben
boven gezien den onveranderlijken afkeer, dien hij had
van alle Afgodendienaars, en omtrent dezelve fchijnt hij
geene verpligting te erkennen; hij gelast, om dezelve te
vermijden; hij verbiedt, om naast hen te zitten , en zich
te hunnen aanzien anders dan met verachting te gedragen.
Dikwijls laat hi zich ook met hevigheid uit tegen de
-ongeloovigen ; maar het is niet duidelijk, wie hij door
dezelve bedoelt. Op fommjge plaatfen fchijnt deze uit
alleen op de Afgodendienaars te zien ; op ande--druking
re wederom op die genen , die den Koran niet gelooven.
Op fommige plaatfen beveelt hij de verdraagzaamheid aan ,
zeggende: „ Doet geen geweld aan de menfchen ter oorzake van hun geloof; de weg des heils is onderfcheiden
genoeg van dien der dwaling ;" op andere wil hij de Afgodendienaars te vuur en te zwaard vervolgen. Op fommige plaatfen zet hij den Hemel open voor Joden en Christenen; op andere alleen voor die genen, • die ook in hem
en in den Koran gelooven. Dan , zijne bevelen , om wel
te doen aan armen en ongelukkigen, zijn zoo algemeen,
dat zij geene uitzondering toelaten ; en zij worden zoo
dikwijls herhaald , dat liet blijkt, dat hij aan het geven
vin aalmoezen een zeer groot gewigt hechtte. „ Beoefent de weldadigheid, zegt hij , omtrent uwe vaders, omtrent de weeskinderen , de armen en hen , die door liet
bloed aan u verbonden zijn ; beoefent dezelve omtrent
vreemdelingen , uwe krijgsgezellen , reizigers en (laven :
de Almagtige haat den harden en trotfchen mensch. De
geloovigen , die in den fchoot der behoeftigen een deel
der goederen Horten , welke wij hun hebben toegedeeld ,
zijn ware geloovigen; zij zullen verhevene plaatfen in het
rijk der hemelen bekleeden ; zij zullen de toegevendheid
en weldaden van God genieten. God beveelt het regt , de
weldadigheid en de mildheid jegens zijne bloedverwanten.
Geeft aan uwe naasten hetgeen gij hun fchuldig zijt;
geeft aalmoezen aan armen en reizigers , en verkwist uwc
ieliatten niet dwaasfelijk : de verkwisters zijn broeders
van den Duivel, en de Duivel was trouweloos aan God.
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Geeft zelfs hetgeen u het dierbaarst is ; doch dat dit niet uit
hoogmoed, maar uit toegenegenheid gefchiede. Alles, wat
gij geven' zult, zal bij God bekend zijn, en bij u honderdvoud vermenigvuldigen. De aalmoezen moeten gefchikt zijn tot verligting der armen , voor de vrijkooping
van gevangenen, om die genen te hulp te komen, die
met fchulden beladen zijn, voor de reizigers, en voor
den onderftand des heiligen oorlogs."
Omtrent de meer uitwendige godsdienflige pligten komt
in de eerlte plaats in aanmerking het gebed. Hij bepaalde
dit op vijfmalen daags ; op den middag, waar de dag bij
hen begint, des namiddags , des avonds, des nachts en
des morgens. Een roeper , op een' hoogen toren flaande ,
kondigt dien tijd aan , terwijl hij met eene luide ftem
roept. „ God is de Allerhoogfle. Er is niet meer dan
én God, en MA H0 m n T is de grootfie Profeet. Wel
uw aangezigt tot het gebed; komt tot de ge--an,rigt'
lukzaligheid !" Dan, het is niet noodig, om tot het dagelijksch gebed naar den tempel te gaan, dewijl God alomtegenwoordig is en den hemel en de aarde vervult ; alleenlijk wordt dit gevorderd des vrijdags , welke hun godsdientlige dag is , en in de vaste van hunne heilige maand,
namelijk de maand ,Ramada,i. Het is volftrekt ongeoorloofd , in het gebed iemand anders dan den hoogf'cen God
aan te roepen , zelfs rs A 110 nt E T niet , offchoon zij hem
als voorfpraak bij de Godheid eidennen. Eer men zich tot
het gebed begeeft, is het noodig, zich zorgvuldig te rei
zegt hij , vóór dat gij het ge--nige.„o,Glv!
bed begint, wascht uw aangezigt en uwe handen tot aan
den elleboog, wascht uw hoofd, en uwe voeten tot aan
de enkels." In het eerst had hij geboden, om, in navolging der Joden, het aangezigt te wenden naar Jeruzalem; doch dit bevel voldeed niet aan zijn oogmerk ,
weshalve hij vervolgens heeft bevolen, om zich te wenden naar den tempel van Mekka. Het onderwerp hunner
gebeden is het noodwendige voor dit en voor het toekomende leven , en zij beginnen geen werk , geene onderneming, zonder het gebed.
BML NGELW. 1828. NO. I.
B
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Onder de uitwendige pligten van de Godsdienst van
r.t A It 0 ME T behoort te worden gerangfchikt dc vaste gedurende de maand Ramadan, welke hun heilige maand
is, ter gedachtenis van den Koran , die , volgens hen, in
deze maand aan n1 A x o nz n ris medegedeeld. Dan , deze
vaste heeft meer fchijn dan wezenlijkheid: dezelve duurt

van den opgang tot den ondergang der zon; des nachts
is het geoorloofd te eten en te drinken , tot dat men
in den dageraad een' witten draad. van een' zwarten kan
onderfcheidcn. Daarenboven heeft ar A Ii o ai E T uitzonde
gemaakt voor zieken en reizenden, alsmede voor-ringe
, welke , door den nood gedrongen , oenig voedgenen
die
fel nemen. Doch de Mahonjetanena ontwijken veelal dit
gebod, door des daags te flapen en des nachts te waken , en
zich alsdan aan vrolijkheid en wellustigheden over te geven. — Hier moet ik met een woord melding maken van
het-,verbod van den wijn, door ii A I-1 o ME T ilrengelijk
vobrgefchreven , doch waaromtrent zijne navolgers niet
zoo naauwgczct zijn. De reden van dit zonderlinge gebod ligt in het duister: want, zoo hij de natuur van
den wijn als verderfelijk had aangemerkt , zoude hij het
gebruik daarvan in het toekomende leven niet hebben
kunnen toellaan, noch denzelven aanmerken als een gedeelte uitmakende van het geluk, hétwelk de geloovigen
na • dit leven zullen genieten. Sommigen denken, dat. hij ,
de nadeelige gevolgen der droiikénfehap, bemerkende, een
algemeen verbod voor het beste middel hield ter voorkoe
ming van alle ongeregeldheden; anderen ,dat hij hierin de
gewoonte volgde van fommige Arabifc"he Rammen, die
zich van den wijn onth^eldcn.
Eindelijk kunnen wij tot de uitwendige godsdienílige
pligten , door at A ti o ai E T voorgefchreven , brengen de
bedevaart naar literka. — Reeds vóór den tijd van ai AH 0 M E T was deze bedevaart hij de 1rs rcbicren in gebruik : Lor be;fond onder hen Bene overlevering, dat dc
t^ml;cl , welke zich in het midden van deze clad bevond,
cuui i rupnke'iji; duur A D A nz was geflicht , na zijne ver
uit het Paradijs ; dat dezelve , door den .tlgemce"-di'jvng
,
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nen watervloed vernield , door A B R A H A M en i s M AE L is vernieuwd geworden; en het was uit eerbied voor
deze Aartsvaderen, van welke zij zich afílammelingen rekenden, dat zij hunnen tempel gingen bezoeken. MA.
H o ni E T heeft deze inílelling behouden ; doch deze bedevaart behoeft niet meer dan eenmaal in iemands leven
te gefchieden, en liet gebod is nog niet volftrekt. Deze
optogt gefchiedt in de maand Del/las/a; dat is , de maand
der bedevaart. De bedevaartgangers wachten elkander als dan op den berg Arafat, nabij Mekka aldaar reinigen
zij zich , veranderen van kleederen , en gaan daarop zegtítreeks naar den tempel. Het feest zelf duurt tien dagen , waarvan de laatfile een dag van algemeene vreugde is.
Ziet daar , M. H. , olieden eenig denkbeeld gegeven van
de Godsdienstleer van M A Ho nz E T, zoo als zij door
dezen man is geleerd, en niet zoo als zij door zijne navolgers is misvormd geworden. Laat mij hierbij voegen
het oordeel over dezelve van wijlen den Heer J E n o N i
BOSCH: „ De leer van MAHOMET, zegt-DTOE
hij , was zoo befpottelijk niet, als men gewoonlijk
„ wel denkt. Dezelve prees zich door een' fchijn van
, waarheid aan, en had een bijzonder vermogen , om de
„ menfchen tot zich over te halen. Niet omdat zij nicer
ruimte geeft om vrij te leven en de lusten des vlees
fches op te volgen, gelijk velen die uitleggen willen,
;, of omdat zij die verborgenheden -onzes geloofs, die
, in den eerhen opflag ongeloofelijk en moeijelijk voor„ koelen , of wel voornamelijk die dingen , die voor de
„ menfcheli.jke natuur te moeijelijk geacht worden, ge„ heel uitfluit ; maar omdat zij alle de gefchillen , die
„ 'uit de verklaring dezer verborgenheden gewoonlijk ont„ flaan , verwerpt, en het betere deel der Christelijke leer
„ aanneemt , eifchenc'e , dat de menfchen op de betrach„ ting van regtvaardighcid, vroomheid , opregtheid, min„ zaamheid en alle foorten van deugd rich toeleggen ,
„ hetwelk , gelijk het altons zeer nuttig is , vooral in
B2
;
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„ die eeuw, waarvan wij fprekcn, hoogstnoodzakelijk
„ was." (*).
Eer ik eindig, moet ik nog aan eerie tegenwerping te
gemoet komen, welke iemand tegen het gezegde zoude
kunnen inbrengen , door te vragen., of M& x o MET evenwel geen bedrieger verdient genaamd te worden, daar hij
zich niet alleen een Profeet noemt , maar zelfs een onmiddellijk Afgezant der Godheid; daar hij. zich niet alleen gelijk fielt met m o z r•: s en JE z u s, maar zich
zelfs den grootflen aller Profeten. noemt. ik moet op
deze tegenwerping met Benige onderfcheiding antwoorden.
MA HO ME T gaf zich uit voor een Profeet ; doch het
is een ieder bekend , dat dit woord in den Oosterfchen
ílijl niets anders beteekent , dan een Leeraar. Men had
b. v. bij de Jonden Profeten - fcholen , dat is , fcholen ,
waarin de jonge lieden tot het leeraarsambt werden opgeleid. Doch dit woord heeft in ,onze dagelijkfche taal de
beteekenis gekregen van iemand , die toekomende dingen
voorzegt , omdat de Godheid zich van de Jrofeten bediende , om her volk dingen aan te kondigen , welke het
gewone menfchenverfland niet korde weten.
Wat nu de verdere tegenwerping betreft, dat hij zich
voor een onmiddellijk Afgezant der Godheid uitgeeft ,
en zich den grootíten aller Profeten noemt; oordeelt ie
dat hij hierin kwalijk hebbe gehandeld,, ik wil-mand,
hierover niet met hem twisten, doch ik verzoek hem tevens op te merken, dat M A II o nz E T zonder deze aan
nimmer het doel zoude hebben kunnen bereiken,-matign
hetwelk hij zich voorílelde. Zijn. oorfpronkelijk doel ,
namelijk , was , om alle menfchen onder ééne Godsdienst
te vereenigen. Te dien einde ontleende hij zoo wel van
de Joodfche als van de Christelijke Godsdienstleer hetgeen hij begreep hem dienilig te kunnen zijn; latende
zulke dingen achterwege, welke hij voorzag, dat nimmer
algemeen zouden kunnen worden ingevoerd, b. v. de befnijdenis , welke, fchoon onder de Mahometanen in al(*) Verh. van Teyler's Godsel. Genoot/ch., Vde Deel,
bl. 196.
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gemeen gebruik , evenwel door 11r A I3 O ME T in den Koran nergens wordt voorgefchreven. Doch , zoude hij in
zijn doel eenigzins slagen, zoo konde hij geen ander karakter aannemen, dan hetgeen hij aangenomen heeft. De
vurige Oosterling moet in den Leeraar van zijne Godsdienst geen IHervornmer zien, zoo als L U T H E It in eene koelere landftreek was , maar een onmiddellijk Afgezant der Godheid; hij moet, om zoo te fpreken , in eene
onmiddellijke betrekking ftaan- met het Hoogíle Wezen;
deszelfs bevelen moeten hein of door den Allerhoog[Ien
zelv', Of ten minf'e door zijne' hemelboden van tijd tot tijd
worden overgebragt ; en het is op deze wijze alleen, dat
hij zich toegang en invloed kan verfchaten. M A H 0MET
T had hiervan het voorbeeld in de Stichters van de
Joodfche en van de Christelijke Godsdienst, en het was
overeenkomílig den aard van het volk, waaronder hij leef
dat hij hun voorbeeld volgde.
-de,
•

DE GIRAFFE, THANS TE PARIJS , BESCHREVEN EN NAAR HET
LEVEN AFGEBEELD.

Door GEOFFROY ST. HILAIRE. (*)

e Pacha van Egypte , die den Koning van Frankrijk reeds
D
meer vreemde dieren ten gefchenke gegeven had, als den
Afrikaai2fchen olifant , 4i abifche paarden , gazellen, enz. vroeg
den Franfchen Conful , den Heere D R o V E T T I, wat hij nu
-

wel den Koning zou kunnen zenden; en, toen deze eene Gi(*) In het Mengelwerk onzer Nieuwe .41gemeene haderlandfche Letteroefeningen, No. X, (voor 1790) vindt men
mede eene Befchrijving en Afbeelding van de Giraffe, naar
LE VAIL L ANT, en door dezen Ifameelpardel geheeten. Wij
hebben echter geen oogenblik geaarzeld, deze nieuwe Afbeelding te geven, als zeer aanmerkelijk van gene verfchillende, waarfchijnlijk inzonderheid ter oorzake, dat de onze
naar het leven , en die van LE VAX L L A N T, ZOO 't fchijnt,
werd vervaardigd, nadat het gedoode dier was opgezet; zijnde
dat een mannetje, van den hoef tot aan het eind der horens
gemeten, 16 voet en 4 duim hoog. En dit heette reeds eene
verbeterde Afbeelding van die , bij B U F F ON Cn V O S M A E R
voorkomende. -- Redact.
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rafe noemde, maakte de Pacha ceríiond zijn werk, om dezelve uit het gebied van Sennaar en Darfour te doen komen.
Arme Arabieren aan de grenzen der bebouwde landstreek tusfchen deze beide provinciën hadden twee zeer jonge Giraffen met de melk hunner kameelen opgevoed. Zij werden terfond aan den Gouverneur van Sennaar verkocht, die dezelve
aan as r s-i z as E n AL S- Pacha ten gefchenke aanbood.
Deze Giraffen reisden eerst te voet met eene karavaan, die
van Sennaar naar Siout, eene flad in Opper - Egypte, trok;
vervolgens werden zij op den Nijl ingefcheept, en kwamen
op die wijze van Siout te Cairo. De Pacha behield dezelve
drie maanden lang in zijnen tuin ,om haar tijd tot verademing
en verfterking harer gezondheid te geven; vervolgens zond
hij ze over den Nil naar Alexandrië, waar de eene aan den
Franfchen, de andere aan den Engel/chess Gezant werd overgegeven. Beide zijn van het vrouwelijk geflacht.
De voor den, Koning van Frankrijk beftemde Giraffe werd
op een Sardinisch., naar Marfeille beftemd , vaartuig ingefcheept; zij had op. reis eenigen form door te ítaan, herhaaIde zich echter fpoedig weder, en, nadat zij en hare oppas
gedurende den vereischten tijd, quarantaine gehouden-fers,
hadden, deed zij op den 54 November í8a6 hare intrede te
Mar/cube, alwaar de Prefect, de Graaf VAN V I L L E NE U V E,
haar in een gebouw nevens zijn Hotel brengen en zorgvuldig
oppasfen liet, hetgeen ook de beste gevolgen gehad heeft,
want zij genoot, gedurende haar verblijf te Marfeille, voort
beste gezondheid.
-duren
Omtrent haren ouderdom, die naar het getal der maanden
berekend wordt, heeft men verfeheidene gisf ngen gemaakt;
eindelijk echter is het gelukt, eenige elkander tegenfprekende berigten tot een geheel te brengen, waaruit gebleken is,
dat zij, in November 1826, aa maanden oud was.
Dewijl eene reis van Masfeille naar Parijs, gedurende het
ruwe jaargetijde, de gezondheid der Giraffe in gevaar konde
brengen, zoo liet men haar te .Ylarfeille overwinteren, en
eerst op den 20 Mei dezes jaars begon zij haren togt, dien
zij te voet en in zoo kleine dagreizen deed, dat zij eerst op
den 5 junij te Lyon aankwam.
Iet was de eerfte levende Girafe, die men in Frankrijk
zag. De dierenfoort zelve is niet zoo zeldzaam ; doch , daar
zij in een zeer uitgebreid gewest leeft , 't welk van onmetelijke woestijnen doorfneden en omringd is, zoo was liet altijd
f
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met groote zwarigheden verbonden , haar uit haar vaderland
te vervoeren. Men vindt dit dier eenige ioo uren van Egypte
verwijderd, alsmede aan her andere einde van Afrika, op gelijken aftand van de Kaap de Goede 1-Joop; derhalve behoort
het in Middel - Afrika t' huis, en , zoo lang wij als 't ware
flechts eenige flippen van den omtrek van dit uitgeftrcktewereiddeel kennen , zal eene Giraffe in Europa evenzeer wegens
hare zeldzaamheid , als wegens het eigendommelijke harer geflalte, voor een belangrijk verfchijnfel gehouden worden.
Réeds de Romneitien, toen zij hunne veroveringen tot in
Afrika uitf}rekten ; kenden de Giraf, en voerden haar, als
ficraden van hunne triomftogten, mede naar Rome. Haar oude
naam, Zuraplsa., van. welken haar tegenwoordige , Giraffe, af
kom(tig is, ging niet over tot de Romeinen. Deze woeste ver
vreesden den haat en de verachting tegen de Barbaren-overas
te verminderen, wanneer zij vreemde zeden, gebruiken en
woorden aannamen. De Giraffe kwam in hunne handen , en
wel eerst in die van C E S AR, als eene fchatting van Afrika,
en uit volkstrots noemden zij haar, op hunne wijze, Camelopardalis, Kameelluipaard; zij hadden werkelijk eenige over_
eenkomst gevonden, vooreerst met den kameel in grootte , in
Benige trekken van liet aangezigt , in den dunnen fnuit , den
langen hals, de uitgerekte, op eene bijzondere wijze zich bewegende, lippen , enz. en ten andere met de meeste groote
panters , in de vlekken op de huid.
De namen , welke een uithangbord voor dc denkbeelden
zijn, een teeken,'t welk dezelve terugroept,ontftaan gemeenlijk , alvorens de denkbeelden zelve behoorlijk zijn geregeld.
Dit is lier werkelijk het geval geweest; want nocji de getlilte, noch de kleur beantwoordt nauwkeurig aan de beide
flaniwoorden Canzelo-pai-dalis. Vooreerst, wat den kameel betreft, zoo vertoont zich een zeer aanmerkelijk verfchil; de
kameel heeft geene horens ; zijne benedenkaak heeft 2 fiiijtanden minder; zijne lippen zijn gefpleten, en zijn voet fleekt
in eene zool. De Giraffe, daarentegen, heeft, gelijk de jonge
herten, voorhoofdsuitlleckfels; zij heeft de S fnijtandcn, wel
bij het grootlte gedeelte der herkaauwende dieren-kemn
vindt, dezelfde gefpletene klaauwen , en volkomen hetzelfde
zamenftel van ingewanden, enz. Wat ;iu , . ten tweede , de
voorgewende gelijkheid der Girafe, ten aanzien van de ge
huid, met- het luipaard betreft, zoo zijn het geene ron -vlekt%e, regelmatig in rozen verdeelde, maar groote, ol.regelmatige,
zanieuhaugende vlekken.
f
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Men vindt bij de Schrijvers der Middeleeuwen aangeteekend, dat in her jaar 1486 eene Glrafe uit Egypte aan eenen
Hertog D r ME DI C I S, beheerfcher van Florence, gezonden
werd. Dit dier ftond met alle eerfle verdiepingen der paleizen
van Florence in vriendfchappelijke betrekking; eiken dag kreeg
het zijn voeder uit de handen der Florentijnfche dames, die het
als een aangenomen kind befchouwden; deze maaltijden befionden in onderfcheidene foorten van vruchten, voornamelijk
appelen.
Het fchoone Koningsdier (aldus heeft men de Giraffe op
haren ganfchen togt door het zuidelijk Frankrijk genoemd)
werd op eene andere wijze opgekweekt, dan het• zoo even
genoemde; het kreeg nooit en krijgt ook nu nog niet het
voedfel, 't welk het in den natuurlaat eet. Rogge met maïs
(of Turk/eke tarwe) gemengd, gerst en fijn geflootene boonen , en tot drank, des morgens vroeg en des avonds , melk ;
ziedaar den teerkost van onze doorluchtige vreemdelinge. Te
Marfeille liet zij zich niet dan met moeite bewegen , in tegenwoordigheid van het publiek te drinken ; op reis heeft zij
deze eigenzinnigheid afgelegd ; over het algemeen is zij op
dezen weg veel makker, krachtiger en flerker geworden.
In haar vaderland eet de Giraffe het loof van de hoogste
takken der boomen , het liefst van de planten uit het geflache
der mimofa's, die aldaar in grooten overvloed wasfen. In de
eerfie maanden is ons dier reeds aan ander voedfel gewend
geworden. De flrableren, hare eerfte meesters, legden het
dezelfde bezwaren op, aan welke zij zelve gebiedend onderworpen waren; of, wil men liever, zij deelden met hetzelve hun voedfel en de revensmiddelen , welke hun het
zwervend ,herdersleven verfchaft. Zoo voedden zij het eerst
met de melk hunner kameelen, hetgeen zij ook later nog deden , omdat het in de deelen der woestijn, die zij bewonen,
gemakkelijker is, zich melk aan te fchaffen, dan water; en,
wanneer de Girafe fleviger kost verlangde, boden zij haar
het voor hunne kameelen bereide graan aan, en gewenden
haar daaraan alzoo van lieverlede. Daar deze leefregel het
dier, gedurende zijne reize door de woestenijen van Egypte,
zeer wel bekomen is, zoo heeft men zich tot dusverre wel
gewacht, dien te veranderen.
Dat de Giraffe evenwel hare aangeborene gewoonten niet
geheel heeft afgelegd , bewijst zij daardoor, dat zij de vruchten en takken van den acacia, die men haar aanbiedt, met
f
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zeer veel graagte eet. Zij grijpt de bladeren op eene zonderlinge wijze; zij Ilrekt, namelijk, hare lange, rimpelige, zeer
finalle en zwarte tong uit, en windt die rondom het voor
naar 't welk hare begeerte zich uitftrekt. Dat het dier-werp,
door de natuur alleen daartoe beftemd is, om de hooge tak
booroen te verflinden , kan men gereedelijk opmaken-kendr
uit de moeite , waarmede het iets van de aarde opheft. Een
inimofa - tak kan haar daartoe bewegen ; maar men ziet ten
klaarfie aan het Iinkfche harer bewegingen , aan den tijd , dien
zij daartoe noodig heeft, en aan de maatregelen van voorzigtigheid, die zij nemen moet, dat zij geheel tegen de haar van
nature eigene gewoonten handelt, Zij trekt, namelijk, eerst
den eenen voorpoot een weinig ter zijde, vervolgens den anderen, herhaalt deze beweging verfcheidene malen , en eerst
dàn, wanneer de romp gezakt is, befluit zij ,den hals te buigen, en hare lippen en tong aan den tak of het voorwerp te
brengen, dat voor haar ligt.
Wat hare vormen en derzelver verhouding, in verband befchouwd met de overige herkaauwende dieren, betreft, zoo
moet de Giraffe ongetwijfeld eene groote belangftelling inboezemen. Haar als bij uitzondering eigen is de onevenredig
harer deelen, welke bij den eerften opflag het oog des-heid
waarnemers tot zich trekt. De kop en de romp zijn buiten
kort, inzonderheid wanneer men deze deelen met de-gewon
pooten en den hals vergelijkt, die eene geheel onevenredige
lengte hebben. Men heeft in den laatflen tijd, waarin men
de algemeene regels der bewerktuiging in de geheele hoogte
van het voorwerp zocht te omvatten, opgemerkt, dat een
organen - flelfel alleen dan de gewone verhouding te buiten
gaat, wanneer andere organen, om het evenwigt daar te f}ellen , verminderd en verkleind geworden zijn. Deze wet der
bewerktuiging draagt den naam van het evenwigt tusfchen het
volumen der organen (*). De Giraffe biedt in hare geflalte
een merkwaardig voorbeeld aan , hoe deze regel aanfchouwelijk kan worden gemaakt.
(*) Het is eene der vier wetten , op welke de beginfelen
der wijsgeerige ontleedkunde berusten ; dezelve heeten: de
theorie der overeenkomflen , het beginfel der verwantfchappen ,
het evenwigt der organen, en, de keurverwantfchap der organifche elementen. Van deze wetten komt men tot eene andere, die dezelve alle omvat , namelijk tot het beginfel van
de eenheid der organifche zamenfielling.
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Men kan inderdaad geen ligchaam uitdenken , 't welk van
voren naar achteren zich kleiner vertoont; want het verdeelt
zich nagenoeg in drie deelen , het eene voor de fchoften , het
andere voor de heupen, en het derde, ongeveer van dezelfde
grootte, voor de middelstreek; dit laatfle is bijzonder klein,
en geen ander .dier vertoont eene dergelijke verhouding.
Deze zoo korte romp heeft leden van eene reusachtige
lengte; zij zijn tot een' fnellen loop zeer voordeelig ingerigt, en toch is er iets, dat denzelven eénigermate belemmert: vooreerst, de achter- en voorpooten zijn te digt nabij elkander; ten tweede, zijn dezelve van ongelijke lengte, en
wel derwijze, dat daardoor de fnelheid der beweging verhinderd wordt. De dieren loopen en fpringen , gelijk men weet,
des te fneller, naar mate hunne voorpooten korter en hunne
achterpooten langer zijn; bij de Giraffe, echter, heeft juist
het tegendeel plaats. Offchoon nu bij deze derwijze zamen
leden elkander onderling afbreuk doen,-getldfa
zoo blijft het echter altijd een voordeel voor hunnen loop,
die trouwens flechts betrekkelijk fuel genaamd kan worden,
dat zij met lange pooien voorzien is, door middel van welke
het haar dikwijls gelukt, den baar vervolgenden vijand te
ontgaan.
Wanneer de Giraffe op de vlugt wordt gedreven , dan verliest men haar binnen korten tijd uit het oog; maar zij kan
deze infpanning niet lang volhouden , dewijl dezelve met een
groot bezwaar verbonden is: hare longen, namelijk , zijn niet
groot. genoeg; een •gebrek, 't welk veroorzaakt wordt door
de engte van de plaats , waarin deze zich bevinden.
De lange pooten der Gireife maken de beweging en bet
gaan voor haar tot eene behoefte. Het behoud van haar
evenwigc wordt door haren boogen kop begunítigd, waarvan
zij zich als van een' balanceerflok bedient; om, wanneer zulks
vereischt wordt, het overwigt op ééne zijde te brengen.
De onbewegelijl:heid der lange fteuiifels van haren romp zon
duur zeer bezwaarlijk zijn ; derhalve balanceert de-deopn
Giraffe in gelijkmatige tijdruimten , terwijl zij den eenen voet
na den anderen opheft, bij voorkeur de vooroen en zeer
weinig de achterleen. Deze langzame en eenzelvige beweging keert werktuigelijk terug, wanneer de zintuigen van het
dier niet door Benig uiterlijk voorwerp worden aangedaan;
men zou kunnen zeggen , wanneer het aan niets denkt.
Mein noemt die Giraffe een woestijnbewoner, en verwon-
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dert zich alsdan te refit, hoe zij daar haar voedfel kunne vin..
den. Dit berust echter op eene misvatting. Hoe zoude men
trouwens kunnen gelooven , dat een groot dier zich dáár
zonde ophouden, waar het zoo weinig levensmiddelen vond?
Een kale , door de zon verbrande bodem , gelijk die der
woestijn , kan even min aan de Giraffe, als aan de tallooze
kudden Antilopen, die men op bepaalde uren in de woestijn
aantreft,. bet noodig onderhoud verfchaffen. Alle deze dieren vereifehen echter een des te overvloediger voedfel, naar
mate derzelver grootte en behoefte aanmerkelijker zijn. Zij
vinden ook het voor hen noodige voedfel zonder moeite ,
wanneer zij zich in de nabijheid der waterrijke en gevolgelijk met een' milden plantengroei beguniligde 11reken ophouden, die in Afrika groote koningrijken en onmetelijke ge
"vormen : op deze plaatfen eten zij tot verzadiging-westn
toe , en verlaten dezelve alsdan ; zij verfchijnen , gelijk bij
ons de hagel, om alles. op hunnen weg te vernielen. De
woestijn is voor deze fchuwe dieren niets dan eerie wijk.
plaats, gelijk onze bosfchen zulks voor de wilde zwijnen
zijn, die de velden op de naburige vlakten verwoesten. De
woestijn , die, in Afrika eene onmetelijke ruimte en een' onaf
vertoont, wordt door de Girafen en An--zienbargtd
tilopen , die altijd van magtige en door een' kwellenden honger geprikkelde vijanden omgeven zijn ,na hare maaltijden .bij
voorkeur tot verblijfplaats gekozen, dewijl zij hier beftendig
op hare hoede kunnen zijn, en, uit hoofde van het ruime
uitzigt , voor Beene verrasfing te vreezen hebben: hier worden, door hare aanhoudende waakzaamheid, gélijk ook door
haren fnellen loop, de fchranderfte berekeningen verijcjeld,
en alle de haar gelegde valftrikken ontdoken. De leeuwen ,
die deze kunstgrepen der Giraffe bij • ondervinding keneen,
verfpillen hunnen tijd en hunne krachten geenszins in Bene
vruchtelooze vervolging; zij loeren liever in de nabijheid van
eene bron, waar de, dieren komen drinken, of bij eene vruchrbare weide, waar zij grazen, of, ten aanzien der Girafen, bij
een mimofa - boschje, welks toppen een geliefkoosd voedfel
opleveren ; en ,hier befpringen..zij; onderfleund door fchrandere
medehelpers,. hare leveranciers, cie Caracals, onverwachts,
met een' enkelen, fprong, hunne prooi, welke op die wijze
overrompeld, en buiten Raat_ gefield wordt, om zich vats
hare laatfee hulpmiddelen te bedienen.
De Girafen en Antilopen begeren zich dus ook niet dan
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niet groot mistrouwen naar deze weiden ; tegen de listige befpieders worden fcherpe maatregelen van voorzigtigheid genomen, en, wanneer de Giraffen de vlugt, die haar beste en
eerlle redmiddel is , niet kunnen nemen, dan zijn zij tot wederfland gereed. Het is derhalve een hagchelijk oogenblik ,
wanneer de beide partijen met elkander in firijd geraken. Deze Giraffe, die zoo zachtmoedig is , dat alle nieuwsgierigen,
die haar bezoeken, daaro^'er verbaasd f}aan , die zich door
iedereen laat betasten , die zoo goedaardig is, dat zij op hare
reis toeliet, dat een jonge Mufflon , die onder weg geboren
werd, op haar groot ligchaam zijne jeugdige fpelen verrigt
— dezelfde Giraffe is, bij een tweegevecht met den-te,
leeuw, geenszins zonder verdedigmiddelen: dit dier, 't welk
wij in de grootfle rust befchouwen, zoo wel jegens zijne oppasfers, die het zeer wel kent, als jegens het publiek, 't
welk volllrekt geenen indruk op hetzelve maakt, vindt in de
wanhoop en kracht, welke hem de . zucht tot zelfbehoud inboezemt, een wapen, dat het geduchtfie aller dieren, den
leeuw,foins ten verderve ftrekt. De uittag van den ftrijd is on-

zeker, en het komt daarop aan, wie van beide kampvechters
den anderen verrast. Wanneer de leeuw uit zijne hinderlaag
niet zóó te voorfchijn gefprongen is, dat hij de Giraffe op

ééns van achteren naar voren gegrepen heeft, dan biedt zij
haren vijand het hoofd, en dikwijls is de eerfte flag van haren hoef, of de verhaaste heftige beweging met hare voor
voor hem doodelijk. Wanneer zij nog ontviugten-poten,
kan, dan haat zij achteruit , gelijk de paarden; doch zij is
moediger, en heeft meer vertrouwen op hare kracht, wanneer
zij de voorpooten gebruikt. Wanneer zij haren vijand het

hoofd biedt, dan kan deze flechts na een' krachtigen tegen fcand, dien zij met hare voorpooten te werk flelt ,haar bereiken; gelukt haar dit niet, dan verftrekt zij haren belager tot
eene allezins Weerlooze prooi.
De beweging met de voorpooten is aan deze dierenfoort
zoo natuurlijk eigen, dat men ze zelfs bij onze Giraffe, die
door hare opvoeding zoo zeer getemd is, opmerkt. Wanneer
men haar nadert en fart,. dan heft zij hare voorpooten op,
en f'rekt dezelve uit; maar,oten gevolge van hare buitengewone goedaardigheid of tamheid, onderdrukt' zij terilond de_
ze haar van nature eigene drift.
Maar, welk nut brengt de Giraffe aan" — dit hoort men
dikwijls vragen. Daar de doeleinden immer tot het gebied der
-
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ondoorgrondelijke raadsbefluiten der Voorzienigheid behooren ,
zoo is het, naar mijn gevoelen althans, beter, dat men vrage : in welke betrekking heeft onze.poging, om de heerfchappij over alle dieren te verkrijgen , de Giraffe tot ons geplaatst? Zoo ver het bekend is, betwisten de volken van
Middel - Afrika de Giraffe aan den leeuw, omdat Z9 haar als
een voortreffelijk en vooral als een zeer voedzaam wildbraad
befchouwen. Zij is voor de, zwarte Afrikanen van hetzelfde
nut, en levert hun dezelfde voordeelen op , als het wild onzer bosfchen aan de Europeërs. Men heeft van de herten gezegd, dat zij onze bosfchen .bevglkem,,, verfraaijen en verlevendigen ; dat zij tot verlustiging en tot vermaak -(hekken
van de grooten der aarde. Waarom zoude men niet hetzelfde
zeggen van--de Giraffe? Er heeft . tusfehen beiden eene vol
gelijkheid plaats behalve in dir opzigt, dat het bosch-komen
ons wild eene wijkplaats verleent, die de woestijn de Giraffen en Antilopen aanbiedt. Het zal wel overbodig zijn., eene
verklaring• te beproeven, hoe en waarom dit aldus bepaald, zij.
Bij de herkaauwende dieren - onderfcheidt men , naar de ge•
fieldheid hunner horens, voornamelijk tweet geflachten; het
eene behoort tot de runderen , het . andere tot het hert. De
Giraffe kan tot het laatfte geflacht gerekend worden, hoewel
altijd Hechts in zekere mate; want gedurende haar geheele
leven blijft zij gelijk aan -het jong van het hert, dat zijne eerfie horens draagt. Wij zouden gezegd hebben , dat het voor
zich verlengt , en met de gemeenfchappelijke be--bofdsen
kleedfels omgeven is, die te gelijk met hetzelve wasfen.
Doch na de ontdekking, welke ik bij de Giraffe gedaan
heb (*), moeten wij ons anders uitdrukken,. Wij hebben op
den fchedel der jonge Giraffe, welke D e LA LA tv D,e van de
Kaap de Goede IHoap heeft medegebragt , gezien, dat ht
beenachtige uitwas , 't welk wij tot dusverre meenden,
dat door het voorhoofdsbeen gevormd werd en niet meer
was dan eene uitbreiding der verlengde beenvezelen, integen)

-

(*) Dit is geene geheel nieuwe ontdekking, maar reeds
in het jaar 1826 , te Frankfort aan den Main, aan de door
den Heer R t p 1) E L L ingezondene fchedels opgemerkt. Aan
den voet der nevensl'mande Afbeelding hebben wij van de
fchedels der Giraffe, en wel die van her mannetje en wijfje,
Bene kleine fehets gevoegd. -- Aassteek. van den Hoogduit
-fchenI"rial,
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deel is een eigen (lijk, een op zich zelf beftaand been, een
flam met brede grondvlakte, die eenen bodem bedekt : onder
dezen ílam 'ligt een beenvlies, waardoor de Giraffe, als afzondérlijke foort , llellig gekenmerkt wordt. Ik hecht daarom aan
deze 'nieuwe waaíneming'zeker gewigt , dewijl 'ik geloof, dat
deze omilandigheid een der hoofdvereischten van het beftaan
van alle horen- of geweide-dragende dieren is. De jaarlijkfche
verwisfeling van het geweide der herten laat zich op eene
natuurlijker wijze verklaren, gelijk het niet verwisfelen van
hetzelve bij de Giraffe blijkbaar• zijnen grond heeft inde buiten.
gewone uitbreiding dar' grondvlakte van het bovenvoorhoofdsleen. In plaats van eene fteng of van een' beenachtigen rand,
die bij de herten het einde van dit uitwas vormt, vindt men
bij de Girafen 'een dun blaadje, 't welk zich over de geheele
lengte der beide voorhoofdsbeenderen uittlrekt; want er zijn
er twee, gelijk men aan de naden der fchedelbeenderen dezer nog jonge Giraffe duidelijk bemerkt.
De Giraffe draagt dus een geweide, even als het jonge hert
in zijnen eerffen leeftijd; maar bij dit laatfte dier verfterft
de our ringende huid weldra, en fcheidt zich af; kort daarna
valt de^ontbloote beenvlam, insgelijks ten gevolge van het
wàatgenornen verfchijnfel van de loslating der beenderen, af,
en inliet volgende jaar vormt zich eene andere uitzetting van
het' voorhoofd , met een' takkigen (lam , op den kopvan het hert.
Maar bij de Giraffe heeft niets dergelijks plaats ;zij behoudt altijd
de'uitwasfen boven haar voorhoofd, die met eene huid overtog en zijn, gelijk zij dezelve het eerst verkrijgt, en zoo als
deze den vroegffen leeftijd van" het hert, het damhert, de fIxis
kenmerkt; en alzoo (laat de Giraffe als een+igfoortig tusfchen
de roet horens en de met geweide voorziene herkaauwende
dieren. In dit opzigt is zij inzonderheid daardoor merkwaardig, dat zij datgene, wat bij de herten en andere met gewei.
de voorziene herkaauwende dieren flechts een verfchijnfel van
den eeroen leeftijd is, verwezenlijkt en op den duur behoudt.
,

In de Méinoires du Museum d'Ilistoire Ntturélle vindt men
een verftag van de Giraffe, door den Hóogleeraar SAL ZE,
te Masfeille, ingezonden. Hetzelve komt, in het hoofdzakelijke, overeen met het bovenftaande berigt van GE OF F R 0 Y
ST. HII,AIRE . Ziet hier, ten overvloede, nog eenige bij
eerstgenoemden alleen, of eenigzins bree--zonderh,
der, vermeld:
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„ Op den tq. Nov., des avonds ten to_ure, werd de GiIlias feille, naar de ftad geleid. Tot aan de poort
ging alles wel; maar hier ftond zij op ééns ftil, en wilde
voor- noch achterwaarts.. Een man te paard, die tot dus-.
verre, toevallig,; voor haar had uitgereden, kwam gelukkig
op den inval, óm te beproeven, of, het verder op die wijze
gaan wilde. En inderdaad, zoodra de Giraffe het paard wederzag, volgde zij- het, als een lam, 'met de vier Arabieren,
die elk haar aan een touw hadden. Het paard, daarentegen„
betoonde zich zeer angilig, toen het vreemde dier het zot
nabij kwam , dat het aan deszelfs staart fnuffelde. Bij het
pasferen van onderfcheidene openbare wandelplaatfen, poog
zij telkens de takken der boomen te bereiken ; doch ver--de
loor het paard niet uit het oog, hetwelk zij als voorganger
had begeerd , en volgde het getrouw tot aan den íial , voor
haar betlemd.
„ Deze Giraffe werd gevangen op 8 à Io dagreizen der
karavanen ten zuiden van Sennaar, omflreeks eene heuvel
houtgewas bedekte Iandftreek. Hare rara_-achtige,dsm
bieren verzekeren, dat zij niet veelvuldig voorkomen; dat zij
de basfchen, bewonen, fomwijlen in de vlakten verfchijnen,
en zelden meer dan drie of vier te gelijk, ja meestal liecltts
twee ouden met één, jong. Op liet eerde gezigt van den
mensch vlugten zij, niet; maar bij het naderen galopperen of
fpringen zij heen, met eene fnelheid, die het beste paard verre
achter zich laat. Zij geraken echter eerder, dan dit, buiten
adem; alsdan keerco zij zich om, en verdedigen zich, met
de pooten vooruitgaande. Geene volwasfene Giraffe is levend te vangen. De Arabieren eten derzelver vleesch , en
maken van de huid zeer lange riemen, en ook zweepen. Alleen zeer jonge, nog zuigende Giraffes kan men levend magtig worden , en ook deze verminken veelal zichzelven, in
hare pogingen om zich te bevrijden, of weigeren alle voedfel ; doch zoo het gelukt, dezelve eenige •dagen bij het leven
te bewaren , worden zij weldra zeer mak , en volgen hare
oppasfers vrijwillig, even als kameelen en paarden.
„ Op hare voetreis heeft onze Giraffe nooit neiging verround om te ontviugten, maar was dikwijls dartel als een
veulen. Water heeft dezelve niet willen aanroeren ; fchoon de
Giraf7en, naar de getuigenis der Arabircheoppasfers , anders wet
water drinken ; en zij fchreven de gezetheid van deze op melk
aan de bijzonderheid toe, dat, ter plaatfc, waar zij gevangen
raffe , te
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werd, een meer is van wit, zoet en eenigermate warm water, hebbende de kleur , den fmaak en de temperatuur van de
melk. De Arabieren noemen dit meer El baar babiad, door
den Heer DROVE T T I Melkmeer vertaald. Op verfcheidene
kaarten vindt men , westwaarts van Sennaar, een' grooten,
in den Nj/i uitloopenden firoom , Baar el abiad, of de witte
Rivier, geheeten. De bijzondere eigenfchap van deszelfs
water vonden wij echter bij geenenreizigervermeld. Onze jonge
Giraffe drinkt van Ib tot.zo maten melk in de 24 uren, des
avonds met de minfle gretigheid. Bij het drinken leekt zij
den bek geheel in het vocht, de bovenlip naar deszelfs oppervlakte uitfirekkende. Zij zuigt alsdan den drank met
kracht op, en, wanneer zij gedronken heeft, werpt zij gemeenlijk, den kop omhoog heffende , den laathen mondvol
in de lucht. Koude melk wil zij zelden. Het vat, waaruit
zij drinkt, moet zeer zuiver zijn, ja zelfs de handen van den
Arabier, die haar drenkt, of zij weigert dezelve. De. vaste
fpijs, welke zij dagelijks gebruikt, bellaat in 5 tot 8 , ja so
litres maïs en gerst ondereengemengd; zijnde op 3 maten gerst
ééne maat mais, welk laatfte graan zij boven elk ander bemint. Zij herkaauwt, over liet geheel, niet drok, en meer bij
nacht dan bij dag. Aardappelen, rapen, mangelwortels, druiven, dadels, vijgen, fuiker en kastanjen wil zij niet; brood
en boonen Hechts in kleine hoeveelheden. Appelen alleen zijn ,
van alle boomvruchten, hare gading, echter niet bijzonder.
De mimofa's bemint zij ongemeen. Linden. en kerfen- bladeren eet zij ook; maar het esfchenloof fchijnt haar minder
te fmaken. Naar de bladen van folanum bonarienfe was zij
zeer begeerig; doch men durfde haar dezelve niet geven.
Jonge takken van den levensboom,, en eiloof, hoewel zeer
fcherp en bitter, heeft zij gaarne. Op een fink weiland of
in eenen tuin betoonde zij zich geheel onverfchillig omtrent
de kruiden, welke voor hare voeten ílonden, even gelijk
omtrent het water, dat dezelve befproeide. Dikwijls,, doch
telkens ir, kleine hoeveelheid, loost zij hare urine. Hare
vier uijers, geplaatst als die der merrie, zijn vooral niet grooter dan eene kleine noot. Anus en vagina zijn beide klein.
De Baart, vrij verre voorwaarts op de fluit beginnende, is
rolvormig, dik aan het grondstuk, fpits aan het uiteinde; hij
firekt zich uit tot aan de knieholte, en eindigt in een bosje
zwart haar, 7 of 8 duim lang en golfswijze gekroesd. Moei
het, de fnijtanden van de bovenkaak te tellen, naar--jeliks
?
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dien liet dier geen aanraken van den kop fchier duldt. Ik
kan echter verzekeren , dat zij er tien heeft, van eerre fpadelvormige gedaante; zijnde de beide uiterfte dier tanden
fpits en kegelvormig, dus melktanden, overeenkomflig haren
ouderdom. Bovenfnijtanden heeft zij even min als cenig ander herkaauwend dier. Wegens de bakranden heb ik niets
flelligs kunnen ontdekken. De tong is blaauwachtig zwart,
bezet met harde, fpitfe , digt bijeenflaande bultjes. Zij kan
dezelve 6, ja 8 duim buiten de lippen uitftrekken , en ze is
ongemeen beweeg- en buigbaar, gelijkende alsdan naar een'
zeer langen worm, zich romdom de lippen van het beest
bewegende. Zij bedient zich van hare tong bijkans als van
Bene hand, en brengt met dezelve de boomtakken en bladeren
naar den mond, op eene zeer behendige wijze. Nu eens ziet
men de punt derzelve haakswijze gekromd , dan weder fpiraalvormig gedraaid om de uiteinden der takken, welke zij aldus
naar de hoeken der kaken brengt; ook weet zij met hare ruwe
tong het hooi halm voor halm te vatten. De ooren zijn
vrij gelijk aan die der koe, en 7 t 8 duim lang; de horens
62, aan derzelver grondvlakten xi duim , doch in het midden
en aan de uiteinden flechts q. duim in omvang. De neusgaten
zijn klein; de bovenlip min of meer fpits uitloopende, en bij
2 duim langer dan de onderlip. De oogen zijn zwart,-kans
groot en levendig ; derzelvcr plaattang is ongunflig om op..
waarts te zien , zoodat zij de voorwerpen boven dezelve niet
fchijnt te kunnen opmerken, naardien liet boogswijze opslaand
dekfel der oogholten sterk vooruitkomt , eerre foort van af
voor het oog vormende. De manen zijn kort en borfte--dak
lig; de hoeven zwart en gefpleten.
„ Zelden gaat de Cirap , en bij dag nooit , liggen. Zij is
zeer zindelijk op haar lijf, en hare korte, cenigzins ítijve haren
hebben niets onoreielijks. Zij loopt of ftapvoets of in galop,
en de Arabieren verzekeren, dat zij nooit draaft. Haar flap
is volkomen telgang , en haar gang vlug en ligt, doch niet
bevallig.
„Zij is gaarne in de opene lucht; en, wanneer men haar,bij
mooi weer, in den tuin brengt, fpringt zij als een jong venlen, maar op eene geheel bijzondere wijze, verheffende zich
zeer hoog, en daarna lI jf weêr nederkomende. Soms wil zij
galopperen, en trekt alsdan de vier Arabieren, die haar vasthouden, met zich voort; ja ik heb gezien, dat zij vijf flerke
wannen mcdcfleepte. Zij fchijnt den hals niet gemakkelijk naar
1$NG$1.AV. 1828. ;Vo. I.
C
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de voorpooten to kunnen buigen; maar dikwijls heb Ik haar
den fnoet op de Ruit zien brengen eni langs de dijen neder
waarbij zich 'de hals, met gemak, volmaakt in een'-^varts,
cirkel boog; ook kan zij takken vatten, die a of 3 voet boven haar zijn. Zij laat zich ongaarne aanraken, is zeer zacht
wanneer men haar te zeer plaagt, toont zij-ardig,enflchts
hare wijze van verdediging , door voor-uit te (laan, zoo wel met
de achter- als voarpooten; nimmer - floot zij met kop of horens. Dikwijls likt zij haren oppasfer het aangezigt , de handen
en kleederen, fomwijlen ook vreemde perfonen, en beruikt
hen, die 'haar naderen. Paarden ziet zij gaarne, en oogt
hen na , wanneer zij zich verwijderen; deze, integendeel,
worden onrustig, trillen, 4eken de ooren op, en trachten haar te ontwijken; ook dc koeijen zijn fchuw voor haar.
„De Cirafe bemint het licht. Zij is vet en 11erk, en heeft,
finds zij het Lazaret verliet, in' kracht en tier gewonnen.
Stemmelijk geluid heeft zij nog nooit laten hooren.
„ In 1822 werd, door den Pacha van Egypte, Bene Giraffe naar Koi flantinopel afgezonden , welke echter kort.daarna, zoo men wil uit gebrek aan melk, in den tuin van het
Serail is geflorven."
Wij voegen hier nog dit weinige bij, betreffende de Ciraffe, welke , desgelijks een gefehenk des Pachas van Egypte,
des avonds van den ii Augustus 1.1. op den Teems uitgefcheept, en daags daaraan naar W ndfor vervoerd werd. Het
is mede de eerlle , welke immer in Engeland is verfchenen.
Beide, die van Parijs en Londen, zijn van ééne moeder, en
in de woestijn Van Sennaar geboren. Naar Cairo overgebragr, werden zij door Mu H AM E D naar Alexandrië gezonden, om den Koningen van Engeland en van Frankrijk ten
gefchenke te worden aangeboden. Doch naardien tusfchen
beide dieren een onderfcheid in grootte en geftalte behoud,
zoo moesten de Confuls loten. De Franfche Conful trok het
beste lot (die van Parijs is i2 voet hoog); de andere werd
met de Penelope naar Malta gebragt, alwaar zij tot den 31
Mei bleef. Toen zij gevangen werden, waren zij niet grooter dan een ezel, en moesten eenen weg van 45 dagreizen
afleggen , eer zij te Cairo kwamen. De Onderkoning had twee
-4r„bifche oppasfers , eenen tolk , en twee Egyptifche koeijen,
om dezelve van nielk te voorzien , aan de eene zoo wel als
aan dc andere, voor de reis naar Europa, medegegeven.
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Tusfchcn do ooren heeft dczo Giraffe twen korte uitf}eekfels , met vrij lang haar, bedekt , hetwelk langs den nek
naar achteren afdaalt. Op den rug is geen bult, even min
als op dc fchouders, hetgeen met vroegere afbeeldingen niet
overeenkomt , eng alzoo derzelver onnaauwkeurigheid bewijst.
De regte lijn van boven tot aan den flaart vertoont eene niet
noemenswaardige kromming. Van den hoef des voorpoots tot
aan den top van het oor gemeten, is het dier Io2 voet hoog.
De algemeene kleur is lichtbruin, geelachtig bruin; maar de
vlekken vertoonen zich donkerder, en zullen, daar het eerst
twee jaren oud is, nog donkerder worden. De oogen Zijn groot,
donker, vol uitdrukking, en Bewegen zich , even als de ooren,
Eilel. llet dier fchijnt vreesachtig, en wordt door gedruisch
onrustig; maar vertoont zich veel geruster $ wanneer zijne
oppasfers bij hem zijn. Bij zijne aankomst te Londen konde
de plaats, waar het den eerflen dag werd opgefloten, maal
weinig menfchen bevatten. Dit gaf aanleiding, dat liet gemeen buiten veel gerechts maakte, waarbij de Giraffe, vol
angst, nu naar de venfters , dan rondom keek; maar naauwelijks mogt zij den fchoonen hals aan haren oppasfer vlijen ,
of, als overtuigd dat een vriend aan hare zijde fiond, zij
was gerust en ftil.
Veel kracht fchijnt liet dier niet te bezitten; hetgeen veel.
ligt nog liet gevolg is van gebrek aan volkomenheid en vol.
len wasdom. De geledingen der voorpooten zijn van voren
zeer dik, gelijk bij jonge kalveren. De voeten zelve haart
niet loodregt, maar wijken van het ligchaam af, en ílaan wijd
van elkander, als wilden zij den zoo zwaren hoogen last des
ligchaams,- wanneer het dier overeind !laat, helpen fchragen.
Voor liet overige wordt het te Ilindfor, waar het zijn verblijf houdt, met gewasfen , koren, tarwe, gerst en hooi gevoerd, en des morgens vroeg, alsmede des avonds., met melk
gedrenkt.

IETS, OVER DEN SCHOENLAPPER, DIE DE LIJKEN VAN C. EM
J. DE WITT VAN HET GROENE ZOODJ& HIELP AFNEr,IEN
EN TIIUISBRENGEN.

et is genoegzaam bekend, dat in het uitvoerig verhaal
li
van den moord en de mishandeling der lijken van de beroem
Staatsmannen, CORNELIS en
C
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aof' en van Oogstmaand 1672 ,door WA GE N A A R gegeven, eene
loffelijke melding wordt gemaakt aangaande het bedrijf van den
Advocaat THEO P HILU S N A E R A N U S, en zekeren Schoenlapper, die , uit loutere liefde tot de vermoorde Broeders, de
dienaars van Heere JOAN, den Heer van Zwijndrecht (den
zwager) en den Heer Rekenmeester na w 1 T T (den vader)
bijftonden in het afnemen van de mishandelde lijken (*) , en
dat dit verhaal van liefde hier, bij het vermelden van zoo
vele blijken van haar, vooral hoogelijk behaagt, gelijk eene
bloem zonde doen, welke gevonden werd op een groot veld
vol discelen.
Minder bekend zal het zeker zijn, dat een onzer Geleerden, (zoo ik meen Mr. M. TE AI M I N C Y) vóór eenige j aren, in liet Genootfchap CoucordiJ et Libertate, te <d nfierdarra, Bene Lofrede heeft gehouden op (len onbekenden Schoenlapper, en dat deze man daarbij is voorgedragen ais eene der
edel te daden bedreven te hebben, waarvan onze Gefchiedenis gewaagt, door ongevergd zijne opregte dankbaarheid te
bewijzen aan gevallene Grooteu, zonder liet gevaar te ontzien, hetwelk hem konde overkomen van de zijde van het
gemeen , waaronder hij dagelijks verkeerde, en hetwelk hein
om geene reden zonde behoeven te ontzien ; en wel in dien
nacht en in dien tijd, dat. de woede van dat gemeen nog
gaande en in den hoogtien graad verhit was.
Meermalen heb ik nagedacht over het groote en edele van
liet bedrijf van dezen Schoenlapper, en ik beklaagde mij wel
eens , dat neen zijnen naam niet kende, welke waarfchijnlijk
door de 1}ellers van de berigten (fl, waaruit WA G E N A A IC
de zijne heeft ontleend, verzwegen is, ten einde den man
niet aan onverdiend leed uit wrevel en wraakzucht bloot te
flellen; terwijl het door het bijvoegen van het woord zekere
genoegzaam blijkt, dat de man destijds wel onder zijne itádgenooten bekend was.
Onlangs iets naziende in een' band met adveifaria, of
t anteekeningen van allerlei aard, door een' onbekenden met
(*) Zie Vaderlandfche Historie, D. XIV. bl. 178 , druk
van 1782.
(t) De Gedenkweerdige Stukken, enz. door WAGENAAR
hierbij. aangehaald, worden doorgaans, edoch met veranderingen en toevocgfels, gevonden achter liet Treurfpel van- j. o uii A 4 N, Dolle bljdfcliap , of de Ilaagfchc Saturdonr.

OVER ZEEEN SCHOENLAPPER.

37

eene loopende hand voor zichzeiven ten papiere gebragt,van
om rentden jarc 168o tot 1700 of iets later, welke door mij
in 1803 of 1804 op eene auctie in 'sGravenhage is gekocht
en federt vele jaren ter zijde was gelegd , vond ik daarin het
volgende vernield , op het woord Schoenlapper :
„ De Schoenlapper, welcke, in de nacht na 20 Augustus
„ 1672 , ile lijken van de Heeren Gebroeders na WITT Var.
den paal van het groene foodje hielp afnemen en naar huis
„ brengen , heette T H OM A s ta i► s WIJ c: R. Hij woonde in
„ het achterom en had zijn pothuis in het wijd-achterom.
„ Hij Is later naar Dordt verhuisd."
Dit berigt kwam mij van genoegzaam belang voor, om hetzelve in het een of ander blad mede te deelen, en ik zend
liet aan U, M. M. II. H., met verzoek om het in een der
eertïe nommers van uw Tijdfchrift te plaatfen.
Ik heb, behalve her gemelde, niets aangaande den man
kunnen opfporen. Waarfchijnlijk heeft hij den Haag moeten
ruimen , en misfchien heeft hij erkentenis gevonden bij de
kinderen of naastbeílaanden an de ongelukkigen, jegens
wie hij zulk Gene ongemeene trouwhartigheid uil loutere
liefde had doen blijken.
1k ben toet hoogachting

Utrecht !
den 13 Dec.18.7.

Uw £d. D.W. Dienaar
JACOE US SCHELTEMA.

DELANGRJJKE ONTDEItI{ING VOOR DE SCHEEPVAART.

Franfche Tentoon(lelling der voor
Op de tegenwoordige
Volksnijverheid vindt men ook de Viltbekleeding,-werpnva
waarmede de Heer D O BR E van R'antes de Fran/che fchepen zal voorzien. Het kan niet onbelangrijk geacht worden,
hier iets naders omtrent eene der gewigtigfle uitvindingen
voor den handel en de fcheepvaart mede te deelen.
Sedert den jare 1760 kwam het bekleeden der fchepen met
koper vrij algemeen in zwang. liet zij men daarnevens nog
een bekleedfel van hout voegde , of niet, altijd werd het
onder water gaande deel van het fchip met grof, met heet
teer befineerd papier overtrokken, waarop dan eerst het ko-per werd aangelegd. Men poogde daardoor zoo veel elasticitelt aan hetzelve te geven, dat de koperen platen bij het
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vastfpijkeren niet Ieden , en zich zoo vast aan het fchip
hechteden , dat " het zeewater niet onder liet koper konde
doordringen, Ware dit doel volkomen bereikt geworden, zoo
was her koper eens zoo duurzaam geweest, wijl liet alsdan
alleen aan de buitenil'e oppervlakte door den roest zoude aangedaan zijn; maar het wordt ook binnenwaarts aangetast, en
bij elke nieuwe bekleeding vindt men het papier geheel ver.
rot. -- Deze bewerking liet alzoó nog veel te wenfchen over.
In het vijfde jaar der Franfche Republiek nam men eene
nieuwe proef. Men bekleedde, in de haven van Brest, een
fregat met op elkander genaaid en geteerd zeildoek ; maar
liet linnen verrotte desgelijks , en men zag daarvan af. Thans
kwam men op . den inval, vilt daartoe te bezigen. Een uit
dierenhaar beftaand weeftel, dus redeneerde men, is niet,
gelijk een uit het groeijend rijk, aan gisting onderhevig; en
men bevond inderdaad, dat het bijkans onvernietigbaar is. Deze nieuwe bewerking werd door de Engelfchen aangenomen ,
die tegenwoordig nagenoeg duizend met vilt beldeede vaar
bezitten, en de Franfche Marine volgt thans dit voor,-tuigen
beeld ; hebbende met den Heer n 0 n rc L' a eerie overeenkomst

aangegaan tot bekleeding harer fchepen op gezegde wijze.
Naar het voorfchrift van n 0 BR a aangelegd , vormt het
vilt een 'inderdaad ondoordringbaar dekfel; het befchut voor
het knagen der wormen, waartegen zoo vele middelen vtuchteloos beproefd zijn ; op die wijze bedekt, kunnen de voe.
gen van het fchip haar breeuwfel niet meer uitwerpen, en de
kalfatering onmogelijk affpringen; het vilt belet fleeds alle
indringen van het water en de daaruit ontftaande ongevallen,
zoodat een met vilt overtogen fchipsbuik drie- ja viermaal
langer duurt dan een gewone, en daarenboven veelvuldig
ftilliggen en kostbare reparatiën befpaart; eindelijk, hetgeen
een zeer groot voordeel is , is deze elastieke, ondoordringbare dekking zoo flerk, dat de zijden van een fchip kunnen

worden ingeftooten, zonder dat er water binnendringt en het
fchip

wordt opgehouden.

De ondervinding heeft alreeds n o n R ^ n's hoop en verzekeringen bevestigd ; gelijk het volgende nnittrekfel eens betigts van J 01-1 N OP HAM, Kapitein van den Walvischvanger
Triton, uit de haven van Nantes, moge bewijzen: „ Wij
kwamen aan kaap Pierge, en zeilden acht knoopen. Eens„ klaps flier het vaartuig op de punt cener zandbank. I Iet
borsthout ontving den floot, en werd door denzelven wegge-
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„ fcheurd. Dan, hoc ftcrk ook de foot geweest was', het
„ vilt had het fchip zoo wèl behoed, dat zich geen drop„ pel waters in het ruim bevond. De maufchap, gerust„ geheid, vervolgde den koers, en na verloop van eenige
dagen liep het fchip de Magellaanfche zeeëngte in. Dit
„ was in dat jaargetijde een Rout beftaan.. Tweeënveertig
dagen lang had men dan ook met verfchrikkelijk weder te
„ kampen , en het fchip werd aan het Vuurland, op Bene
„ plaats , waar fpitfe rotten zijn , op de kust geworpen.
„ Reeds achtte men het fchip verloren ; doch, bij den eerst
„ opkonienden vloed, gelukte het, niet behulp van alle de
„ ankers , hetzelve buiten gevaar te brengen. Men dacht ,
„ dat te dezer gelegenheid veel water moest zijn innenge„ drongen , en het eerlte werk was , naar de pompen. te grij„ pen; doch zulks was hier even min het geval als bij kaap
„ Yierge. Het fchip zeilde naar de Sandwich- eilanden, kruiste
„ een half jaar lang op de kust van Japan, begaf zich ver
volgens ter vischvangst naar de kust van ,Kalifornië , en-„
„ keerde eindelijk naar Nantes weder. Bij het naauwkeurigst
„ onderzoek vond men het fchip volkomen zdó, als het de
„ werf had verlaten; kalfatering, breeuwfel, vilt, hout, al, les is gaaf , en gezond, gelijk het uit handen der fcheeps„ timmerlieden kwam. De fchipsbuik kan wel even zoo
„ lang mede als het fchip zelve, dat eerst vier en een
,, half jaar oud is."
Deze belangrijke verbetering, derzelver Invloed op de Asfurantiën, en het befparen van kosten voor de Marine, niet
In aanfiag gebragt zijnde, moet het onfchatbaar voordeel
aanbrengen, daar dezelve het indringen des waters zeifs dan
belet, wanneer een vaartuig geflooten heeft, van jaarlijks
een groot getal zeelieden bij het leven te bewaren, en alzoo der menschheid een' waarachtigen dienst bewijzen.

IETS , OVER EENS VLINDER - VERIiUIZING.

Door r.

II u

an R.

(Bibliothèque univerfelle , .4oust 8a'.)
1826 greep er in het distrikt Grand/on, kanton van
IVaudn J.unij
een verfchijnfeI plaats, dat ik vermeene nieuw te zijn
y

in de natuurlijke historie der vlinders , en van welks echt-
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ik de voikomenfte overtuiging bezit.
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Mevrouw D a ME U R ON w 0 L r zag voorbij het venfler
harer eetzaal eenc menigte vliegende voorwerpen zweven,
waarop zij In bet eerst geen acht Iloeg; maar, daar de voort
nieuwsgierigheid-duringvahetfcjln hare
opwekte, verzocht zij, hare bijziendheid mistrouwende, haren zoon, eens te gaan zien, wat dat toch ware. Deze ging
naar buiten, en riep terflond de ganfche familie bijeen, om
eene tallooze menigte vlinders gade te haan, die den tuin
met de grootfie fnelheid doortrokken. Het leverde Bene inderdaad even fraaije als zeldzame vertooning op. De vlinders
waren alle van eene en dezelfde fchoone foort, en wel die
de Iranfchen noemen Belle-dame, Allen volgden zij dezelfde rigtiog, van het zuiden naar het noorden. Ondanks de tegenwoordigheid van menfchen, weken zij noch ter linkernoch ter regterzijde af , en vlogen digt aaneen ; en het was
niet mogelijk , het begin of het einde te zien van dit weerloos heerleger. De togt duurde meer dan twee uren , zonder eenige tusfchenpoozing; en waarfchijnlijk had dezelve
reeds eenigen tijd geduurd, vóór dat zulks de aandacht van
Mevrouw wo t. F trok. De kolom had van ra tot 15 voet
breedte; dezelve hield zich uiet bij de bloemen op, en hare
vlugt was laag, fuel en gelijk. De zaak is te opmerkelijker,
wijl dit eene foort van vlinders Is, welker rupfen, ten minle in onze !treken , niet gezellig leven , en zelfs zich afzon_
deren zoodra zij uit de eijeren komen.
Deze zelfde vlinders zijn vroeger (op het einde van Maart)
door den Hoogleeraar 23 O N E L L 1 in de omitreken van Turin
in masfa waargenomen , desgelijks van het zuiden naar het
noorden trekkende, en vertoefden aldaar eene poos; de lucht
was er mede vervuld , overal , waar bloemen waren, en des
avonds werden alle planten met dezelve bedekt. Den 29 Maart
waren zij liet mcnigvuldigsr. Vervolgens verminderde derzelvermenigte aanmerkelijk, hoewel er tot de maand Tinij nog vele
overbleven. Ook elders heeft men ditzelfde verfchijnfel waar
-genom,
niet naine te Coni, Rtrcconni, Safe enz.
Deze fraaije vlinder, zonder zeldzaam te zijn, is echter
geenszins gemeen in onze ítreken; maar dit jaar, en vóór dat
ik van deze grootc verhuizing nog kennis droeg, had ik zelf;
met verwondering, eerre ongeloofelijke menigte dezer infek.
ten , grooter en fehooner dan doorgaans, in de distrikten
Grrzndfon cn Tverdun opgemerkt , en, hetgeen zonderling is,
veel vroeger, dan men die anders ziet, te weten op het eind
,
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van den zomer en in den herfst. Deze vlinders , op de bloemen verltrooid , vertoonden geene andere betrekking tot el•
kinder, dan die der fekfen.
Ziedaar dan Bene nieuwe daadzaak ten volle bevestigd.
Eene der fraaifte foorten van onze vlinders komt uit het zuiden; zij vliegt in eene geflotene kolom, verfpreidt zich in
onze (reken , en, waarfchijnlijk , tot in Duitschland. Maar,
zijn deze verhuizingen veelvuldig ; zijn zij jaarlijksch ? Profesfor u o N E L L 1 meldt ons, dat men ditzelfde verfchijnfel ,
weinige jaren te voren reeds in yiemont hebbe waargenomen.

BRIEF VAN SIR WALTER SCOTT AAN SIR ADAM FERGUSON,
2 AUGUSTUS

I827,

OVER EEN FAMILIE - TAFEREEL TE

ADBOTSFORD, GESCHILDERD DOOR DAVID WILKIE.

S

inds W A L T S C OTT zijne nameloosheid heeft verzaakt,
poogt men partij te trekken van den flap , door hem gedaan,
om hem tot andere te bewegen. De meest befcheidenen
dringen hem, om nog een klein tipje van den fluijer op te
heffen , en hun eenige anekdoten van zijn leven mede te dee.
len, of hun iets toe te vertrouwen, rakende zijne neigingen
en gewoonten , hergene hun. (en het publiek) bij uitilek zou
de interesferen. Maar er zijn er ook, die hem bellormen met
verzoeken, om zijne eigene Levensgefchiedenis te fchrijven,.
Als een verstandig man, en die weet, hoe men de nieuws
behoort gefpannen re houden, en niet dan traps--gierhd
wijze te voldoen, betoont hij zich geenszins geneigd, om
zoo fpoedig zich over te geven. De volgende brief, onlangs
aan een' zijner geliefdlle vrienden gefchreven, ter gelegen
eens aanzoeks van dezen aard, vervat , in, ons oog, eene-heid
mengeling van vernuft en. goedhartigheid, van bevalligheid en
gevoel , die, zoo wij vertrouwen , deszelfs vertolking onzen
Lezeren welgevallig zal doen zijn.
Waarde Vriend !
De fchilderij, waarover gij mij fclirijft, behoort eigen
hoewel de•perfonen als in-ardigtoehusfljkarn,
eene foort van maskerade zijn voorgefteld; ovel'eetil di ftig
het verlangen van den vermaarden fchilder; evenwel, zoo
gij , als eigenaar derzelve , begeerig zijt , die te laten grave-
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ren, zie Ik niet, dat ik het regc hebbe , om mij daartegen te
kanten.
Maar de Fleer n * k * gewaagt daarenboven van zijn ver
naar anekdoten , rakende mijn bijzonder en huisfelijk-lange
verkeer, of, gelijk hij zich uitdrukt , naar een portret des
Schrijvers in zijn' nachtjapon en op zijne kamermuilen; en
dar wel uit uwen, ream! u , die, zoo iemand , in flaat zoudt
zijn , om Benige anekdoten van de dagen onzer jeugd op te
disfchen, die evenwel tegenwoordig eene vrij malle figuur
zouden maken. Wat aangaat mijn nachtjapon en kamermuilen, zoo geloof ik, dat er een tijd geweest. is , dat dc artikelen van mijne garderobe u even bekend en gemeenzaam
waren, als die der garderobe van P 01 N S aan Prins II £ ND R i i; maar over dat tijdperk zijn eenige jaren voorbijgegaan, en ik kan niet denken, dat het zeer belangrijk zijn
zou voor het publiek, te vernemen , dat Ik mijn verlieten
ochtendgewaad heb verwisfeld voor eene fraaije douillette,
tijdens mijn jongfte verblijf te Pars.
Ernftig gefproken; kan men onderpellen, dat Iemand, begaafd met eenig gezond verfland, begeerig zijn zou naar eene
foort van oudwijvenpraatjes , die, bij gebrek van ander nieuws,
zich hechten aan een bijzonder perfoon, zoo fill levende als
Ik? En, hoewel Ik niet geneigd ben, mijzelvett erg te
kwellen wegens hetgene ik niet kan beletten, wil ik echter,
zoo lang ik mijn' vrijen wil hèbbe, geenszins de hand leènen
tot deze malligheden. Geen mensch, eeuigzins bekend in het
vak der letteren , kan zoo weinig, als ik, te vermelden hebben wegens zichzelven. Geenerlel hinderpaal, het zij van geboorte, het zij van opvoeding, heb ik te overwinnen gehad;
met geenerlei bijzonder voordeel. ben ik begunfligd geworden,
en mijne loopbaan is even arm geweest In belangrijke voorvallen, als die van den fchamelen fchaarllijper: „Eene historie!
, God zegene t! Ik heb er gééne te vertellen, Mijnheer!" (*)
De dwaasheden der jeugd béhooren reeds voorlang te zijn
voorbijgegaan ; en , bijaldien de vooroordeelen en ongerijmd
heden van een' lateren leeftijd dezelve hebben vervangen, wil
ik die bewaren, zoo als de fchoone v 1 a 11 s zijne vergezigten
bewaarde, om er mijne bijzondere vrienden mede te vermaken.
Eenti eenvoudige optelling der perfonen, in de fchets vervat,
alles-, wat ik kan vergynuen, dat men wegens mij en do

is

(') Uit een fatyriel duk van CANNING.
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mijnen gcmeem.iake ; en dusdanig is het lot der menschheid ,
wanneer wij ons zeven of acht jaren achterwaarts wenden,
dat zelfs hetgene ik nu wil laten volgen niet heeft kunnen
vermeld worden zonder eenige zeer pijnlijke herinneringen.
Het ontwerp , door onzen onnavolgbaren w I L K uit ge
onze familiegroep voor te fieilen in het ge.-vormd,was
waad der landlieden van de zuidelijke kantons, eerre ver maakpartij regelende, van welke men reads eenige toebereid.
felen ontwaart. Dc plaats is het terras -bij Kayfade, een uit.
geflrekt gezigt verleenende van de 'zi}d"e der Eildonfche hen-.
velen. i. De zittende perfonaadje, als molenaar gekleed,
felt, geloof ik, Sir wAr.TER Sc OTT voor, fchrijver van
Benige twintigtallen boekdoelen, en eigenaar van 4bbotsford,
in het Graaffehap Roxburgh.
2. Op den vodrgtond , en
verbeeldende, naar- wij mogen onderfielten, een' vrolijken
landman, een bon vivant, een weinig flrooperachtig , is Sir
A D A M F E R G U S ON, Ridder, Garde van de Regalia van
Schotland. — 3. Op den tweeden grond is een zeer fchoone
grijsaard, toen meer dan 84 jaren oud, gemaald in zijn eigen
karakter, als herder. Hij behoorde mede tot de talrijke Clans
der s c o T T E N. Hij was gewoon: zich te beroemen op drie
niet zeer gewone zaken bij_ de herders der zuidelijke landllre..
ken: i °. dat hij in den ganfchen loop zijns levens nooit flora.
dronken was geweest; 2°. dat hij nimmer iemand in gramfchap had geflagen; 30. dat hij nooit zijnen meester een'
stuiver had doen verliezen aan kwade fchuld, hoewel hem
het beítuur van, aanzienlijke verkoopgin van vee was toevertrouwd geweest. Hij íïierf kort daarop te dbbotsford — 4,
, 6. Drie vrouwebeelden , van welke de oudtie is de finds
zeer onlangs betreurde moeder der familie. 5. De jeugdige
perfoon , de voorlle der groep, is, 41ifs SOPHIA C II A RL OTT A S c o T T, tegenwoordig Mistrifs J o H N G I v s ON
LOCI{HART; en 6. hare jongere zuster, Mifs ANNA
SCOTT. Beide zijn als melkmeisjes voorgefteld, met harp
leglins, of melkfchortjes. — 7. De jongeling ter linkerzijde des
herders, met een jagtgeweer, is de oudfle zoon van Sir
WALTER , tegenwoordig Koninklijk Htlzarenkapitein. — 8.
De jongíle zoon der familie , CHARLES SCOTT, thans op
het Collegie van BRA ZE N os E; te Oxford, -- Be beide
bonden waren -dc lievelingen van allen; de groove, ?LA I D A
geheeten, was een jagthond van het oude bergras, en een
der fraaifte honden • die men ergens vindt: hij werd mij ge.,

—
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fchonken door het Opperhoofd van Glengarry, en was zeer
gezien, zoo van wege zijne fchoonheid als getrouwheid , en
de groote zeldzaamheid van zijne foort. De andere is een
berg-dashondje, met name OUR I S It, van een bijzonder ras
van Kinteril. 't Is een gefchenk van de achtingwaardige
illifs ST U ART M ACK E N 7.I F, en een uitgezocht haal van
een ras, nu bijkans verdwenen. MA 1 D A, even als B R L N,
LUATH en andere honden van distinctie, „rust onder den
„ grafileen, verfierd met een opfchrift, dat, het zij vermeld
tot eer van de klasfieke 3chotfche wetenfchap, niet meer dan
ééns in twee regels zondigt tegen de hoeveelheid (qucrntitas):
-

MAIDAE MARMOREA DORMII U9 IMAGINE MAIDA,
AD JANUAM UOMIII. SIT TIBZ TERRA LEVIS.

O v R I s it is nog in levende`ts lijve; maar, even als eenige
andere perfonaadjen van het tafereel, bare talenten en haar
karakter hebben meer verloren dan gewonnen bij het /l jten.
Zij is geworden , wat Doctor R U 7 T Y, de Kwaker, van zich zelven getuigt in zijn dagboek, fehandelijk knorrig en
„ onhandelbaar."
Indien het den Meere B` '' vlijt, de bovenílaande opheIderingen de zijne te maken, ze zijn tot zijnen dienst; maar
Ik beding bij den koop, dat men niets toevoege aan het zoo
fchrale onderwerp.
Evenwel fchiec mij een voorval te Minnen, rakende den
ouden T II 0 a AS S C OTT, den herder, hetwelk karakteristiek
is , en waarmede uw vriend, zoo hij wil , zijn profijt kan
doen.1-- T o At , als vertrouwde dienaar, en als een , naar
zijnen haat, rijke knaap, was eerie perfonaadje, die onder
de zijnen in den omtrek hooge onderfcheiding had verworven • en was gewoon , zich geweldig af te flooven, ten einde zijnen rang in de openbare meening op te houden. Nu
werd hij, in zijne eigene oogen ten minfle, verdonkerd door
het gewigc van een' nabuur op het land, die, hoewel op
verre na niet, op het flak van rijkdom en fchranderlleid , in
zoo goed geruchte fiaande als Til OM A s S C O T T, evenwei
n voordeel boven hem had ; te weten , van wijlen den Koning gezien te hebben; en bij was gewoon zich daarvan te
bedienen , ten einde T OM de loef af te Reken , bij elke gele
'wanneer het gebeurde, dat zij elkander ontmoete --genhid,
den. T H OMA s verdroeg die meerderheid met ongeduld.
Doch-, toen deze fchecs voltooid was , en ten toon geheld
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werd te Londen (1818), vermeldden de nieuwspapieren, dat
zijne tegenwoordige Majesteit zich verwaardigd had , dezelve
met eenige opmerking te bezigtigen. Verrukt over deze bijzonderheid , ging THOMAS SCOTT, op zekeren dag , in
eene vertikkende hitte, op reis , en legde vijf mijlen te voet
af, om zich naar Bowden te begeven, waar zijn mededinger
woonde. Naauwelijks was hij diens hut binnengetreden, of
hij riep, in zijn plomp boschdialekt, uit: „ A N DR o! mensch!
hebt gij niet eertijds den Koning gezien ?" — „ Dat heb
ik, op mijn woord; ik heb hein gezien, TOM!" hernam
AND R o: „ Ga zitten , en ik zal u dat alles vertellen. Ziet
gij , ik was te Londen, op eene plaats, die zij bet Park
„ noemen, maar die even min gelijkt naar de ellendige om„ heiningen van heggen , of naar de vierkante Parken van
„ dit land".....,, Scheid uit, fcheid uit maar!" riep T II 0BI A S ; „ ik heb dat alles reeds van u gehoord. Ik ben al„ leen van gindfche zijde der Know gekomen , om u te zeggen,, dat, zoo gij den Koning gezien hebt, de Koning
„ snij gezien heeft, mij !" En hij keerde terug met een vrolijk hart, zijnen vrienden verzekerende, „ dat het hem regt
goed gedaan had, zijne rekening met AND R 0 te vereffenen."
.Tocofe haec , gelijk de oude Laird van Rostalrig fehreef
aan den Graaf GOWRIE. — Vaarwel, mijn oude, geliefde
en finds veertig lange jaren beproefde vriend ! Onze genietingen mogen thans van een' minder levendigen aard zijn,
dan die, welke wij te zamen gedeeld hebben: „ Maar het
„ zou dwaas zijn , daarom te morren over ons lot. De
„ jeugd keert niet weder, noch de dagen van den ouden
„ tijd."

Abbotsford,
den

E

Augustus 1327.

WALTER SCOTT.

NIEUW ONTWERP VAN EENEN WEG ONDER DE RIVIER DE
MERSEY IN ENGELAND.

D
e haven van Liverpool, aan de Mrfey, drie mijlen van
de mond der

rivier, ligt vlak voor Chestershire, waarvan de.
zelve door eene zeebreedte van ongeveer vijf vierden eener
mijl is afgefcheiden. De belangrijke en veelvuldige betrek
Lancaster en Ciester;-kingetusfchdGrapenv
de Inoeijelijkheden en gevaren van liet oventeken eener ri.
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vier , wceikcr onftultnige golven , door de zee teruggeworpen,
bij wijlen de fcheepvaart geheele dagen ilremmen , hebben,
vóbr eenigeu tijd, het ontwerp doen geboren worden van
eenen weg , gelijk aan dien, welken men thans onder den
Teems • graaft. De Heer B it U NEL, die liet laatstgenoemde
werk beftuurt, acht ook deze reusachtige onderneming zeer
uitvoerbaar, ja zelfs veel zekerder, zoo het waar zij,, dat
de Merfey over tenen rotsgrond loopt. De kosten van dit
plan, als een der.f,outfle geacht, ooit in Groothrittanje gevormd, worden door hem berekend op 150 à 200,000 p. iferl.;
terwijl de opbrengst, naar Bene zeer gematigde berekening,
zoude zijn 12 k i ,000 p. ilerl.
DR. GIMBERNAT'S VOORSTEL TER ONDERSTEUNING
DER GRIEKEN.

heeft , ter gunste van de
van
D
noodlijdende Gyiekén, voorgefteld, beendergelei, door fcheir. G I M B E R N A T,

Geneve,

kundige middelen, in Zwitferland te vervaardigen , hun
deze bereiding te doen toekomen, en ben tevens met de
wijze derzelve bekend te maken. Om de belangrijkheid
zijns voorfiels te bewijzen, toont hij aan, dat te Geneve jaar.
lijks 1,930,765 kilogrammen vleesch worden verbruikt, welke
396,153 kilogrammen beenderen opleveren. In deze beende
zijn 118,8 45 kilogrammen drooge beendergelei aanwezig,-ren
die door zoutzuren diaruit te • trekken zijn. Wanneer nu voor
eenen mensch, tot zijn dagelijkseb onderhoud, 30 grammen worden gerekend , :zoo kouden met deze gelei dagelijks
10,853 perfonen gefpijsd worden. En hij maakt zich clerk,
te bewijzen , dat met de beenderen , welke dagelijks in de
onderfcheidene kantons van Zwitferland worden weggeworpen, gemakkelijk $o,000 menfchen konden gevoed worden.
ICID1DERPOR - INENTING.

T

e Konflantinopel werden alreeds ten jare 1713 de kinderpokken ingeënt Lady M o N T A G U E, Gemalin van den Engelfchen Gezant aldaar , maakte die enting, in 1722 , te Londen
bekend, en de kunstbewerking werd aldaar aan twee Prinfesfen
te werk gefteld. Dc natuurlijke pokken raapten den zeven
kranke weg; de inge^nte flcchts den d'riehonderdtu'aalf--den
den, en behield alzoo deze kunstbewerking van een millioen
alenechcn omtrent i,5o,eoo bij het Ieven.
.
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dag, dat men te Parijs de tijding van den roem
Op den zeedag
van Navarino bekwam , bevonden zich-ruchtigen
een zestal perfonen, onder welke de Graaf ANDn í DE,
LU cv, een Griek van afkomst, bijeen ten huize van den
IIeer D * * *. Het gefprèk Iiep natuurlijk over de onberekenbare gevolgen dezer overwinning voot de Hellenen.
„ Praat mij van die Grieken niet," zeide een der aanwezigen met minachting; ,, alle infehrijvingen te hunnen behoeve worden bekeerd tern -peofijte van eenigen der zoo„ danigen , die niet weten te vechten." -- „ Gij zijt
kwalijk onderrigt, Mijnheer!- én gij beoordeelt deze onge„ lokkige Natie' zeer verkeerd," hernam de Heer DE Lucy
met klimmende verontwaardiging: „ Ik ben Griek, én ik
zou ti zulks bewijzen, bijaldien ik niet afkeerig was het
„ bloed te plengen van een' Franschucran , op denzelfden dag,
„ dat ik verneem, wat zij voor ons bij Navarino gedaan heb
Wel, zoo gij een Griek zijt," antwoordde de-„ben."—
onbefuisde tegenfpreker, „ waarom zijt gij hier, terwijl men
„ uwe broeders in Moréa Plagt? Zijt gij misfchien bang voor
bloed a".... Op dit tergend befcheid greep de Heer n
LUCY naar zijn' rotting, trok daar een' ponjaard uit, en
flak dien, herhaalde keeren, in zijne dij. „ Ik bang voor
„ bloed !" riep hij uit; „ zie I" Op hetzelfde oogenblik ,
verhaalt een ooggetuige , werden wij met bloed befpat. De
ponjaard had 's mans dij geheel doorboord. Wij wilden om
een' Heelmeester zenden; maar hij kantte zich daar tegen,
nam zijn' zakdoek, bond dien fYevig om de wonde, en ver
zonder dat de fmart hem • een' enkelen zucht had af--trok,
geperst.
,

FOX EN CANNING.

T

en jare z8o6, toen Fox het Ministerie , aan welks hoofd
hij frond, gevormd had, fprak hij in de maand Junij voor de
laatíle maal in het Parlement, en flierf in Augustus te Cheswick. Toen C A N N I N G ten jare 1827 aan het hoofd van het
Ministerie geplaatst was , hield hij in Junij dc laatfte rede in
het Huis der Gemeenten , en flicrf in dezelfde maand en in
hetzelfde vertrek, waarin F o x zijn leven befloot, en beiden
waren 57 jaren oud.

4$

GROOT HOFSOUPER TE PETERSBURG.

GROOT HOTSOUPAR TL PETERSBURG.

(Travels in Norway, Finland etc. Lond. 1827.)

K

apitein JO NE S werd , gedurende zijn verblijf te Petersburg, op een Hofbal en fouper genoodigd, waarbij de Kei
Weduwe van ALEXANDER voorzat, en elk' harer-zerin
gasten, de tafel rondgaande, op het minzaamst toefprak. Na
omtrent 40 minuten getafeld had, verwijderde zij-datmen
zich. Maar nu begon ook (dus verhaalt de Engelschnran) de
zeldzaamste, onverwachtfte en tevens kluchtigfte vertooning.
Alles greep , namelijk, naar de vreemde geregten, welke de
tafel opleverde. Generaals, Graven en andere Heeren , flijf
van goud, pakten alles, zonder onderfcheid, in hunne zak
Zij beijverden zich, de bedienden hierin voor te gaan,-ken.
welke hun weinig ontzag betoonden, en gezind fchenen, hun
den buit te betwisten. Binnen vijf minuten was de ganfche
tafel opgeruimd ; zelfs de lichten waren weg. De gasten
hadden mede hun best gedaan. In flede van den verblinden den luister van daar even, bevond neen zich in eene duisternis, waarbij men ter naauwernood iets konde onderfcheiden. Landswijze, landseere 1 In Rusland is het gebruikelijk,
dat alles, wat bij een Keizerlijk gastmaal op tafel komt ,den
gasten in het algemeen toebehoort. Elk verlangt iets, tot
aandenken aan zulk eenen dag, te bezitten ; elk wordt te
zijnent aangefpoord, om toch eene gedachtenis daarvan mede
te brengen; en , hetgene ten hoogfile onvoegelijk, inhalig ,
onbefchaamd fchijnt, blijkt, bij naderen toets, uit bijzondere toegenegenhdid voor den Keizer en diens Huis te zijn
voortgefprocen. Bij dit fouper zag men, in het midden van
den winter, de uitgelezentie bloemen in potten, waarvan
geene weder tot de Keizerlijke trekkasfen terugkeerde, maar
ook geene in die van anderen overgingen: want de begeerte,
om slechts ééne bloem te bekomen, daar aan het bezit van
den pot niet te denken viel, vernielde de fchoonae planten
met woeste hand.

ALOMTEGENWOORDIGHEID EENER FAMILIE.

1Jen wink elier te Ispala^rn, die zijne belastingen niet kon be-
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talen , werd voor den Gouverneur der flad geroepen , wiens
familie in dat oogenblik de voornaamfie bedieningen en waar
geheel Perzië in bezit had. —„ Gij moet betalen,-dighen
gelijk de anderen," zeide de Gouverneur, „ of de flad ver
Ja, maar waar dan heen ?" — „ Naar Chiras,-laten."—„
of naar Kahan." — „ In de eerfle flad heeft uw neef, in
de tweede uw broeder het bevel." -- „ Ga dan naar den
Koning , en beklaag u daar, zoo gij wilt." — ,, Uw broeder
is eerfie Minister." -- „ Loop paar de hel !" '-- „ Och , mijn
Ifeer ! uw vader is dood," — De Gouverneur kon zich van
lagcllen niet onthouden. „ Vriend!" zeide hij , „ ik zal de
belastingen voor tt betalen , omdat g? toch zegt, dat mijne familie u hier en in de andere wereld overal op de hielen is."-De Onsterfche Landvoogden zijn niet altijd in Bene zoo goede luim.
DE SLAG BIJ NAVARINO.

R

uk af van 't kruisbeeld, dat gij draagt
Als Godgewijde Wereldmaagd ,
Euroop! dat donker floers der rouwe;
Schiet nit dat aaklig treurgewand,
Door u te lang als weduwvrouwe
Getorscht om uwer weezen fmnad
Neen! blinke weêr het zoenbeeld Gods,
Uw fteun bij eiken zwaai des lots,
In 't gouden licht der hemelftralen !
En toon' het feestkleed om uw 1eên,
Dat gij weêr ruim kunt ademhalen,
Nu 't zwartst van Hellas nacht verdween!
Zij zinkt , de maan, tvier helfche fchijn
Door 't opgeheveld mistgordijn
Zoo bloedrood firaalde op Hellas Eden;
Zij zinkt; beur horens krimpen in ;
De Lichtgod zal te voorfchijn treden;
Reeds kleurt hij Navarino's tin 1
Zeg, Pylos! (*) hofflad, wie nog heugt
Van grijzen Nestors prille jeugd ;

(*) Navari is , volgens de overlevering, liet Pylos van
door 11 OME
bezongen.
NIENGELW. I 8 °. ó. NO. I.
D

NEsToB,
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Vereeuwigd door Homerus zangen!
Zeg, heeft in dertig eeuwen tijds
Ooit fehooner licht uw vest omvangen,
Dan thans na 't eind des reuzenftrijds ?
0! toen, in 't groot vergeldingsuur,
De vlam van 't Christlijk blikfemvuur
Des Islams vloten heeft getroffen ;
Toen 't dondren van hun fchutgebral
Den Turk in d' afgrond ne&' deed ploffen
Met zeekasteel en vestingwal;
Toen duister , als de nacht zoo dik,
Dit bloedtooneel van moord en fchrik
Met wolken damps en finooks omhulde ;
Toen fchoot een f}raal door 't nachtfloers heen ,
Dia Navarino's fpits verguldde
En der Verbond'nen vlag meteen!
Dat was een firaal tilt de eeuw'ge bron
Van licht en gloed , waar de aardfche zon
Bij taant, als 't ncv'lig glimwormglanfen;
Een fprank van 't reiner hemelvuur,
Dat boven maan en ftarrentranfen
Den troon ontftraalt van t' Albeíluur.
Zij rustte niet op 't bloedig vlak,
Bevloerd met lijken, tuig en wrak,
Maar Idioot er fuel als 't weCrlicht over.
Ach! de eeuw'ge Liefde, ffreng maar goed,
Al firaft zij onverlaat en roover,,
Toch gruwt zij van 't vergoten bloed.
Maar om het kruis op Pylos trans
Verdigtte zich die hemelglans
Als tot een kroon van gloénde firalen.
Heel Hellas fchouwt het wonder aan,
En juicht: „ Gezegend duizendmalen!
„ De Christenzon is opgegaan !"
Reeds fehiet Laar eerfle morgengloor
].en reiner vuur cie boezems door,

DE SLAG BIJ NAVARINO.

Dauwt rust in 't graf der martelaren;
Dra lokt heur volle middaggloed
Ben' rijken oogst van hemelairen
Uit de akkers, vocht van zoo veel bloed.
Maar niet flechts om oud - Pylos trans
Blonk hemelfchoon die wonderglans,
Die llraal, des Eeuw'gen troon ontfchoten;
Zij wemelde ook om vlag en vaan ,
Om íteng en mast der Christenvloten,
Thans wrekers Gods op d' Oceaan!
;

Ziet& heerlijk glanst heur wiumpeldoek,
Thans reingewasfehen van den vloek,
Die er verfchriklijk zwaar op lastte,
Maar 't bloed, dat thans er over plaste,
Verbergt die finet in 't inkarnaat.
O ja, 't zijn Christenwimpels weer,
Geen Renegatenitanderds meer,
Geen hulpbanieren der barbaren !
Zij bragten heil aan 't broederland,
Waar dra een volk van martelaren
Zou molmen, tot Europa's fehand'.
Op dan, Euroop ! dien dag gevierd
Den krans uw haren doorgezwierd
En 't fneeuwwit bruidskleed aangetogen !
Voorbij is de al te lange rouw!
Dc vreugde vonkt wcêr uit uwe oogen;
Gij zijt niet meer een weduwvrouwe
Ziet! alles viert uw hoog; etij;
De weel.lagt van uw volkenrij
Wordt d000r een jubellied vervangen;
De kroon op uwer Vorilen hoofd ,
Te lang niet nev'lig floers omhangen,
Gloeit weir, door finer noch vlek verdoofd.
En in der zonen wijden kring,
Die gij befiraalt niet zegening ,
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Voert men de lang verlaten weezen;
Gij drukt ze aan 't warme moederhart,
En de uitroep : Hellas is herrezen!
Vergeldt uw lange weduwfmart.
i Dec. 1827.

A.

n O X M A N'.

DE KLEINE HYDItIOOT.

VIII.
'k Was een onnoozel knaapje r dat pas alleen kon flaan,
Toen mij alreeds mijn vader met zich In zee deed gaan
En mij daar zwemmen leerde met veiligende hand,
En in de golven duiken, tot op het fchelpig zand;
Hij wierp een tlukje zilver,; tot driemaal, In den pias,
En driemaal moest ik 't halen, aleer 't het mijne was.
Nu leerde hij mij íturen , en deed mijn kleine vuist
Den riem naar eisch omvatten, en wees mij, hoe men juist
De wieling kan ontwijken , de baar met feherpen flag
;'Toet breken , en de branding met vrucht beflrijden mag.
En van het ranke bootje beklom Ik 't groote (chip;
Daar dreven ons de flormen langs menig blinde klip;
'k Zat op den hoogen masttop, zag over zee en land,
En berg en torens zweefden daarhenen, met het Eirand.
Mijn vader deed mij letten op aller voglen vlagt,
Op aller winden ftreken ; op wolken, zee en lucht;
En bogen dan de iormen den. mast tot op den vloed,
En fpoten dan de baren haar fchuim mij op den hoed,
Dan zag, met vorfchend zwijgen, mij vader in 't Bezigt -Ik zat in mijnen mastkorf, en 't hart floeg mij zoo ligt -Toen fprak hij , 't oog in vonken , de wang als bloed zoo rood
„ Geluk in uwen mastkorf, gij kleine Hydrioot rya
En daarna Relde vader een fabel mij ter hand,
En wijdde mij ten ftrijder voor God en vaderland.
Hij mat mij , met zijn blikken , van boven tot benen:
Die oogflag trof mij 't harte, ja drong door merg en been.
Ik hief 't geweer ten hemel, en zag hem aan vol vuur,
En dacht mij man te wezen in dat geheiligd uur.
Toen fprak hij, 't oog in vonken , de wang als bloed zoo roods
„ Geluk met uwe fabel, gij kleine Hydrioot t'
Naar

WILHELM NOLLJLIt.

J. W. IJNTEMMA.

ME NG EL W E RK.
ZIEIKTE VAN DEN CHRISTEN , WLLIiE OOIT HARE
UITKOMST ZIJ, EENE VERHEERLIJKING VAN GOD
EN ZIJNEN ZOON.

Door
ALEXANDER DE KONING,

in leven Leeraar bij de Hervormde Gemeente
te Meppel. (*)
voorNatlg, PSALM CXVIIf: 7. IO. I2.
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eliefden in onzen I-Ieer JEZUS CHRISTUS! De
dag, door God geheiligd tot een' gedenkdag onzer ver
doods , door de opwekking zijns-losfingvaderz
Zoons tot onze regtvaardiging , is dan zevenmaal voor
zonder dat ik dien openlijk met u vieren-bijgean,
mogt; -- thans mogt ik opgaan, om zijne goedheid je(*) Deze is de laatíte Leerrede, door den wijzen en goeden
D it K ON I N G , wiens nagedachtenis allen fteeds dierbaar zal
blijven, die den waardigen Man gekend, wc1 gekend heb
korte tusfchenpoos van fchijnbaar-ben,uitgfprokd
herll:el uit eerre zware krankte , welke, zich daarna van nieuws
verheffende, henr, nog in den bloei des levens , weldra ten,
grave floepte. Derzelvcr mededeeling iii _ dit Tijdfchrift, dat
in hem een even ijverig als bekwaam medewerker verloor,
zal ongetwijfeld zijner Gemeente en bijzondere vrienden niet
alleen , maar allen Christenen van elk Kerkgenootfchap wel
hartelijk welkom zijn. De Redacteur vraagt geene ver -kom,
aan den Lezer, dat hij deze flemme des graf, hem-fchonig
heilig, gelijk de vertrouwelijkfte vriendlcllap van dien , die
haar deed hooren, hens heilig zal biijven zoo lang hij leeft,
onverkort liet fpreken tot allen; wien zijn Tijdfchrift in han
valt;, waarom hij ook de VohraflÈ^raak, het Gebed,-den
alsmede de aanwijzing der Gezangen, te lezen geeft.
IIIE Nc,ELW. 1828. No. 2.
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gens mij te prijzen , die mij tot hulp en heil en troost
geweest is, en mijne Evangelie - prediking te hervatten.
Och , dat men op deze eerflelingen een' rijken oogst van
voorfpoed zag !
Het is mij, in den tegenfpoed geen vreemdeling, gemakkelijk gevallen, in mijn lot te berusten. Ik wist, van
wien het kwam; ik kende de oogmerken, die God, in
hetzelve , met mij had , en — ja , dit moet , tot roem
zijner genade , maar openlijk , uit het volle hart, gezegd
zijn — die oogmerken werden in mij bereikt. Ik wist,
dat mijne verwijdering van deze plaats, en van ander
ambtsbedrijf, ook met de belangen van mijne gemeente,
en van fommigen in het bijzonder, in verband Rond,
en heb niet nagelaten te bidden , dat met elk Gods Vaderdoel bereikt wierd. Op den gewijden grond der eenzaamheid, niet hier, behoort het dankaltaar en dankoffer
voor hetgene God mij , bij het licht des onbefmetten
Evangelies , te zien gaf in het gebied des doods , in den
geopenden hemel , wanneer het mij door ligchamelijk lijden bange was. Pfalm XCIV: 19 heb ik , federt lange,
goed verftaan. De ondervinding heeft dien tekst nu weder met nieuwe ophelderingen verrijkt. Veel onaangenaams werd buiten mijne woning gehouden, en — veel
goeds , o hoe veel goeds ! bejegende mij hier van de
achting, de dankbaarheid,, de bezorgdheid, de deelneming, de vriendfchap , de broederliefde, en -- de. teederfie verkleefdheid van gemeenteleden, voor welke ik
God danke. Ambtsbroeders maakten mij , niet alleen door
werk van mij waar te nemen , maar door de gezindheid,
waarmede zij dat gedaan hebben, en die ge in hunne voorbidding hebt opgemerkt; anderen , niet naar dezen of
een' anderen leerdoel voor mij behoevende te gaan, maak
bewijzen van hunne belangftiel--ten,dorfchi
ling in mijn lot, hetzelve aangenaam , en als gouden klei
bewaar ik van fommigen hunner de Christelijke-node
troostbricven en vriendfchaps hartetaal. En, al ware het
maar door den éénen vriend, die , zonder tot mijne orde
of kerkgenootfchap te behooren, als mijne ziele is , — de
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eenige, die elders van mijn jongíle lijden wist, wiens
Christenhart en broederhart mij gedurig ontmoette , en
die zich, op dit tijdclip , in den geest, met mij vereenigt
tot dankzegging, -- wat verligting mijns leeds! Nog
meer: mijn ligchamelijk lijden hinderde de werkzaamheden van mijnen geest niet, en liet mij tusfchenpoozen genoeg , om tot eigene oefening en ten nutte van anderen ,
ook van u, bezig te zijn, die ik, heden vóór vier weken, fchoon afwezig, nog zelf flichten mogt. Nog ver
mij uw welgevallen, daarin genomen, en ik draag-kwit
roem op uw toen gegeven voorbeeld.
En nu heb ik mijnen wensch; en, hoe veel dan nog
aan mijne herítelling ontbreke , de hope is toch niet teleurgeteld , dat ik op het Kersfeest uw voorganger zijn
zoude. Ik mis wel dezen en genen, door ziekte of zwak
belet om hier te zijn; dezen en genen, gedurende-heid
mijne ziekte weggenomen door den dood , en daaronder
eene achtingwaardige, bejaarde zuster der gemeente , welke
mijn Evangeliedienst nuttig was , en ik mis hen met droefenis ; maar ik zie toch zoo velen weder bij de hervat
mijns werks , onder die velen — o God! wat feest -ting
mijnen eerstgeboren', mijnen eenigen zoon.-vreugd!—
Wij mogen wel uitroepen, hetgeen ik ten tekst voor den
Dankdag bearbeidde , toen mij liet geweld der ziekte het
werk belette: „ Wie onderfcheidt ons ? En wat hebben
wij, dat we niet ontvangen hebben ?"
En nu van mijzelven geen woord meer , dan de betuiging der gezindheid voor u , waarmede ik mijn werk hervatte ! Zij is die eens Leeraars , die van den grafkuil terugkeert, en den regterfloel gezien heeft, voor welken
hij verantwoorden moet. Zij is dus de gezindheid der
liefde tot u allen , tot de beste belangen uwer zielen,
aan welke ik mij , bij vernieuwing, toewijde, en met wel
ik nu uw voorganger ben in het
-ke
Gebed.

Zijt geprezen , o God ! van onzer aller hart geprezen ,
voor alle de befchikkingen van ttwet Vaderernst, uwe
E2
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Vaderiiefde over ons ! Zaagt Gij maar zoo in ons uwe
kinderen , als wij in U eersen Valer zien ! Doch • de
beste onzer heeft zich te beklage n en te fehamen. Dat
willen wij ook ; en, vrijmoedig door het Evangelie voor
zondaren , waarop wij roemen, íineeken wij : „ Och ! ztilt
Gij ons , op onze opregte verootmoediging, vergeven al
dat verkeerde, dat Gij aan ons ziet, bij onze genietingen ,
bij onze ondervindingen , bij onze verrigtingen ?" — Wij
hooren, geloovig hoordi wij uwe tocfpraak reeds, uit het
Evangelie , in onze harten : „ Mijne kinderen ! zijt welgcn,oed ; uwe zonden zijn u vergeven." — Zoo hebt Gij dan ,
o Vader! welbehagen aan cie vreugde en de dankbaarheid ,
waarmede wij , met onzen Leeraar, U op dit oogcnblik
ontmoeten !Wat zullen wij U vergelden ; wij , uwe afhankelijke en zwakke kinderen ? — Wij zullen U liefheb
een open oog en open hart voor uw oog wan--ben;mt
delen ; uw wil zal onze hoogfie wet, uwe gunst ons
hoogtle goed zijn ; wij zullen naar uwe wenken zien,
naar u c woorden hooren; door uwe hand zullen we
ons laten leiden , opdat wij onze aarcdfche en onze een
bereiken; gewillig zullen we ons, door-wigebftcmn
de beproevingen des lijdens, laten heiligen , en ons ver
zal. op U blijven (laan, dat de beste uitkomst-trouwen
van U wacht. Daartoe zullen we uwen IIeiligen Geest
laten werken in onze harten. Dit, o Vader! zal onze
dankbaarheid zijn. Zegen ons lot; en onze voor- en tegenfhoed , onze gezondheid en ziekte, ons leven en fIerven zij tot uwe heerlijkheid!
Uwe oogen zijn aan alle pl.aatfen. Erbarm, erbarm U,
God ! over zoo vele Lijdenden ! Matig tiwe bezoekingen
Heilig ze! Troost , en help , en flerk ! Behoed , ver
beloon liet geloof des bedrukten , des bekom--nmerd,
merden , des kranken , ces frervendcn Christens ; liet geloof, dat op liet eeuwig Evangelie rust , op den hemel
taart , en juicht: „ God is liefde !"
Daar ga geen dag onzes levens meer verloren ! Deze
laatfile weel: des jaars ga niet voorbij , zonder rijke whist
voor den hemel , opdat de laaatite avond des zoo belang-
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rijken jaars ons hier in U getroost en vereenigd zie!
Maak onze Leeraars getrouw in het allerheiligst werk,
dat nog voor hunne rekening ligt; maak hen voorfpoedig ! Sterk , naar ligchaam , geest en hart , onzen voorganger, dezen morgen! Zijne dankbaarheid, zijn gebed,
zijne hope is aan U bekend, God zijner zaligheid! Zijn
leven zij aan U gewijd, zijn dood verheerlijke U; ook
ons leven , onze dood! Wij (lellen allen ons lot in uwe
hand: wij bidden voor onze vrienden, voor onze weldoeners, voor allen. Gij hoort naar ons. Gij zult ons
alles geven , wat wij tot ons heil behoeven. Zijn
wij uwe kinderen niet , die U liefhebben , en j n z u s
C H R I S T U S gelooven en navolgen willen ? En hebben
wij uw woord niet , dat ons alle dingen ten goede zullen
medewerken ? Amen.

Tus,rchc;rzan

,

Tekst , J

PSALM

LVI: 5. 6.

O A N.

XI: 4.

Deze krankheid is niet tot den dood, maar tot heer
opdat de Zoon Gods door dezelve-lijkhedGos,
verheerlijkt worde.
Zoo fprak onze j n z u s, toen Hij, uit LeMcmië ,
de tijding kreeg, dat L A ZA R u s krank was , M A r,1 A'S
en MA R T H A 's broeder, die Hem zoo lief en waard
was , zoo als men dat ziet uit vs. 3, 5, II , 36. .Zijne
meening met dit gezegde, zijne wijsheid, nederigheid,
grootheid in hetzelve , wil ik u doen opmerken.
Hij meende er dit mede: Dc dood is het oogmerk dezer ziekte niet; zij zal blijder gevolgen hebben. De-heer=
lijtkheid Gods zal geopenbaard worden in de verheerlijking
zijns Zoons. Daartoe is deze krankheid aan L A Z AR U S
toegefchil:t. Dat gevolg, dat einde zal zij hebben. — De
man , die de boodfchap .brast , de leerlingen van j n z u s
moesten echter deze woorden opvatten als eenti verzekering, dat L A Z A IL U s aan deze ziekte niet zoude flerven ; maar duister moest hun het oogmerk en de zin van
dat L•ijvoe fel voorkomen,
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Doch , waartoe zoo raadfelachtig geantwoord? Zeker
had de boodfchapper, en hadden de leerlingen gewacht ,
dat Hij zoude gezegd hebben: „ Ik zal komen, en hem
genezen;" of, althans de laatflen , dat Hij zijnen vriend,
fchoon afwezig, zonde herfteld hebben door zijne wonderkracht. De zusters zullen zich daar ook mede gevleid
hebben, en, toen zij konden .berekenen, dat j E z u s de
tijding had van haars broeders gevaar, gefladig gunf}ige
verandering bij den zieke hebben willen befpeuren. Intusfchen , JEZUSwist , dat L A z A R u s zoude fterven.
Dit zeide Hij echter niet , ook om zijne leerlingen niet te
bedroeven, maar zeker ter beproeving van zijner vriendinnen geloof. Het is te denken , dat de zieke overleden
was, toen de bode terugkeerde; en ge kunt befeffen , hoe
zijne zusters in hare droefenis en bij zulk eene teleurflelling te moede waren. En nu vernemen ze het antwoord
van J E z us, die wegbleef, en van geen bezoek zelfs
gefproken had. Hoe vaak zullen zij dat: „ deze ziekte
is niet tot den dood ," herhaald hebben , en er zich mede
verbijsterd! Maar ook, hoe vaak zal MARTHA dat
merkwaardig bijvoegfel hebben uitgefproken, en MA R I A
dat flil hebben bepeinsd ! Hij, die haar geloof beproefde ,
had daarmede ook voor deszelfs íleunfel gezorgd. Het
was toch een lichtílraal in den nacht , en een vast rustpunt. Hij — en ze kenden Hem zoo — Ilij had dan toch
Bene goede uitkomst ook voorfpeld. Dat dit de bedoeling
der wijsheid van j it z u s was , de hope zijner vriendin
dc zware beproeving levend te houden , en op eene-nei
goede uitkomst te vestigen, blijkt niet alleen uit zijn ge
M A R T H A, vs. 40, maar ook , dunkt mij,-zegdto
uit haar gezegde bij de eerfle ontmoeting, vs. 22.
Niet , minder. dan zijne wijsheid merken wij zijne nederigheid op. --- Hij laat niets blijken van zijne kennis der
on.11andigheden te Bethanié , noch van zijn oogmerk.
Daar zwijgt Hij zelfs van, vs. 7, toen Hij zijn reisplan
aankondigt. Dat verbloemt Hij nog, vs. xi, toen zij ,
door hunne zwarigheden, Hein wel noodzaakten , om
ecnige reden voor zijne reis te geven ; en daar zoude Hij
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het bij gelaten hebben , had Hij dit flechts kunnen en
mogen doen, toen zij hein eigenlik verftonden; maar —
nu moest er , wilde Hij aan die goede menfchen een' te
zwaren fchok befparen , eindelijk het hooge woord uit ,
vs. 14. Wat beminnelijke nederigheid ! en die flaat daar
zoo maar als in het voorbijgaan aangetoond, --, neen,
niet aangetoond; maar zij blijkt den opmerkzamen lezer
in een verhaal , waarin der leerlingen gedrag als de eenige
toevallige aanleiding voorkomt tot de ontdekking van j Ez u s' alwetende kennis. Hoort, men mag zeggen wat
men wil , en lezen wat men wil; maar zulke verhalen
zijn nergens !
Eerbiedigen wij, eindelijk, de grootheid an onzen
Verlosfer, in zijn antwoord. — Gelooft het vrij, het
heeft aan zijn menfchelijk hart wat gekost, zoo te handelen ; de hand ter redding terug te houden, zijn' vriend
te laten fterven , de droefheid der Hem zoo dierbaren tent
hoogflen top te laten Rijgen , en twee bange dagen te
toeven , eer Hij verblijdde 1 Maar , Hij was ook de Zoon
van dien God, die althans zijne lieflle, kinderen zoo dik
laat wachten, en door hunne oefening in lijdzaam -wijls
hoogere zaligheid en vreugde opleidt; wiens-heidnto
weg zoo vaak niet hunne keuze en wenfchen, ja niet
hunne kennis van zijne volmaaktheden trijdt; maar die,
bij de uitkomst, eindeloos meer verheerlijkt wordt, dan
bij de oogenblikkelijke vervulling hunner begeerte moge
Hij betoont zich in zijn antwoord te-lijks.Iwa,
zijn , de Zoon van dien Vader, die nooit zijne kinderen
bedroeft en hun troost ontbreken laat. Dat de uit
welke dan ook , Hem zal verheerlijken; aan dit ge--komst,
loof kunnen en moeten zij zich vasthouden, en -- is
dat ook niet genoeg? -- Hoe groot is onze Verlosfer !
LA Z A R u s wordt niet herfteld : hij flerft; maar de
c H it i s T v s wekt hens op uit den doodflaap. Hoe veel
meer werd nu God verheerlijkt 1 Daarenboven , nu geloofden velen in Hem; maar , gelijk de ingenomenheid
des volks niet den Profeet, zoo werd ook de haat
zijner vijanden ten top gevoerd; het beft uit der hel-
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fche (laatkunde van C A J A P H A s, de hozanna's en de
kruist hem's voorbereid ; en Hij, die door zijnen dood
ons met God kwam verzoenen , Hij wist, wanneer zijne
ure gekomen was, en regelde den gang zijns lots. Hoe
wijd en hoe heerlijk is de zin zijns antwoords al: „ Deze krankheid is niet ter dood, maar ter heerlijkheid Gods ,
opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worde."!
Dat antwoord make vrij ons geloovend hart toepasfelijk
op alle c x n i S T u s - vrienden : Hunna ziekte, welke
ook hare uitkomst zij, Jlrekt daartoe , dat God, dat
Gods Zoon verheerlijkt 7vorde.
Ik (preek van zulken , die onzen heer j n z u s liefhebben, en dat met hun gedrag, ook in hunne ziekte,
bewijzen , zoo veel dat , dit fpreekt van zelve , de aard
dier ziekte toelaat. Van L A Z A R U S weten wij niets en
veel, wat zijn beflaan betreft. Er is geen woord, geene
daad van hem opgeteekend ; maar hoe veel behelst, hetgeen we vs. 3, 5, i I , 36 gelezen hebben ! Dat zouden
wij niet gelezen hebben, zoo wij niet gelooven mogten,
dat zijn hart onzen Verlosfer vereerde, zijn wandel Hem
tot vreugde firekte, en hij in zijne krankheid ook Gode
behagelijk gezind ware. Hij was waarfchijnlijk een flil
en ingetogen man , zonder ophef, van vele innerlijke
waarde; denkelijk zoo een tweede j o ANNE S, rijk in
de grootíle Christendeugd, liefde.
Volgen wij hem hierin na, dan weten wij, hoe we
ons gedragen zullen, als Gods hand ons bezoekt met
krankheid ; en, Broeders en Zusters ! hoore dit elk tot
Zijne voorbereiding voor den dag der ziekte, en ter toetiing zijns gedrags , in dezelve te voren betoond !
Wij onderwerpen ons aan de befchikking des Aller
niet zijne bijzondere oogmerkcn ken--hogI'cn,ealf
nende , zegt ons hart: „ Niet mijn wil , de uwe gefchiede , o Vader!" Wij kunnen dat gemakkelijker dan
L A Z A k U S; want die kende , op zijn ziekbed, het hem
zoo nabij zijnde Gethfemane en Golgotha niet , zoo als
wij het kennen. Onze onderwerping is de vrucht onzes
geloufs, dat God wel eene uitkomst tot zijre heerlijkheid
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voor ons moet bereiden , die ons als zijne kinderen en
medcërfgenamen van c n it i s T u s erkent ; onzes geloofs , dat we ecnen Heiland hebben , die met het lijden
zijner broeders en zusters medelijden oefent , en die alle
raagt heeft ontvangen, om zalig te maken, die door Hem
tot God gaan, Onze lijdzaamheid weerhoudt niet flechts
onze ontevredenheid en klant , maar ook zij beperkt en
heiligt onze gebeden en wenfchen, en, in plaats van veel
te vragen , verwachten wij liever alles goeds van onzen
God. Zoa nederliggende , zien wij niet, alleen ligchamelijk van zelve , maar naar den geest en gaarne omhoog
op. Ilet huis is bereid , het hart is gereed , en wat er
nog te doen is van hetgeen tot onze aardfche beflemming
behoort, wordt , naar ons vermogen , in orde gebragt,
opdat wij, als God ons roept van hier, eerst zeggen
kunnen : „ Ilet is volbrirgt !" eer wij onzen gegist in
zijne handen aanbevelen. Onze geest verkeert, in íl:ilte,
niet zijnen oorfprong , en ons verlangen , gefpeend aan het
vergankelijke , tl rekt zich uit tot de dingen , die men
niet ziet; en God weet het, dat wij niet hcrí}eld zullen
terugkeeren tot aardiièhe pligten en betrekking , zonder
aanwinst voor de licmelsgezindiieid onzer natuur, zonder
meerdere getrouwheid aan onze bcftemnling. Met deze
gelofte , niet der vreeze , maar der liefde , ligt hij neder ,
van wien men tot j r z u s zeggen kan : „ De van U geliefde is krank !" -- Her is niet alleen delijdzaamheid, ook
de dankbaarheid naakt zijne legcrftedc gemakkelijk. De
trouwe, wijze, en door een' Christelijken zin veredelde
arts is hein dierbaar, als een echt navolger zijns Mees
liet ganfche land doorging , goeddoende aan al--ters,di
len , en wien zoo vele kranken en droeven zegenden. De
zorg , die hem oppast , de deelneming , die hem verkwikt,
het bezoek, (niet cie bezoeking) dat hem verblijdt, de
godsvrucht, die voor hem bidt , zijn hem Engelen , die
heal dienen , om zijns Meeren wil, die weet , dat zijn
geliefde krant. is. Op alles opmerkzaam , dat hem van
zoo velen o.^tlerfe beidt, dankt hij voor de miníie icedverzachting vuur elke lafenis., aal Hem c.edaclitig, wiens
-
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laat{Ie lafenis aan een kruis zure wijn , zon bitter als
alfem , was. De geliefde van j E z u s draagt, in eigen
lijden , zijnen medemenfchen een hart vol liefde toe:
zachtmoedig jegens hen , die hem dienen, gevoelig voor
het kleinfle liefdebetoon, dankbaar aan zijne weldoeners ,
teederhartig jegens zijne vrienden , vergevensgezind jegens
zijne vijanden , verzoenlijk jegens hen , die billijk over
hem te klagen hebben , biddende voor allen , bijzonder
voor hen , die in de naaste betrekking tot hem ftaan ;
zoo lijdt hij , en JE z u s heeft hem lief. Waar hij kan,
is hij nog nuttig ; en zijne liefderijke waarfchuwingen ,
ernílige opwekkingen en hartelijke vertroostingen getuigen, dat de liefde, in de fchool van J E z u s geleerd ,
niet fterft.
Van deze krankheid kan men zeggen, „ zij is tot heer
Ik heb daarvan reeds het een en an--lijkhedGos!"
der opgenoemd, en heb te uwer overtuiging weinig meer
van noode te zeggen. „ Hierin ," zeide j it z u s, „ wordt
mijn Vader verheerlijkt , dat gij vele vruchten draagt."
Hoe ftrekken dan de , in den tegenfpoed wasfende, gezindlieden des Christens jegens God en zijne medemenfchen
Gode ter eere! Het is de kracht des Allerhoogften , het
is de rijkdom der genade.Gods , die hier zigtbaar, luis
blinkt. Het voorbeeld, in den tegenfpoed, bij-tcrijk
liet dreigen des gevaars gegeven , niet van Genen door
ongeloof, ligtzinnigheid, roekeloosheid, trotschheid,gevoelloosheid ontedelden, maar door Genen Godvreezenden , erniUgen , ootmoedigen , liefderijken , edelen mcnsch ,
is meer dan iets anders in (laat ter bcfchaming, ter bekeering , ter opwekking, ter heiliging , ter vertroosting
van anderen. De woorden , die liet verlicht geloof, de
vreugde in God, de henicisgezindheid, de menfchenlicfde , het geduld , in één woord , die het hart van den
Christen fpreekt in pijn en finart en nood , hebben ingang en gezag; en wie kan ze hoorcn , van gade of kroost,
van vriend of maag , van armen en fchawelen , zonder
God te verheerlijken , en het Evangelie zijns Zoons te
veríhcifen , en te weníchcn : „ Leer mij , o God ! hier
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(reven naar dat echt Christelijk leven , dat zulk een eind
verwerft ! "? Maar, ik moet meer zeggen. Voor welke
weldaden de wijze Christen , die zich door dien verheven lijder der oudheid niet befchamen laat, die tot zijne
vrouw zeide : „ Zouden wij het goede van God ontvangen , en het kwade niet ontvangen ?" voor welke voorreten hij ook dankt in zijne ziekte , God wordt het allermeest verheerlijkt, en de genade onzes Heeren, door
zijne loutering in de beproeving , door de ontwikkeling in
het lijden van zijne vatbaarheid voor hoogere deugd, en
voor de zaligheid en heerlijkheid der uitgelezenen onder
de navolgers van Hem, die, het zwaaríle kruis gedragen
hebbende, gezeten is aan de regterhand Gods in den hoog
hemel. Het is vooral in ziekte, alsof de Hemelfche-fien
Vader zijn kind ter zijde roept , om het in frilte en af-zonderlijk iets belangrijks te leeren; en het vindt niet zelden ílof, om zijne goedheid op te merken , die het juist
zó6 terughield van een ongezien zedelijk gevaar , of ge
verkeerdheid , die ligtelijk tot eene hebbe--nasve
lijkheid had kunnen worden , of behoede van verdriet of
leed, waarin het zich anders , niet zonder fchade, zonde
hebben ingewikkeld gezien. Het is vooral in ziekte, dat
zich de Godvreezende als een kind der Voorzienigheid
gevoelen mag, die zich bijzonder met hem bemoeit. Flier
is het eene, juist toen zoo welkome, ontdekking of outmoeting; daar eene verrasfing , die zelfs liet lijden ver
doet; nu eenc kleinigheid , of een zamentreifen van-getn
toevallige omffandigheden, die eene noodige verzoeting of
aangename vergoeding aanbrengt ; dan eene verpoozing
des leeds, of een hart en ziel verkwikkend genot, dat
kracht vergaderen doet tot nieuwe proeven aan God en
CHR I S T US ' en wat kan ik niet al noemen , dat nooit
meer , dan in tegenfpoed , het hart des Christens , die
niet gelooft, dat er een haar van zijn hoofd valt zonder
den wil zijns Vaders, opwekt, om God en den Heiland,
door Wien Ilij alle dingen beftuurt, te verheerlijken?
Waarborgen , onderpanden zijn hein deze ondervindingen
voor de beste uitkomst zijns lots.
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En nu nog iets ! Geeft zelfs de bedwelming , of ver
uit welke de kranke ont--dovingahetl ,
,
te
waakt, flof é om zijnen God verheerlijken , die het met
het kwade maakt, dat het niet te zeer finarte'; is de
flaap , niet alleen om deszelfs invloed op het ligchaam ,
maar ook om de flerking en verkwikking van den geest ,
eenre weldaad, voor welke dc vriend van God Hein dankbaar prijst , die waakte, en zorgde , en hem een nieuw
levensgenot bereidde; gedijt zelfs die slaap, zoo als in
onzen Avondzang gebeden wordt , Gods naam tot eere ,
van wege de werkzaamheid in denzelven, waarvan de
geest zich -zonder £chaamte bewust is, (om daarvan niets
meer te zeggen) — wat is dat , dat in de pijn en benaauwdlteid dikwijls juichen doet , en pfalmen zingen in den
nacht ? Vanwaar die opgeheven moed en geestverrukking ,
die niet alleen het beklag des medelijdens Peilt, maar
„ triomf!" roept , en troost: „ ween niet over mij !"
en welbehagen vindt in de- beproeving, al ware 't nog
meer? o , Verheerlijkt God en zijnen Zoon ! Dat was de
kracht van het Evangelic des ecuwigen levens ! Dat is
de verborgene vertroosting des Heiligen Geestes ! „ Het
was mij ," zoude de lijdende u zeggen , maar hij zwijgt
hier liever, „ het was mij , alsof de dood reeds mijne
oogen gefloten had, en ik alzoo aanfchouwer was van
het, tot zoo lang, onzigtbare ! Ik heb den hemel geopend
gezien, en de vergelding der lijdzaamheid aanfchouwd l"

Tiveede Tusfchenzang, GEZANG XLIII: 3. 4. 5.
De ziekte des genen, dien j it z u s liefheeft zoo als
Hij L A ZA RUS liefhad , ílrckt tot heerlijkheid Gods en
zijns Zoons, welke ook de uitkomst zij. Is zij niet tot
den dood , en llerfielling tot vorigcn wehland haar gevolg ; liet zij zoo , dat er van de tien door j E z u s
beweldadigden één flechts dankbaar terugkeerde , de van
I-Iein geliefde dcugdlzaim e kan niet ondankbaar zijn. I-Ierh eld naar het litielieen, gevoelt zich ook zijn hart ver-
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beterd. Als een gcdenkteeken der almagt van God, maar
ook als een toonbeeld zijner genade, die in C H R I S T U S
j it z u s is , en als een tempel des Heiligen Geestes , is
hij opgerigt, den hemel tot vreugde, der maatfchappije en
der-genmeente zijns Heiland s tot fieraad, en ten zegen der
-betrekkingen , aan welke hij verbonden is. In het eenza
me en met zijne dierbaren dankt hij Hem, die in den
nood zijn Redder is geweest : hij draagt echter zorge, —
o , laat ons dat opmerken ! — dat zijne noch hunne dankbaarheid ftrijde niet die bewijzen van onderwerping aan
,den wil van God, en van tevredenheid niet zijne befchik.kingen , waarvan zijne ziekte getuigenis gaf. Er wordt
voor zijne herftelling niet gedankt, alsof, bij langeren
duur des lijdens , of wanneer hetzelve geëindigd wáré in
Glen dood, de liefde van God minder zoude geweest zijn.
Zijn wij zulicn — en zijn we het niet , wat zijn , wat
worden we dan ? — die door j n z u s bemind worden,
als zijne -opregte vrienden, dan zullen wij, verlost van
ziekte of ander lijden,, in de gezindheden onzer harten
en in onze daden onze dankbaarheid béflaan laten. Wij
Iezen in liet Evangelie van nz A T T n E u s, H. VIII: 14 ,
15, dat JE z us de fchoonmoeder van P E T RU s vond
te bedde liggende aan de koorts, en Hij raakte hare hand
aan , en de koorts verliet haar , en zij flond op , en
diende Hem en zijne leerlingen. Ziet daar de dankzegging
aan God en C II R I S T U S ! Hoort gij liet wel, o Zusters! die, toen God u uit zorge en gevaar de hoogte,
moeder - blijdfchap bereid had; hoort gij liet wel , alien,
die ooit , uit krankheid aan dc uwen wedergegeven , der
gemeente verzocht , dat zij eerre dankzegging voor u —
waarom is dat niet altijd met u! — doen zoude , deze
is dc Benige Gode en c ii R i s -r u s welbehagelijke dankzegging, door welke God en zijn groote Zoon verheerlijkt , worden , aan welke men den Christen herkent: wij
moeten op{laan , zoodra wij mogen , en begeven ons niet
tot ledige Lefpiegelingen of uiterlijke pligtplegingen , maar
aan het werk, dat huisgezin , of maatfchappij , of Christelijke gemeente van ons vordert. Als die moeder van
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moeten we, zonder verwijl, CHRISTUS
dienen , dat is God , die zich in Ifem openbaart en door
Hem werkt. En wat is dat nu ? Het is, uit liefde tot
God en den Heiland, en uit menfchenliefde , -- zij diende
Hem en zijn gezelfchap — de pligten vervullen, die onze fland en betrekking ons opleggen. Deze is de godzaligheid, deze de ware vroomheid„ deze de voorbereiding
voor den hemel , deze de zuivere en onbevlekte Godsdienst, die voor God, onzen Vader, geldt.
Dan ílrekt de ziekte tot heerlijkheid Gods en zijns
Zoons, wanneer de herílelde met meerderen ootmoed,
liefde en ijver, met meerdere bedachtzaamheid en getrouwheid , naar Gods wil en ten nutte van anderen , den
tijd belleedt, dan ooit te voren; het gevoel zijner fterfelijkheid en onilerfelijkheid, zijne hemelsgezindheid, zijne
zelfverloochening blijkt door het lijden te zijn bevorderd: hij is wijzer, edeler, nuttiger geworden. Dage
ontwaakt hij met de vraag: „ Wat wilt gij, Heer!-lijks
dat ik doen zal ?" en aan het antwoord , dat hem God
in zijn woord, in het geweten, en in het lot des dankbaren geeft, bewijst zijn ganfche gedrag gehoorzaamheid.
Hij herroept zich bij elke aanleidende gelegenheid, fomtijds plegtig, opzettelijk en op bepaalde tijden, het afgewende gevaar, den opgeheven kommer, de ondervondene
gebedsverhooring, de wedergekeerde vreugde, en tot heer
zijnen Zoon heeft zijne ziekte ge--lijkhedvanGo
diend. Zorgende , dat zijne laatlte dagen de heiligíle en
nuttigfle zijn, wijdt hij zijn ganfche leven aan God en
den Verlosfer toe , volmaakt zich dagelijks door oefening
des verftands , veredeling des harten en werkzaamheid
voor anderen , en zijn laatfile adem is, gelijk zijn voor
verheerlijking van God en den Heiland , aan -beldwas,
Zoon van God.
-prijzngdevfhamtn
Eens eindigt onze ziekte, zoo het Gode behaagt ons
een ziekbed te geven , ekéns eindigt ons aardfche leven ,
gelijk reeds dat van zoo velen , in den dood. Zoude ik
mij dat einde van zoo menig nuttig leven niet herinneren op dezen dag, en niet de gemeente, voor welke ik
PETRUS,
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gefpaard werd; heden, nu ik tot mijn openbaar werk
mag wederkeeren , de gedachtenis niet vieren des doods
eens voorgangers, die hier eenmaal zoo nuttig was ? Thans
elf jaren geleden werd die dood van dezen leerfloel voor
het eerfle bekend gemaakt, die 's daags te voren , zoo
onverhoeds , den edelen man in zijne nutte wérkzaamheid
elders wegnam. Ach! dat zich met die herinnering ook
de rouw vereenigen moet over den onlangs ontflapen
zoon, die hem in den dienst des Evangelies navolgde ,
en ook zoo onverhoeds werd afgefneden! .... Doch,
bedwing u , mijn harte , en fpare ik de aandoeningen van
hen , die zoo, veel in hein verloren ! — Wat zullen wij nu
daarvan zeggen , Broeders en Zusters ! als iemand , wien
J E z u s liefhad , flerft ? Gedenken wij aan M A It T H A
en ni AR I A. De dood baars broeders flrekte immers tot
heerlijkheid van God en zijnen. Zoon, en die dood was
liet einde zijns lots niet. „ Uw geliefde zal weder opflaan ," zeide j r z u s , en Hij wekte hem op. Zult gij
zeggen: „ Ik weet, dat hij zal opslaan ten laatílen dage," ik laat u het antwoord van ja z u s hooren : ,,Ik
-ben de opilanding en het leven. Die in mij gelooft, zal
leven, al ware hij ook geflorven, en een ieder, die in
mij gelooft, zal niet flerven in eeuwigheid. Gelooft gij
dat ?" — Zoo heft dan uwe hoofden op, en treurt niet
als zij , die geene hope hebben! Weet gij , wanneer uw
ontflapene rijp is voor de geheele heríielling zijner na
tuur? Of zouden wij de wederkeering, voor eerie wijle
tijds , van L AZ A It U S tot zijne zusters de grootl}e well
daad achten, door j E z U s niet zijne opwekking bedoeld,
en wenfchen onze zaligen herwaarts terug? Dit ware
althans geene liefde tot hen. Zij hebben het eindeloos
beter. Hun flerven was gewin, en God en J E z v s
werden er door verheerlijkt. De nagedachtenis huns voor
meer nog dan in hun nederig leven, na hun-belds,
verfcheiden ons geblekene bewijzen hunner godsvrucht,
dc zorge Gods , voor hunne achtergelatenen betoond , de
vruchten, die moeten en kunnen ontwikkeld worden
door de beproeving van hen , die door hun flerven bedroefd zijn , — dit alles, en hoe vele ondervindingen
,
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niet , nadat zij de oogen floten! het firekt alles tot heer
zijnen Zoon.
-ljkheidGosnva
Zusters
! heiligen en troosten wij ons!
Broeders en
Z6ó geleefd, gewerkt; geleden en geilorven, dat ook
dit het einde onzes lots zij ! Amen.

2VaZang , GEZANG LXV: I. 5. 6.
TREFFEND VOORBEELD DER VERBAZINGWEKKENDE
KRACHT VAN HET VENIJN DER RATELSLANGE.

(Uit eene Memorie, ingezonden bij de Koninklijke Societeit
van Edinburg, door den Heer A U D U1I O N , een elineri-

kaansch Natuurkundige.)

L

ang, ja misfchien eindeloos, behoudt het venijn
der Ratelílang deszelfs doodelijke eigenfchap ; gelijk de
volgende daadzaak, welker volkomene echtheid door authentieke getuigenisfen is gewaarborgd, kan bewijzen.
In een distrikt in het hart van Penfy^lvdnië werd een
pachter, terwijl hij zijne velden doorkruiste, ten tijde
van den oogst , door zijne laars heen , in het been gebeten door Bene Ratelílang, zonder dat hij zulks had opgemerkt. Het indrukfel van den- tand was zoo flaauw,, dat
de man , wanende dat hem een doren had geprikt, er geen
acht op floeg. Maar, in zijne woning terugkeerende ,
maakten geweldige maagpijnen en ítuipachtige brakingen
binnen weinige uren een jammerlijk einde aan zijn leven. -- Een jaar na dit voorval trok zijn oudfle zoon
's vaders laarzen aan, ten einde zich naar Bene naburige
kerk te begeven, en hield dit fchoeifcl aan tot des avonds.
Bij liet uittrekken dacht hem eenc ligte kwetfing aan het
cone been te voelen; -hij wreef die plaats herhaalde malen
niet zijne hand , terwijl hij er met zijne vrouw over praatte , als iets , waarvan hij de oorzaak niet konde gisfen.
Zich ter ruste begeven hebbende , deden geweldige pij
na verloop van ecilige uren, ontwaken ;-nehm,
alle zijne ledematen werden koud ; herhaalde bezwijrsingen volgden elkander fpocdig , en de dood overviel
hem , eer men Benige hulp konde erlangen. — Deze
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beide voorvallen , onder dezelfde omílandigheden , wekten
wel bevreemding, maar deden nog geen licht opgaan over
derzelver noodlottige oorzaak. Eindelijk helderde een
nieuw onheil het tot dusverre onverklaarbare geheim op.
Eenigen tijd daarna , namelijk , verkocht -de weduwe het
lijfstoebehooren' van haren man. Een der broeders van den
overledene, niet willende, dat de laarzen, door zijnen vader
en broeder gedragen , in vreemde handen overgingen ,kocht
dezelve. Na verloop van (zoo mijn geheugen mij niet bedriege) volle twee jaren paste hij het vaderlijk fchoeifel
eens aan. Bij het uittrekken voelde hij desgelijks een krabben aan het been, en de weduwe, daarbij tegenwoordig,
herinnerde zich nu , dat haar man , ten dage zijns overlijdens, hetzelfde had ondervonden. Deze ontdekking belette
echter den onbeduchten jongman niet, genist naar bed te
gaan, ondanks de beden en den angst der zijnen ; maar
dezelfde fmarten kwamen , en eindigden , even als de beide vorige keergin, in den dood des lijders. — Het geval
maakte gerucht. Een Geneesheer, deswege onderrigt,
begaf zich naar dat oord, won verdere narigten in, ondervroeg de vrienden en familie der drie Ilagtoffers , en
de heillcoze laarzen werden hem vertoond. Dezelve met
de uitcríle oplettendheid onderzoekende , vond hij in eene
derzelven de punt eens tands van de R.atelfang , in het
leder gedreven; zij flak even naar binnen uit, en was
natuurlijk tot duslange niet opgemerkt. Ten einde zich
te vergewisfen, of eene fcbijnbaar zoo geringe oorzaak
de ware bron des kwaads ware , nam hij zeer voorzigtig
den tand weg, en prikte er den fnuit van een' hond mede ; het beest flierf, onder dezelfde verfchijnfclen.
Men weet, dat de Ratelslang hare giftanden kan intrekken , even als de kat hare klaauwen; eene eigenfchap ,
haar gemeen met alle venijnige ílangen, en zelfs niet eenige foorten van visfchen. Dit geduchte wapen is enkel
verdedigend ; maar het dier bepaalt zich geenszins tot het
bijten van zijnen vijand; met open muil en uitgeffrekte
tanden befpringt het, met de fnelheid van een' pijl , hein
met meer dan twee derden van zijn ligchaam , en treft ten
1VILI'GELW. I88. NO. 2.
r
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zelfden tijde, dat liet zijn moordend vocht in het vleesch
fpuit. De Ofagen hebben mij verzekerd, dat de flag eener
groote clang een' man ter aarde werpt. De beet dezer
dieren dringt zeer diep door, en hunne tanden worden
noch door de klceren , noch zelfs door dik leder geftuit.
De wonde is doodel9jk, wanneer het geneesmiddel een
oogenblik wordt verfchovcn. De inboorlingen kennen er
hechts één, en dit is zeer pijnlijk: het gebeten deel afof uitfnijden, en de wond uitbranden; maar een oogenblik verwijis , en het is te laat. Het fchijnt , dat de hocveelheid des ingebragten venijns is af te meten naar
de diepte der wonde, en bij gevolg naar de kracht van
het dier en den trap zijner woede. Men heeft beweerd ,
dat der (langen vleesch liet beste tegengif zou zijn ; doch
men heeft finds lang deze meening opgegeven, nadat
men getuige is geweest van liet verfchrikkelijk lijden en
den haastigen dood dier Ratelflangen, welke neen dwong
zichzelve te bijten met hare eigene tanden. Derzelver venijn kan vrij ver worden uitgeworpen. Een dier kruipen
ijzeren kooi op gefloten, en getergd,-defchpln,it
beet niet zoo veel gewelds in de traliën,. terwijl het den
muil opende en zijne fchrikwckkcnde tanden liet zien,
dat de droppels, uit de punt derzelven gefpoten, op den
afftand van verfcheidene voeten, zeer digt bij mij nedervielen.
Het boven verhaalde voorval doet vermoeden , dat de
Amcrikranfche wilden dc zaak niet geheel overdrijven ,
wanneer zij verzekeren , dat de pijlen , gedoopt in het
venijn der Ratelfange, gedurende eeuwen een' onvcrinijdelijken dood aanbrengen.
-
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DE OMSTREKEN VAN ARNHEM EN NIJMEGEN.

Door
W. H. WARNSINCK, BZ.

B ekwame mannen en geoefende pennen hebben ons het
fchoon van Gelderland en dc omf'creken van Arnhem en
Nijmegen befchreven. Leest men die befchrijvingen , zon
genoemde oorden te bezoeken , dan rijst welligt-der
bij fommigen gereedelijk de verdenking, dat de bedoelde
fchrijvers hier of daar de door hen hooggeroemde fireken met een poëtisch vergrootglas zullen befchouwd
hebben, en men is gereed, het een en ander van hunne
berigten , als overdreven , af te tarren ; maar, begeeft
men zich op weg, bezoekt men de door hen gefchetfle
oorden, ol hoe plat - prozaïsch wordt dan de meest-dichterlijke befchrijving ! Men heeft geen oog, om dezelve
te lezen , en legt ze nevens zich neder , om des te meer
te genieten.
Gelukkig zij, die reizen kunnen; gelukkig zij, die reizen willen ; maar gelukkiger zij, die dit kunnen en wil
er tevens bij genieten. Ik had Braband door--len,
kruist, en liet natuurfchoon aan de boorden der Schelde,
der Sambre en Maas bewonderd : en echter fchonken
Ifsfel- , Rijn- en [,baal - ffroom , ook bij vergelijking ,
mij de reiníle genoegens ; genoegens, boven alle befchrijving verheven. ja, ons Vaderland is fchoon! Dat de
Duitfcher en Ztivitfer op zijne bergen en gletfchers roeme, en ons uittarte, om de wedergade der Nasfaufche
bosfchen en der watervallen van Schafharfen te leveren ;
met Gene krachtige frem mogen de valleijen van Irnhe7n
aan de bergen van Nijmegen toeroepen : „ Ook wij zijn
fchoon."
Ik wil niets befchrijven ; om de zeer eenvoudige en
voor alles voldoende reden , dat ik niet befchrijven kan ,
wat boven alle befchrijving verheven is ; maar ik mag
F2
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toch aan Duitschland en Zwitferland wel toeroepen:
„ Vergunt aan mijn Vaderland , aan mijne vaderlandifche
bergen, dalen , bosfchen , Beken en flroomen , een plaats
gebied van het fchoone; ten ware gij alleen het-jein'ht
verhevene , ten koste van het íi hoone, mogt willen ver
-hefn!"
De Kunst heeft, vooral in de flreken van 11rnhem ,
veel gedaan ; en dikwerf riep ik, met een' weinig bekenden Dichter, uit
Verrukking grijpt ons aan, wear wij aanfcl:ouwend treden ;
IIier bood Natuur de Kunst, de Kunst INTatuur de hand ;.
't Is all' betoovrend fchoon. IIier , broeders! is bet Eden
Van 't heerlijk Gelderland/
Maar , wat zou de Kunst hier hebben kunnen verrigten,
indien de Natuur haar de grondflolfen tot eerie heerlijke
fihcppiing niet overal in de riuimflc mate gefchonhen had ?
Die trotfche bergkruinen , die nederige dalen , die rui
beken , die fchaduvï ijle bosfchen , die uitgra{lrek--fchend
te ver czigten zijn werken der Natutu'. Die weg naar
gindíchc hoogte, dat afhellend lead naar dit eenzame dal ,
deze waterleiding , die zich eindelijk , met een' aanmerkelijken val, in de diepte fort, deze groepen van dennen,
olmen en eiken ; mogen u de hand der Kunst doen herkennen; iaat zou die hand, zonder de Natuur en hare
wonderen , geweest zijn '?
Hoc menig genoegelijk: uur bragt ik , aan de hand der
liefde en der vriend %chap , in de omfireken van Arnhem
door °. hoc onwillekeurig riep ik dikwerf, niet den zoo
aanihonds aangehaalden Dichter , uit :
Van dit gcbergt' gezien, hoe grootsch valt daar het water,

Door 't licht der zon bcllraald , met murmelend geklots!
Ziet, broeders! in dien glans, en hoort, in dat geklater,
De liefde en grootheid Gods !
Icier, bij de fiille cel des pelgrims ncêr;cz°ten,
Of, bij dien waterval, die ftroomen nedergict,,
Zou '1t eer en rang en fchat, ja al wat is vergeten;
Alleen Gods liefde niet.
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Nu en dan en door dezen en genen werd mij de opmerking gemaakt : „ Hier, dunkt ons , moeten aan een'
Dichter de toonen als van zelve ontvlocijen !" „ Maar
dan was mijn crnílig antwoord altijd: „ 1 Jij, die wagen
durft dit fchoon te bezingen, verdient den naam- van
Dichter niet: de ware Dichter kan hier ílechts ianfchou=
ven, gevoelen , zwijgen, nederknielen , en drieverf gelukkig •voor hem , wanneer hij , in lIede van zingen ,
• aanbidden kan !"
Nimmer zal ik , onder meer ani crc heerlijke vergezi;ten , die van den dusgenoemden Osfenbier g , op Beekhuizen, en van Rl2cderoorcl vergeten; nimmer de aanblik
van het romaneske Kamerdal , op het eerstgenoemde landgoed , uit mijn geheugen worden uitgewischt. Wie hier
om zich henen blikt, en dan niet gevoelt, dat de hemel
hem nader komt , zal het nergens , ook niet op dc toppen der Alpen , gevoelen ! De Natuur is dood voor hem.
liet is zoo, niet altijd heeft de hand der Kunst , in
cie omftreken van JIrnhem , de werken der Natuur ver
hier en daar hebben hoogmoed en trots fchat--fraid,en
ten verspild aan Iiet daardcllen eener kinderachtige pracht
Maar hoe gemakkelijk valt het , indien men-vertonig.
ílecllts wil , de oogen van dit flikkerend klatergoud af te
trekken , en den blik te vestigen op dat cenig en duur
zaam fclloon, hetwelk altijd fchoon blijft , mogen ook de
menichen veranderen , de fmaken vcrwisfcien , de gelachtell wegkwijnen , en de eeuwen verouden ! Eenmaal fiorten die prachtige bebouwen , die kostbare waterwerken
en grotten in puin ; maar nog in ver verwijderde eeuwen
zullen de Ossenberg en het Iia herdal in iedere wordende
lente met nieuwe fchoonheden pralen , Cu oog en hart
treilen , roeren , verteederen en verrukken.
Minder , dan in J1ri2he„ ns bekoorlijken omtrek , heeft
de Kunst haar gebied in dc verrukkende omtlreken van
Nijmegen uitgebreid , en die heerlijke oorden fchijnen
hierbij 'neer gewonnen dan verloren te hebben. Gaarne
laat ik aan cie bewoners der heide genoemde (beden dc
vrijheid , ei] , des moods , het refit , zich om thijd te
-

-

-
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verheffen op de heerlijke tooneelen , die beider vesten omringen; ik begeer aan geen van beide den voorrang te
fchenken , en de lagchende boorden van Ijsrel en Rijn
zijn voor mijn hart even dierbaar , als die van den fnelvlietenden Waal- Vroom. Maar niemand zeker zal ontkennen , dat het eigendommelijk natuurfchoon in de ftreken van Nijmegen meer onveranderd is behouden gebleven. Hier toch ontdekken wij geenszins die trotfche
kasteelen, die prachtige landhuizen, die kunfiige en kost
grot- en waterwerken, waarop de omtrek van Arn--bare
hem ons oog vertoeven doet: neen, alles is hier meer in
het eenvoudig gewaad der Natuur getooid; en, ver
zij fours ongehavend en woest voor onze blikken ,-fchijnt
ook bij dat woeste en ongehavende roepen wij onwillekeurig uit; „ Wat is dat fchoon I"
Ook hier kan en mag ik niets befchrijven ; maar hem
prijs ik gelukkig, die de bergen van Ubbergen en de valleijen van Beek bezoeken mogt ; en wat ik eenmaal, op eene
wandeling van Berg en Daal naar den zoogenaamden Duivelsberg , en terug langs het Filozofenpad, genoot, kan
ik onder geene woorden brengen. Bij die groote , heer
majestueuze werken der fchepping, bij dat verba -lijke,
onbegrensde, gevoelt de flerveling zich te klein-zend
en te nietig , om dat grootfche , verhevene en fchoone,
met ftamelende klankei!, te willen of te kunnen ver
-hefn.
Zonderling is de werking der fchoone Natuur op het
gemoed van den gevoeligen inensch. Naauwelijks rust
onze blik op hare veelvuldige en eigendommelijke fchoonheden , of ons genoegen gaat in bewondering, onze bewondering in hooge verrukking over. Wij aanfchouwen,
gevoelen , bewonderen , door hooge geestdrift bezield ;
maar indien , bij het íinaken van elk ander genoegen, de
gewaarwordingen des harten zich doorgaans in een' vloed
van woorden ontlasten; hier , bij de befchouwing van
Gods heerlijke werker. , kan het ontwaakt gevoel alleen
door blikken en tranen zich kenbaar naaken , en een veel
zwijgen wordt onze mecstwelfprekende taal. In-zegnd
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tnsfchen fch}jnt mij de verklaring van dit zonderling ver
niet moeijelijk te zijn. Onze ziel ontwaart, in-íchijnfl
zulke fchoone, plcgtige en heilige oogenblikkcn onzes
levens , bij de befchouwing van Gods gadelooze werken ,
een opgewekt en rein gevoel voor liet bovenaardfche en
hemelfche ; het Hoffelijke verbindt zich , fchicr onwillekeurig , aan het onfloffelijke , het aardfche aan het hemel
zinnelijk {hoon aan zedelijke fchoonheid, het-fche,t
vergankelijke aan het eeuwige, de fchepping aan den
Schepper! Nu gevoelen wij ons als een druppel aan den
emmer , een fiof'e aan de weegfchaal , en kunnen flcchts
ftamelen : God is groot , en wij begrijpen .Flom niet !
Van zulke gewaarwordingen , gedachten en gevoelens
werd ik dikwerf doordrongen , bij het doorwandelen der
heerlijke fireken 'van Ubbergen en Beek. Wij vinden hier
minder prachtvertoon der menfclielijke Kunst; maar Iles
te neer Natuur , in hare gadeloos eenvoudige fchooinheid. Niet zelden worden wij verrast door partijen , die ,
onwillekeurig , het gevoel voor het verhevene in ons binnenfte opwekken; cn wij herhalen de woorden van den
reeds aangehaalden Dichter:
Och! mogt ik, tlil te vreê, toch dikwerf hier gaan dwalen,
Gelijk dit beekje vloeit , zoo effen, kalm en glad !
'k Verruilde mijn geluk, deer,' bosfchen , bergen , dalen,
Voor eer noch Vorilenfchat.
De omflreken van Arnhem en Nijmegen kunnen alzoo
veilig niet elkander om den prijs der fchoonheid wedijveren. Bij onderlinge vergelijking ontdekken wij , hier zoo
wel als daar, geheel eigene voortreffelijkheden , en wijzen
wij, beurtelings , de kroon aan Ifsfel- en 11/aal flroonl
toe. Hier toeft ons het fchoone en bevallige, daar liet
foute en treffende; hier bekoort ons liet welgeordende ,
ofíchoon geenszins door ftijfheid ontfierde , daar verrukt
ons eerre fchijnbare wanorde, doch die zich , in betrek
liet geheel , in de fchoonfle harmonie oplost ;-kingto
hier verrast ons het meer gewone in aanlchouwen en
ervaren , daar weder worden wij door het Rumantiklie
-
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van het oord diep getroffen; hier, eindelijk, fpreekt
de Natuur tot ons in verheven proza, daar wordt elke
klank de welluidendte poëzij. Wie zal hier, bij uitfluiting, verkiezen? wie verwerpen? Beide, bekoorlijke fireken van Arnhem en Nijmegen ! beide verdient gij de
kroon , die gij draagt.
Wel hem , die,. In zoet gevoel verloren,
Langs de toppen van uw bergen dwaalt,
En den dag aan de oosterkimm' ziet gloren,
Die 't verfchiet met gouden glans omliraalt l
Zalig hij, die, in uw fchoone fireken,
Onder 't lommer van uw wonden zit!
Zalig, die, bij "t ruifchen van uw beken,
Hsnz, pin is , nabij voelt en aanbidt!
Wel hem, die, wanneer, aan 's hemels zalen,
Cinthia met ftillen luister gloort,
In het plegtig donker van uw dalen,
't Rollend lied van Filomele hoort!
Zalig, die, bij 't fuizen der abeelen,
Zacht bewogen door den avondwind,
Zich de borst door rein genot voelt itreelen ,
Zich , als kind van God, gelukkig vindt!
-

Wel hem, die , bij 't heete middaggloeijen,
Moé gedwaald, vernieuwde kracht behoefr;
Daar, waar wellen — daar, waar beken vloeijen ,
Aan haar groene klaverboorden toeft!
Zalig, Wien 't genot, hem hier gegeven,
't Ligchaam íterkt en ook den geest verkwikt;
Die dan, vrij van wroeging, op dit leven,
Rustig op de donk're toekomst blikt!
Wel hem, die, bij 't ongehoord genieten,
't Oog door 't fchoon der fchoonite fireken weidt;
Dwalen laat, hij 't wisf'len der verfchieten,
Langs onmeetb're kimmen uitgebreid!
Zalig hij , die dan zijn' (land en waarde,
Zijn beftemming en zijn grootheid voelt
Hooger blikt, dan de omkreits van deze aarde,
En op t eeuwige , onbegrensde doelt !
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'k Ileó dien wellust onvermengd genoten,
Rein en zalig, in de ziel verrukt;
Maar de vreugd , die mij is toegevloten,
Wordt door klank noch toonval uitgedrukt.
Gelderland! ik kon de weelde fmaken ,
Die gij mild en rijk en gaadloos biedt;
Nog voel ik voor u mijn' boezem blaken;
Maar — u waardig zingen , kan ik niet 1
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Door

Jr. Mr. F. E. BERG VAN MIDDELBURGn,
4dvoctaat te 4mf erdam.

D

e wetenfchap der verzekeringen fchijnt onder de uitvin
tijd te behooren , en aan de ouden ten-dingevaltr
eenemale onbekend geweest te zijn.
Eenige geleerden hebben wel gemeend , in de fchriften van,
LI v I u s , SUETO NI US en CICERO, en in zekere plaats
Van U L P I A N U s, de fporen van contracten van verzekering
te ontdekken; doch zij hebben misfehien meer uit eerre te
ver gedrevene liefde voor de oudheid , dan wel op grond
lener gezonde uitlegkunde, dat gevoelen omhelsd. I-Iet beginfel, waarop die contracten fleunen , moge aan de ouden
niet geheel vreemd geweest zijn, de gefchiedenis levert geene
de minde bewijzen voor de ítelling, dat zij dergelijke contracten zelve zouden gekend en aangewend hebben. Daarenboven bereikten ook de feheepvaart en handel der Pheniciërs, Carthagers, Grieken of Romeinen nimmer zoodanige
uitgebreidheid, en waren die althans niet van dien aard of
aan zoo groote gevaren blootgefteld , dat zij verwaarborging
tegen mogelijke verliezen onmisbaar behoefden.
De eerfile contracten van verzekering zijn nogtans aller
tegen zeegevaar aangegaan, en worden vrij-warfchijnlkst
algemeen geacht, omítreeks de XII of XlIlde eeuw, hunnen
oorfprong te hebben ontleend aan Italië. Mr. c. B A C It ER.
(Disfertatio de periculo good rasfecuratorts est, Groning. i8 es)
heeft beweerd, dat de eere dezer uitvinding aan ons vaderlaud behoort te worden toegekend.
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Nadat de leer der kansrekeningen, waarvan die der verzekeringen een uitvloeifel is, zich meer en meer ontwikkeld
had, en door de ondervinding Heeds op volmaakter grondfla.
gen was gevestigd, is men begonnen dezelve toe te pasten
op alle voorwerpen en gpbeurtenisfen , waarop de onbedendigheid der fortuin haren invloed ten nadeele van 's menfchen
welvaart kende uitoefenen. Eindelijk hebben zich de verzekeringen niet meer bij uitffuiting tot den handel en het be.
houd van eigendommen en bezittingen bepaald; maar zelfs
het menfchelijke leven heeft de aandacht der verzekeraars tot
zich getrokken. De wisfelvalligheid der welvaart van huis
wier bestaan van het leven van eenen enkelen-gezin,
mensch afhankelijk was, bragt natuurlijk op de gedachte,
om eenigen waarborg te zoeken tegen den flag, welke dezelve vroeg of laat treffen moest; en zie daar de waarfchijnlijke
oorfprong van verzekeringen op het menfchelijke leven, als
een middel, door hetwelk eene zekere geldelijke fchadeloosflelling, zoo veel mogelijk tegen armoede of verval waarborgende , verzekerd werd aan hen, die , door het verlies van
eenen echtgenoot , vader of Iteun , zich daarmede te voren
onvermijdelijk bedreigd zagen.
Eene levensverzekering, of Bene verzekering op het leven
van een' mensch , is een contract, waarbij de verzekeraar,
voor eene zekere fomme gelds, geëvenredigd aan de jaren,
de gezondheid, het bedrijf en andere omilandigheden van den
perfoon, wiens leven het onderwerp der verzekering uit
te voldoen in ééns of bij jaarlijkfche termijnen,-makt,en
zich verbindt, om , na deszelfs dood, aan den perfoon, ten
wiens voordeele de polis is gefield , of diens regtverkrijgen®
den, te betalen eene zekere fomme gelds in ééns, of eene
daaraan geëvenredigde rente.
Het volgt uit den aard der zaak, dat deze fom of rente,
hoezeer met den inleg, in déns of bij termijnen betaald, in
zekere verhouding f'mande en daarop berekend, dezelve echter, op zichzelve genomen, verre te boven gaat.
De eigenlijke levensverzekeringen kunnen op velerhande en
zeer onderfcheidene wijzen gefchieden, doch fchijnen hoofd
verdeeld te moeten worden in die, welke worden-zakelij
aangegaan voor het geheele leven, en in de zoodanige , waar
een bepaald tijdstip wordt vastgefteld.
-bij
In het eerlce geval wordt dc bepaalde ibm of rente aan de
re„•thebbenden uitbetaald , na den dood van den verzekerden ,
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wanneer die ook moge voorvallen. Bij de laatstgemelde , ver
daarentegen , komt men overeen , dat die fom of-zekring,
rente alleen dan zal worden voldaan , wanneer de verzekerde
perfoon vóór zeker vastgefleld tijdclip, of binnen zeker bepaald getal jaren , (erft. Overleeft hij dat tijdclip, alsdan is
de verzekeraar van zijne verpligting bevrijd , en hij behoudt
den betaalden inleg, of de reeds ontvangene premiën, voer
zich.
Beide deze verzekeringen kunnen gefchieden op het lijf
van een' derden, zonder dat zulks eenige verandering ver
aard of de voorwaarde van het contract.-orzakeind
Sommige verzekeringsmaatfchappijën gaan echter eene zoodanige overeenkomst niet aan , ten zij de perfoon , welke de
verzekering neemt, uitdrukkelijk bewijze , dat hij bij het ieven, hetwelk hij verlangt te doen verzekeren , een belang
heeft, eenigermate geëvenredigd aan de verzekerde fom.
Men kan almede op twee of meer levens te zamen eene
verzekering nemen. Zoo kunnen b. v. twee echtgenooten of
vrienden op hunne vereenigde levens eene kapitale fom of
Bene rente doen verzekeren, ten voordeele van den langstlevenden van hen beiden.
Tot de levensverzekeringen behooren indirect ook de uit.
gehelde lijfrenten. Dit is eene foort van contracten, waaibij
Bene zekere fom of rente wordt verzekerd tegen een bepaald
tijdlip. Komt cie verzekerde perfoon vóór hetzelve te overlijden , alsdan is de verzekeraar, met behoud der hein reeds
ver(trekte gelden , van de uitbetaling der bedongene fom of
rente onttlagen. Ook dit contract kan op het hoofd van der.
den genomen , en op verlerhande wijzen toegepast worden.
Zoo kan men b. v. aan kinderen , tegen den tijd dat zij de
maatfchappij zullen intreden, eene zekere fomme gelds verzekeren, om hun alsdan te dienen tot Iiet verkrijgen van een
bettaan ; zoo kunnen weinig bemiddelde ouders aan hunne doch
tegen den tijd harer huwbaarheid , een zeker uitzet ver -ters,
-fehaWn.
Wanneer men overweegt, dat weldadigheid en overleg ka
zijn, welke onze natie Reeds op de edelfte wij--rakten
ze kenfchettten; wanneer men bedenkt, hoe fpoedig fteeds
de fpaarzaamheid onzer landgenooten tot eene liefdadige
weelde overfloeg, als het er op aankwam om wol te doen;
wanneer men , eindelijk , liet aantal van liefdadige inrigtingen
gadeslaat, welke van oudsher onder ons gevonden werden,
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het zij ter nuttige opleiding van veezen , of tot verzorging
van den behoeftigen ouderdom, — alsdan zal men wel niet
kunnen betwijfelen, of maatfchappijen van levensverzekering
zijn inrigtingen, voor onzen Iandaard bij uitstek gefchikt.
De verklaring., welke wij zoo even van de levensverzekeringen gegeven hebben, kan daarenboven ten bewijze dienen , dat derzelver doel nuttig en heilzaam , derzelver lirekking prijzenswaardig en zedelijk is. Terwijl gewone lijfrenten
en zoogenaamde tontinen , hoezeer dan in fommige gevallen
nuttig, meestal en hoofdzakelijk eigen belang ten doel hebben , en maar al te dikwerf het uitvloeifel zijn van een lakenswaardig zelfbejag, worden levensverzekeringen, daarentegen, meestal aangegaan uit zorg voor het aanhoudende
welzijn van anderen. Zelfs zijn zij voor de meeste menfchen fleciits verkrijgbaar door opofferingen, van welke deze
zelve nimmer de vruchten fmaken.
Die alles tot zichzelven terugbrengen en eigen genot tot
het hoofddoel hunner handelingen hebben gefield, zullen dus
in deze inrigtingen wel niet veel Neils zien; maar een zorgvuldig echtgenoot en teeder vader, die zijn huisgezin door
eigen arbeid en verdienflen onderhoudt, en vreest, dat eon
ontijdige dood of andere omflandighcden hem zullen beletten,
hetzelve genoegzame middelen van beftaan na te laten, deze
zal zich gewis gaarne eenige opofferingen getroosten, ter ver
waarborg, dat zij, die hein lief zijn, ook-krijgnvae
na zijn affierven, voor armoede en verval zullen bewaard
worden. De zoodanigen zullen jaarlijks gaarne een gedeelte
van hunne verdienften- afzonderen, om, het zij de Voorzienig
hun een lang leven vergunne her zij dezelve hen vroeg -heid
betrekkingen affcheide, aan dezen het be--tijdgvanwe
zit te verzekeren van eene fomme gelds , welke zij misfchien
op geene andere wijze,` met zekerheid, in tijds zullen kun tien opleggen.
Het ligt dan in den aard dezer inrigtingen, dat zij bij uit
zijn voor de zoodanigen, welke tot den-nemdhiflg
middelfiand der maatfchappij behooren , wier grootfile bezit
eigene nijverheid en aanhoudende werkzaamheid be--tinge
iaan; voor hen, wier inkomen van hun leven afhankelijk, en
meestal niet groot genoeg is, om, bij de wisfelvalligheid van
hetzelve, eerre andere wijze van verzorging hunner nablijven den toe te laten, Biier mogen wij ook de geestelijkheid noemen ; lien, die in krijgsdienst zijs; ; f edcfl ke of lands - auib-
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renaren, en zoo vele anderen, voor wier weduwen of kinderen wel reeds cenigermate, door het inhouden van een ge.
deelte hunner bezoldiging, or Iangs andere wegen, gezorgd
wordt, doch meestal niet, in die mate , dat het nagelaten
huisgezin, immers wanneer het maar eenigzins uitgebreid is ,
daardoor alleee , naar den Rand, welken het in de maatfchappij bekleedt, kan blijven voortleven. Vooral, echter, moet
men hier aan het groot getal denken van diegenen , welke ,
zonder het bez'.t van kapitalen, van den handel hun beflaan
erlangen, CO zau eerre menigte lieden, die door de uitoefening van eenig ambacht hun gezin verzorgen : want de zoos
danigen misren voor hunne nablijvenden zelfs den geringen
fteun, waarvan wij zoo even gewaagden. Levensverzekeringen zijn ook voor hein nuttig , die met de zijnen van een
vruchtgebruik behaar, hetwelk bij zijn' dood ophoudt, of
voor iemand , welke genot heeft van eene lijfrente op het
leven van een ander. Zij kunnen den eerlijken fchuldenaar
dienen, die wanhoopt, zekere fchuld, door zijne fpaarzaamheid , bij zijn leven ooit geheel te kunnen aflosfen. En meer
voorbeelden zullen wij hier wel niet behoeven bij 'te voegen.
Na hot gezegde zullen zoo vele (tanden en omflandigheden,
als buiten de opgenoemde beflaan, hier ligtelijk hunne
plaats vincjen, en de verfchillende loorten van levensverzekering op hunne nooden weten toe te pasfen.
Natuurlijk zal voor hen, met wier belangen de onderwerpelijke inrigtingcn ifrooken, en juist daarom, de eerfie bedenking zijn, of de beginfelen en berekeningen, waarop de
theorie der levensverzekeringen gegrondvest is , met de noodige juistheid bepaald zijn, en of de kansrekening, op het
nlenfchelijke leven toegepast, reeds tot genoegzame volmaakt
om den verzekerden geen' vollediger waarborg-heidsgbrat,
op te leveren voor de doelmatigheid, en zekerheid der contracten zelve • en voor de innerlijke deugdelijkheid der lungtingen, welke daartoe de gelegenheid aanbieden. Deze toch
zijn in de eerfte plaats afhankelijk van de juistheid der theorie , welke zij tot grondfag hunner werkzaamheden hebben
aangenomen.
De pogingen, zoo het feint , allereerst en vooral van
floil.znzrlfche geleerden, opgevolgd door die van vele andere
in Fnge/r;nl, F znkrijk, Zxveden en Duitse/eland, en de ondervinding, verkregen door het toepas; n hunner waarnemingen en thcorién bij de verfchillende jurigtingcn van levensvec-
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zekering, reeds federt den jare 17o6, vooral In Engeland,
be(laande , mogen , op gezag van deskundigen, met grond
doen verzekeren , dat de wetenfchap in dit vak eene genoegzame hoogte heeft bereikt, om daarop s met vertrouwen,
fpeculatiën in werking te brengen.
Door de aanhoudende waarnemingen, gedaan en aangewend
op verfchillende plaatfen, en gekuischt door eene langdurige
ondervinding, beftaat thans geenszins zoo veel zwarigheid
meer , als men er te voren in vond, om, naar goede. gronden
van waarfchijnlijkheid 3 den vermoedelijken aanflaanden duur
des menfchelijken levens, voor iedere kunne en op ieder tijd
hetzelve, te bepalen, en diensvolgens te berekenen,-ílipvan
welke fomme gelds, in ééns of, het leven gedurende, bij
jaarlijkfcbe termijnen betaald wordende, gelijk haat met de
lom, welke men op zijn eigen leven, of dat van een ander,
verlangt te verzekeren. Onderfcheidene geleerden, namelijk,
hebben, gedurende een zeker aantal jaren , en op bepaalde
plaatsen of districten van meerdere of mindere uitgeftrektheld, onderzoek gedaan naar het getal en de kunne dergenen, welke aldaar, op de verfchillende tijdperken des menlbhelijken levens, jaarlijks kwamen te overlijden. De vergelijking der tabellen , waarin zij den uitflag hunner nafporingen hebben opgeteekend, heeft flellig bewezen, dat de onzekerheid van den duur des levens, waar, voor zoo veel lederen mensch afzonderlijk aangaat , geenszins plaats heeft
omtrent eerie zamengenomene menigte. Men heeft daaruit de
overtuiging verkregen ,, niet alleen dat de ílerfte , over zekere
aanmerkelijke bevolking, altijd nagenoeg dezelfde grootte bereikt en jaarlijks flechts een gering onderícheíd oplevert, maar
ook dat het getal dergenen, welke b. v. op de hoofdtijdperken
des menfchelijken levens, ja op al de verfchillende jaren van
hetzelve, overlijden, zich, in het groot genomen, fleeds gelijk blijft ,en dat het verfchil zelden meer dan een zeer gering
onderdeel bedraagt. En ook dit verfchil vermindert fleeds ,
naar mate men de fchaal zijner waarnemingen uitbreidt. Wanneer men , eindelijk , van eerie zekere bevolking daarenboven
ook die flanden en levensjaren afzondert, welke liet meeste
aan de wisfelvalligheid en onzekerheid des levens zijn bloot
alsdan maakt het onderfcheid in het getal der fier-geild,
zelfs geen noemenswaardig gedeelte meer uit.
-vend
Niettegenflaande de waarheid dezer opmerking, moeten
echter de waarnemingen over de fterftc, bij iedere natic nil'-
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zonderlijk, naar gelange van de luchtflreek, leefwijze, het
bedrijf der inwoners, en wat al verder op den levensduur
eenigen invloed uitoefent, op eene even groote bevolking
gedaan, noodwendig eene verfchillende uitkomst opleveren,
zoo wel in het getal der (ervenden, als omtrent de kunne
waarvan , en den leeftijd , waarop , bij ieder volk, het groot
geringde getal menfchen overlijdt. Hieruit volgt, dat-íleof
de berekeningen der maatfchappijen van levensverzekering
liet naauwkeurigst en billijkst zullen zijn, indien zij tot
grondflag hebben flerftafels , opgemaakt over het land zelf ,
waarin die inrigtingen gevestigd zijn , £n waaruit dus de
grootíle deelneming voortkomen moet. Offchoon het nu eene
zeer moeijelijke zaak moge zijn, dergelijke naauwkeurige flerftafels op te maken of te bekomen , zoo fchijnt die zwarigheid evenwel voor onze landgenooten minder, dan voor eenige andere natie, te beslaan. IIet is althans uitgemaakt, dat
de maatfchappijen van levensverzekering in geen land betere
gelegenheid hebben gehad , dan in het onze , om hare berekeningen op vaste en hechte grondflagen, dat is, op juiste
en naauwkeurige flerfta£elen, te vestigen. In Holland toch is
niet alleen de meeste, maar ook de meest aanhoudende zorg
daaraan toegewijd, en ons vaderland fchijnt, zelfs met toe.
Hemming der Engelfc,'zen, de eere toe te komen van het
cerfle wetenfchappelijke onderzoek naar de ware beginfelen
en berekeningen , waarop levensverzekeringen behooren te
worden gevestigd. Nadat de geleerde JAN H U D D E N daarin
zelfs vroeger met vrucht was voorgegaan , verfcheen reeds in
den jare 1671 een werk van den beroemden Raadpenfionaris
D E WI T T, over de waardij van Lijfrenten in proportie van
Losrenten. Vooral maakten zich , een' geruinien tijd naderhand, NICOLAAS STRUYCK en WILLEM KERSSEBOOM
zeer verdienflelijk, de eerfle door het uitgeven van zijne Uit
Lofrenten en Gistingen over den fact van het-reknigvad
wzenfcheljke geflacht, beide in 1740 , en zijne Nadere Ontdek•
kingen dienaangaande in 1753 ; de Iaatt}e door zijne Proeven
van Politique Rekenkunde , uitgegeven te 's Gravenhage 1748.
Terwijl verdere dergelijke nafporingen alhier niet werden
nagelaten, bekwam men ook gelegenheid, om zich de vrucht
van het onderzoek , door vreemden in andere landen aangewend , ten nutte te maken. Zoo zijn b. v. de ilerftafels , in
Engeland over de bewoners van Carlisle en Northampton opgemaakt, vooral de laatlie, in Europa finds lang met lof be,
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kend; zoo heeft over Frankrijks bevolking de geleerde n is
volgens het oordeel van deskundigen , uitmuntende tafels medegedeeld; en ook die van WAR GEN TIN,
in 1776 te Stokholm gedrukt , omvatten de geheele bevolking
van Zweden, en worden door bevoegde beoordeelaars zeer
geprezen.
Omtrent den slaat der bevolking en deszelfs verfchillende
wijzigingen, in Nederland zelf, hebben de laatfile jaren inzonderheid nieuwe en belangrijke narigten bekend doen worden. De lieer A. Q U E T E L E T, welke reeds vroeger zijnen
arbeid in dat vak van tijd tot tijd had algemeen gemaakt ,
heeft deszelfs uitkomflen , met vele nieuwe aanmerkingen
verrijkt, in het jaar 1827 uitgegeven te Brusfel, onder den
titel van Recherches fur la population; les naisfances, les décès
etc. dans le Royaume des Pays - bas, ooit te vinden in de Mimoires de l'4cadémie Royale de Bruxelles, tome PI. Evenzeer zullen ook de werkzaamheden van de Commisfie tot de
Statistiek, op last van Z. M. den Koning te Brustel gevestigd, en voor de Nederlandfche maatfchappijen van levens
volmaking van der--verzkingahtufew,o
zelver berekeningen uitnemend dienstbaar kunnen gemaakt
worden. Derzelver aanvankelijke oífrciéle opgaven van den
ílaat der bevolking van ons land , en van daarop gebouwde
waarnemingen , zagen onlangs te Bins/el het licht , onder den
titel van Statistique Nationale, uitgegeven door en met aan
z D o U A R D SM I T s, Secretaris der gemelde-merkingva
Commisfie.
De zwarigheid , met welke de eerfle oprigters van maatfclappijen van levensverzekering te kampen hadden , om op goede gronden den vermoedelijken deur en de kanfen van het
menfchel3jke leven te bepalen, kan men alzoo, hoezeer ook
daarin veel ter volmaking overig zijn moge , ten flerkfle verminderd: achten. Wat de wetenfchap aangaat, om van de
eenmaal aangenomene en vooronderilelde lengte van het leven de juiste regelen af te leiden, volgens welke de onder
levensverzekeringen, niet billijkheid voor den ver -fcheidn
zonder roekeloosheid van den verzekeraar, he--zekrdn
hooren te gefchieden , men houdt het er voor ,dat deze thans
een' grooten graad van volmaaktheid heeft bereikte Te dezen
opzigte hebben zich vooral de Engelfcie geleerden zeer ver
-dienfl'jk
gemaakt.
Voor de zoodanigen , welke gcene mathematifche kundig-
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heden bezitten , heeft de IIeer j. a. j U VI G N v, in een werk
getiteld: Coup d'ail fur les fIsfurances fur la vie des hom -je, mes, quatr. Edit. , Paris 18_5, de uitkomften van cie toepas
dier wetenfchap op de fterftafelen, onzes inziens , met-fing
zeer weinige woorden zeer duidelijk uitgedrukt. Het grond
zegt hij, dat al de verzekerden van dezelfde-beginfls,
jaren betalen , alsof zij allen zekeren bepaalden gemiddelden
ouderdom zouden bereiken. Alsdan verliest de maatfchappij ,
wel is waar, bij de uitgefielde lijfrenten, op al de verzekerden , wier leven zich verder dan dit gemiddeld tijdítip uit
maar van den anderen kant wordt zij voor dit verlies-ítrek;
fchadeloos gefleld door den ontijdigen dood van al de verzekerden , welke dat tijditip niet bereiken, en daardoor hunnen
inzet en deszelfs opeengefiapelde intresfen ten voordeele der
nablijvenden overlaten.
Bij de eigenlijk gezegde en gewone levensverzekeringen,
daarentegen , verliest de maatfchappij , van den eenen kant,
door den vroegen dood van die verzekerden, welke komen
te overlijden vóór den gemiddelden levenstijd , die aan de berekening der verzekering heeft ten grondflag verftrekt; doch,
van den anderen kant, wordt zij fchadeloos gefteld door den
langeren levensloop van hen , welke dat tijditip overleven,
omdat deze haar diensvolgens, gedurende een grooter aantal
jaren, premiën betalen, of omdat de kapitalen, welke zij in
ééns hebben gehort , des te langer te haren voordeele uit de
intresfen aangroeijen. Men kan dus met alle vertrouwen vastllellen , dat, in Gene goed ingerigte maatfchappij van levens
verliezen , voortfpruitende uit den dood van-verzking,d
hen, welke ontijdig herven, worden vergoed door de voor
diegenen , welke den gemiddelden-deln,agbrto
termijn overleven, en omgekeerd.
Uit het zoo even gezegde kan men mede opmaken, waaraan het dikwijls vrij aanmerkelijke verfchil is toe te fchrijven , hetwelk beflaat in de prijzen of premiën ,waarvoor fommige verzekeringsmaatfchappijcu haren waarborg aanbieden.
Het ontfpruit, namelijk, uit liet verfchil van de flerftafels,
van den duur en van de kanfen des menfchelijken levens,
welke zij tot grondflag harer berekeningen aannemen, en uit
de meerdere of mindere juistheid en volmaaktheid dier grond
-flagen
berekeningen zelve.
leder ziet ligtclijk *n, welke wijzigingen kundigheden en
goede trouw onder deze twee opzigten aan de bepaling der
IUENGELW. í328, NO. 2.
G

26

SETS

premiën kunnen -toebrengen; en hieruit volgt mede, dat voor
hen, welke zich ten beste hunner nablijvenden, de opoiFe.
ring Iaten welgevallen , tvaarnlcde de levensverzekeringen
immers altijd eenigermate, vergezeld gaan, dc meest goed
welke het gemakkelijkst con--kopematfchijn,d
tracten aangaan, geenszins altijd de aanbevelingwaardigfte
zijn. Het voorbeeld van Engeland kan dit leeren. Gelijk in
zoo vele andere ondernemingen, is aldaar ook in die ter levensverzekering, gedurende de lantlie jaren , een zoodanige
naijver en wedilrijd ontl'iaan , dat men bij vele derzelven
voor zeer geringe premiën aanmerkelijke kapitalen op zijn leven koude doen verzekeren , terwijl ten opzigte van den perfoon en de omftandigheden des verzekerden de meestmogelijke
oogliiiking plaats vond. Doch welk is liet gevolg geweest
van deze flrafbare pogingen om zich zaken te verfchaffen ?
Dat men zich in den beginne wel in het bezit eener ruime
iris heeft bevonden; maar dat na eenig tijdsverloop, bij het
toenemen der rentetrekkers en het opeifchen der verzekerde
hoofdlommen, de middelen dier vereenigingen dermate zijn
uitgeput geworden , dat zij, weinige jaren na hare oprigting,
hare werkzaamheden hebben moeten Haken. Zoo moesten dan
cie verzekerden, geheel of gedeeltelijk, niet alleen zichzelven verdoken zien van dc vruchten hunner jaarlijl.fche ontbcringen ; maar ook ten opzigte van hen , voor welke zij zich
dezelve hadden getroost, hebben zij hun doel niet mogen bereiken. Teregt werd dus in de Edinburgh Review , March
1827, aangemerkt , dat eene volmaakte zekerheid de onmisbare voorwaarde van dergelijke overeenkomften zijn moet,
omdat de contracten, welke men met maatfcl.appijen van levensverzekering aangaat, niet alleen voor een jaar of tot een
bepaald tijdclip , maar ook en meestal voor een' onbepaalden
tijd worden getroffen; omdat verfcheidene van dezelve 'mis
eerst over ecnc halve eeuw, en ten voordecle eens-fchien
anderen geflachts , behoeven te worden opgevolgd. Men zal
daarom voorzigtig handelen , door, bij liet nemen eener levens
meer te zien op de foliditeit der maatfchappij -verzking, ,
met welke men het contract fluit , dan op eenig verfchil in
de premie, meestal op zichzelve van weinig aanbelang, en
dikwijls van den grootfien invloed op den goeden uitflag onzer bedoelingen.
Men vindt thans maatfchappijen van levensverzekering in
,

Petersburg, Berlin, Hamburg, Elberfeld, Frrrnkr k,

Dane-
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rkess, en vooral In Eugcland. Zelfs zijn er eeníge opgerigt in de Vereenigde Staten van Noo:°d - flaierika. in Italië
en Zwitferlaud fchijnen de daartoe aangewende pogingen niet
metden gewenschten nitfag bekroond te zijn.
In Engeland, hetwelk tusfchen de 4o CO 50 inrigtingen
van dien aard bezit , rangfchikt men dezelve in drie foorten.
De maatfchappijen, toebehoorende aan aandeelhouders, tusfchen welke de winiten worden gedeeld, (Proprietary Companies.) Die van onderlinge levensverzekering ,waarin de ver
bij onderlingen waarborg, zelve de voordeelen ge--zekrdn,
nieten. De gemengde maatfchappijen, mede op een door
aandeelhouders bijeengebragt fonds gevestigd, doch welke

ook een zeker gedeelte der winiten aan de verzekerden uit

-kern.
Daar in het vroeger genoemde Engel/che maandwerk erne
vrij uitvoerige opgave en beoordeeling van den aard, de
verdienflen en de voordeelen dezer verfchillende inrigtingen ge
wordt, en de maatfchappijen , welke zich in ons land-vonde
uitfluitend of hoofdzakelijk met levensverzekeringen bezig houden, alle tot de eer(le foort behooren , zullen wij ons hier

van eene nadere befchouwing derzelven onthouden. Wij outveinzen echter geenszins, dat wij aan de maatfchappijen,
toebehoorende aan houders van op naam- gefteide aandeelen,
de voorkeur geven, dewijl zij den verzekerden een' ílelligen
waarborg aanbieden, welken de maatfchappijen van onderlinge
verzekering ten eenemale misfen, en boven de gemengde uit
veel eenvoudiger inrigting en administratie.-muntedor
Maatfchappijen van onclerlingen waarborg toch flaan er Reeds
aan. bloot , dat de deelnemers, bij eene , uit den aard der
zaak, fteeds toenemende vermeerdering van uitkeeringen en
daaruit voortvloeijende verhooging der bijdragen, zich, door
het terughouden daarvan , aan het deelgenootfchap on ttrekken , als wanneer de maatfchappij tegenover hare verbindtenisfen blijft, alleen gefchraagd door haar wisfelvallig en bekrompen fonds. In de gemengde maatfchappijen wordt het
aandeel in de winften , aan de verzekerden toegedaan , na
verf rekt en gedragen ; en dus-turlijkewzdohnv
ware het veel eenvoudiger, de premiën zoo veel lager te Itellen. Daarenboven zijn echter die bijdragen meestal niet hooger dan die van eenvoudige eigenaarsmaatfchappijen, en men
moet dus vreezen voor den nadeeligen invloed, welken deze
voorwaarde kan uitoefenen op de foliditeit van. het fonds.
G2

88

IETS

Eene korte opgave der Nederland/the maatfchappijen ,
welke zich uitfluitend of ten deele op het aangaan van
levensverzekeringen toeleggen , befluite deze fchets.
De Holland/the Societeit van Levensverzekeringen was de
eeríte inflelIing van dien aard hier te lande. Zij werd in den
jare 1 807 te dmflerdam opgerigt door ANT o N I HARTSEN ,
COR N L N•, en wordt thans door deszelfs broeder J A c on
HARTSEN , als Directeur, en de Heeren J. F O C Ii, W. W I LLINIt, JUNK., Mr. J. TEYSSETen J. H. LUDEN, als Commisfarisfen , beltuurd. De werkzaamheden dezer maatfchappij ,
welke mede hoofdfommen op lijfrenten aanneemt , worden ge
een kapitaal van een millioen guldens , en-warbogd
firekken zich uit tot het fluiten van contracten , op levens
gegrond , van welken aard die ook zijn mogen. Men-karifen
kan •bij dezelve tot /25000 op één hoofd doen verzekeren;
en tot aanbeveling harer berekeningen mag gezegd worden,
dat zij aan filet onderzoek en oordeel van onzen onvergetelijken V A N s WI N DE N onder%ilorpen en met diens overleg
gewijzigd zijn, eer 'men dezelve onder de oogen van het algemeen heeft gebragt.
Korten tijd na de vestiging van deze inflelling, en wel op
25 Februarij í8o8, werd, onder het befluur van de Heeren
HENDRIK CROESE, EDZN. en THEODORUS ZUYDERH OF F, mede te fImflerdam , opgerigt de Holland/the Branden Levensverzekering Societeit , waarin thans de Heeren s.
LABOUCHiRE, J. J. VALCKENIER VAN DE POLL en J.
H 0 DS H ON Commisfarisfen zijn. Deze Societeit, welke zich
vooral op brand - asfurantie scheen te willen toeleggen, werd
mede op een kapitaal van een millioen guldens ingerigt, en
gaf daarenboven berigten uit, welke met die van de eerstgenoemde maatfchappij, zoo wel wat den inhoud aangaat, als
in druk en uiterlijken vorm , dc volmaaktfle overeenkomst opleverden. Men heeft ons gezegd , dat zij echter , hare binnenlandfche verzekeringen bij /5000 op één hoofd bepalende , dezelve niet uitftrekt tot perfonen ,welke zich naar Oost
of IJ7est -Indië begeven; terwijl, eindelijk, het aannemen van
hoofdfommen tot uitkeering van lijfrenten niet onder den
-

-

kring harer bemoeiingen valt.
Gedurende een' geruimen tijd bleven deze twee inrigtingen
zonder mededingIters , toen ;n den - jare i 3 altlier eene derde werd aangekondigd, onder den titel van Nedcrllnd/he 11-

gemcene Levensyei'.eeke'ing - Compagnie. Derzelver Oprigrers
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en Directeuren zijn de Heeren H ER MA N US MEIJER - CL UWE N en PIERRE GUY DE CORAL , en Commisfarisfen de
Heeren Mr. P. A. BRUGMANS en J. PoRTIELJE. Het
fonds kan , volgens het plan bij de oprigting, uiterlijk op
f 5oo,000 gebragt worden, doch fchijnt met eene mindere
fom gevestigd te zijn. Zij fluit mede contracten voor zeereizen, en verzekert , volgens hare berigten, alle levenskan fen ; doch, zoo wij vernemen , althans niet hooger dan de
Societeit van de Heeren e R 0E S E en Z U Y DE R H OF F. Zij
neemt hoofdfommen aan, om dadelijk lijfrenten te betalen.
De Compagnie d'Asfurances générales fur la vie , les fonds
dotaux et les furvivances, in 1824 te Brusfel opgerigt, ver.
fchilt in haar bef uur eenigermatc van de voorgaande inrigtingen. Hetzelve beltaat, namelijk ,uit een' 4gent général, den
Heer J. A. COG H E N, en eenen Raad vaas idi7iin.stratie , za mengefteld uit acht leden, wier namen en aa n deeI in het beffuur in de berigten en flateten van die maatfchappij worden
opgegeven. I-Iet kapitaal kan gebragt worden op een millioen
guldens; doch de maatfchappij is aanvankelijk ingerigt op
f 600,000 (*). De werkzaamheden omvatten alle foorten van
levensverzekeringen , en deze zullen, volgens de ftatnten ,
mogen gebragt worden tot f'so,000 op één fterflijf. Wij betwijfelen echter, of zij vooralsnog zoo hooge fommen zoude
aannemen.
De ?iaatf'kappf van opklimmende .Taarrenten of Tontine,
enz. in den jare 1897 te Rotterdam gevestigd , en onder toevoorzigt van de Meeren Mrs. VA N DER DOYN VAN MAASDAM, COLLOT D'ESCUItY VAN HEINF_NOORD en Bi.
C II O N VAN IJSSEL M 0 N D E, beltuurd wordende door de
Heeren NOZEMAN en VAN DER LOOP, als Directeuren,
heeft mede eene harer afdeelingen aan levensverzekering gewijd, doch op den voet van onderlingen waarborg en veel
(*) In de onlangs hier ter lIede uitgegevene berigten dezer maatfchappij wordt gezegd, dat dit kapitaal zelfs dat der
maatfchappij , ie Jimfierdana gevestigd , en hetwelk maar van
f soo,000 is , overtreft. Welke van dc hier beftaande maat
daarmede bedoeld wordt, blijkt niet; doch zeker-fchapijen
is het, dat dit gezegde op die van de Heeren HART SEN en
CR 0E SE Cl] Z U Y D E It 110F F niet toepasfelijk zijn kan , daar
deze beide een' werkelijken waarborg van een millioen gul
opleveren , hoezeer daarin, voor dc laatstgenoemde , ook-dens
door de verzekerden tegen brand gedeeld wordt.
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meer beperkt dan de bovengenoemde maacfchappijen, gelijk
uit hare flatuten blijkt.
Eindelijk is onlangs te Brusfel eene dergelijke vereeniging
aangekondigd , onder den naam van Société de l'Union Beige
et Etrangère, waarborgende brandfchade aan roerende en onroerende goederen, hebbende eene fpaarkas (caisfe d'épargne
et d'accumulation) en zich mede met levensverzekeringen bezigende. Het kapitaal dezer maatfchappij zal, volgens de
berigten, moeten bettaan uit niet minder dan vijftien millioen
guldens, waarop voorloopig door de deelnemers of actiehouders één millioen honderd. vijf-en-twintig duizend guldens zal
moeten worden geftort. De Directie , bellaande uit Corn-.
misfarisfen, Administrateurs, Auditeurs , enz heeft tot permanenten Administrateur den Heer ED U A RD US M AR Y. Aan
de verzekerden een aandeel in de winflen toekennende van
ten minfle no pCt. , fchijnt zij tot de gemengde maatfchappijen te behoorèn, en althans f io,000 op één hoofd te zullen verzekeren, hoezeer in de berigten geen maximum wordt
opgegeven. Wij weten niet, in hoeverre deze maatfchappij
reeds een gevestigd beflaan heeft verkregen; doch de voortreffelijkheid harer inrigting en de aanmerkelijke voordelen,
welke zij zal opleveren, worden door haarzelve zoo wegílepend afgefchilderd, dat wij daaromtrent liefst verwijzen naar
hare berigten, waarvan de lectuur inderdaad vermakelijk is.
Om den aard der opgenoemde maatfchappijen naauwkeuriger te doen kennen, hebben wij bij derzelver vermelding de
hoogfee hoofdfominen opgegeven , welke zij gezegd worden
op één hoofd te verzekeren. Deze en dergelijke bepalingen
zijn echter meer huishoudelijk, en worden in de berigten
meestal niet gevonden ; zoodat daaromtrent zeer mogelijk ver
wijzigingen of 4iitzonderingen kunnen plaats heb -anderig,
welke ons onbekend zijn. - Men zal dan ook,- ter vera-ben,
krijging van dergelijke opgaven, zich het best tot die maat
zelve wenden.
-fc':apijen
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van het nieuwe ivereldd.eel tot volkomenheid gebragt op den
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i3 Augustus 1826. Hoe vele geflachten zijn er voorbijgegaan, hoe vele omwentelingen daargefteid , hoe vele veranderingen voorgevallen onder etc volken , in dit verloop van drie
honderd- drie -en- dertig jaren, negen maanden en vier-en-twintig dagen
De wereld gelijkt niet meer naar die van e o L u vr n u s. Op
die onbekende zeeën , boven welke men eene zo'arte hand,
de hand des Sninns (*) , zich zag verheffen, die de fchepen
-

gedurende den nacht aangreep en in de diepten des afgronds
fleepte ; in deze zuidpoolgewesten , verblijf der duisternisfe,
van den f'chrik en der fabelen ; in de woedende wateren van
kaap Hoorn en de Stormkaap , waar de loodfen verbleekten ;
in dezen dubbelen Oceaan, die zijne dubbele Branden teistert ; in deze zcci}rcl:c*r, eertijds zoo geducht , varen thans
postfèhepen, regelmatig, in het belang der letteren en der
reizigers. Men noodigt elkander op het middagmaal uit éene
bloeijende flad in Amerika in eene bloeijende dad in Europa,
en komt er op het bepaalde uur. In plaats van die onbehou,.
wene, mnor(ige, verpeste, vochtige fciiepen, waar enen enkel
an pelielvleesch leefde en de fcheurbuil; ons verteerde, bie
vaartuigen den fchepelingen vertrekken,inet ma--denfirljk
honijhou3t befchoten, opgeluisterd door tapijten , f}degels,
bloemen , boekerijen , muzijkïndtrumenten , en aIIe de genietingen der goede fier, Lene reis, die verfcheidene jaren van
nafporing vordert onder de :necstverfchillende breedten, kost
geen enkelen matroos liet leven.
De ftormen ? Men lacht e:• mede. Dc afflanden ? Zij zijn
verdwenen. Een walvischvaarder zeilt naar de zuidpool ; is
de vangst niet goed , hij wendt den lieven naar de noord
een' visch te vangen, kruist hij twee malen de-pol:ni
keerkringen , doorloopt twee malen eene :uiddellijn der aarde,
en raakt binnen eenige maanden cie twee einden van het heelal. Aan de deuren der herbergen van Londen vindt enen de
aankondiging van het vertrek der paketboot van vara Diemens.
land, met alle mogelijke gerijfelijkheden voor de reizigers

naar de `tegenvoeters voorzien, aangeplakt naast die van het
vertrek der haketboot van Douvs•es op Cnlais. Men heeft Zak.
v egvv zers, Gidfen, (landboeken, ten diende van hen, die
voornemens zijn, een' p•leieiertogt rondom de wereld te doen.
Deze tog: duurt negen à tien maanden , fomwijlen korter:
men vertrekt in den winter, wanneer enen uit de Opera komt;
,

,

('b) Zie: dc oude kaarten n dc Ar^,sbifcke zeereizigers
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men doet de Kanarifcite eilanden, Rio Janeiro, de Philippj/nen , China, cie Indiën , Kaap de goede Hoop aan, en is
weêr te huis vóór het openen der jagt.
De floomfchepen kennen geene tegenwinden meer op den
Oceaan; het zijn kiosken, of drijvende paleizen van twee en
drie verdiepingen ; van derzelver hooge galerijen bewondert
men de fchoonfte natuurtooneelen in de bosfchen der nieuwe
wereld. Gemakkelijke wegen loopen over den top der bergen, banen den toegang tot voormaals ontoegankelijke woestenijen: veertigduizend reizigers verzamelen zich, tot een
pleiziertogtje , aan den waterval van de Niagara. Langs ijzeren wegen glijden, als 't ware , de logge vrachtwagens met
vlugge vaart; en, zoo het J ankrijk, Duitschland en Rusland
behaagde, eene telegraphifche lijn daar te hellen tot aan den
muur van China, zouden wij kunnen fchrijven aan een' Chinejchen vriend, en binnen 9 of to uren diens antwoord ver
Een roan , die zijne pelgrimsreis op zijn z8de jaar be--nem.
gon en op zijn 6of'ce jaar eindigde, flechts vier uren daags
afleggende, zou in dat tijdsbeuiek nagenoeg zeven malen onze kleine planeet zijn rondgekuijerd. Het genie van den
mensch is inderdaad te groot voor zijne beperkte woning: men
moet daaruit befluiten tot zijne befeemining voor hoogere gewesten.
Is liet eerie weldaad, dat de gemecufchap der mnenfchen
onderling zoo gemakkelijk is gemaakt? Zouden de volken
niet beter hun karakter bewaren , bijaldien zij elkander niet
kenden , en daardoor eene godsdienftige gehechtheid bewaarden aan de gewoonten en overleveringen hunner vaderen ? Ik heb in mijne jeugd oude Breton nen hooren morren
tegen de wegen, welke men voor hen door hunne bosfchen
wilde banen, offclioon die wegen de waardij hunner aan dezelve grenzende bezittingen moesten verhoogen.
Ik weet, dat neen dit teltel met treffende ukroepingen lean
ondcrfteunen; de goede oude tijd heeft onget w ijfeld zijne
verdicnfte ; maar men behoort te bedenken , dat een fiaatli.n dige toeftand er niet te beter om is , wijl dczeIve bootwvallig
en verf eten is ; of men moet desgelijies fraande hoiden, dat
het Despetismus van Ch;ma en indi , alwaar federt driecluiT
zend jaren niets verancie.d is, hee volrit; e ietIle is , in de ganfche wereld te vinden, Ik voor mij , evenwel , kan niet zier. ,
welk gelde er gelegen zij , in zich , gedurende een veertigtal eeuwen, op te fluiten en af te zonderen niet kindfche
volken en íniieede dwin grinden 4
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De zucht voor en de bewondering van het filfiaan is het
gevolg van eene averegtfche beoordeeling van daadzaken en
van de menfchelijl.e natuur. Van daadzaken, dewijl men
vooronderltelt, dat de oude zeden zuiverder waren, clan de
hedendaagfche zijn; eene volfirekte dwaling: van de menfchelijke natuur, dewijl men niet wil inzien, dat des menfchen geest volmaakbaar is.
De Gouvernementen, die de vlugt van het genie belemmeren , !lachten de vogelvangers , die den adelaar de vlerken
knotten, om hem in zijne vaart te fluiten.
Inderdaad, de razernij der vooroordeelen kan alleen zich
kanten tegen den voortgang der befchaving: men befchouwt
de volken met hetzelfde oog , waarmede men hen eertijds
zag; afgezonderd, en In derzelver bellemming niets gemeen
hebbende met elkander. Maar, wanneer men het menfchelijk
geflacht befchouwt als een groot huisgezin, naar hetzelfde
doel flrevende ; wanneer men het bekrompen denkbeeld vaarwel zegt, dat alles hier beneden derwijze is ingerigt ,dat een
klein gewest, een klein koningrijk voor altijd bij derzelver
onwetendheid, armoede en ftaatkundige inrigtingen , zoo
als die door barbaarschheid , tijd en toeval zijn daarge(leld,
moet gehandhaafd worden, — alsdan zal die ontwikkeling
der nijverheid, der wetenfchappen en kunden, in haren waren aard, en als eene wettige en natuurlijke zaak , zich aan
ons vertoonen; en men zal die algemeene aandrift erkennen,
als zijnde die der groote maatfchappij , welke , hare bijzon
geëindigd hebbende, hare algemeene ge--dergfchins
fchiedenis begint.

EIGENIIANDIGE BRIEF VIN DEN ONLANGS OVERLEDEN' VER MAARDEN COMPONIST LUDWIG VAN BEETHOVEN, ONDER
Z;1NE NAGELATENE PAPIEREN GEVONDEN (*).
('

Y

) De naar? Van vB E E T H OVEN heeft finds lang eerie

,Eurepefche vermaardheid verworven._ Wij meenden daarom

onzen 4echts eenigzi muzijkkundigen Lezeren dienst te
doen niet de nmededeeling van dezen Brief , i den jare i8oe,
tijdens eerie gevaarlijke kran'kte , gefchreven aan zijne Broeders, en, terwijl dezelve ons een' blik doet flaan in de ziel
des armen mans, tevens allezins berekend ter juiste beoordeeling
en regte waardering zijner oniterfelijke Compofitiën.— Redact.
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ai RIEF

Foor m fne Broeders iiARL en ***(*) IIEET HOVE N. P
e,tt Gij menfchen , die mij voor vijandig,, norsch of menfchenliatend houdt of verklaart, hoezeer verongelijkt ge mij!
Gij kent de geheime oorzaak niet van datgene, wat u dus
toefchijnt. Mijn hart en zin waren van jongs af aan geopend voor het zacht gevoel der welwillendheid. Tot het
verrigten van groote daden voelde ik mij Reeds geneigd.
Maar bedenkt, dat finds zes jaren een heillooze toeland mijn
deel is. Door onverflandige Geneesheeren verergerd, van jaar
tot jaar in de hoop van beterfchap te leur gefteld, en ten
€aatfle tot de voorifelling eener aanhoudende kwaal , welker
genezing veelligt jaren kan aanhouden of misfchien onmoge
lijk is, gedwongen, niet een vurig temperament geboren,
zeer geneigd tot gezellige vermaken , moest ik reeds vroeg
mij afzonderen, eenzaam mijn leven flijten. Wilde ik fomwijlen mij op eens over dit alles heenzetten, o hoe hard
werd ik alsdan door verdubbelde treurige ondervinding van
mijn gebrekkig gehoor teruggeflooten; en toch was het mij
niet mogelijk, tot de menfehen te zeggen : „ Spreekt lui
ik ben doof." Ach ! hoe ware het mij-der,fchuwt;an
ook mogelijk, de zwakheid van een zintuig kenbaar te ma,

ken, dat bij snij volkomener dan bij anderen behoorde te
zijn; een zintuig , dat ik eens in de hooglie volkomenheid
bezat , — in Bene volkomenheid , zoo als maar weinigen in
mijn vak hetzelve bezitten of bezeten hebben ? o! Dat kan ik
-niet. Daarom vergeeft, dat ge mij óáár terug zaagt wijken,
waar ik mij zoo gaarne in uw midden had bevonden ! Dubbel wee doet mij m ^n ongeluk , dewijl ik daardoor miskend
worde. Voor mij heflaat geene ontfpanning in gezelfcihap
van menfchen, geen belangrijk onderhoud, noch wederzijdfche uitgieting des harten. Bijkans geheel verlaten, mag ik
mij , aileen voor zoo verre dringende noodzakelijkheid zulks
vordert , met het gezellig verkeer inlaten. Ais een verban
moet ik leven. Ga ik naar een gezelfchap , zoo be--ne
vangt mij eene henaauwde angstvalligheid, dat men mijnen
toetland zal opmerken. Zoo was het dan ook gedurende dit
half jaar, dat ik buiten feet. Door een' verltandigen Arts
(*) De voornaam des nog levenden Broeders (It ii RI.
flierf vóór onzen L u v w i c) is door den Uitgever der 411g.
Zcit«fo, , waaruit wij dit fink ontleerden, achterwege
gele LeO.

VAN LUDWIG VAN BL'ETh OVEN.
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vermaand, mijn gehoor zoo veel mogelijk te fparen , kwam
hij inderdaad mijne tegenwoordige natuurlijke gefleldheid
voor; hoewel ik , door vurig verlangen naar gezelligheid weg
mij meermalen liet verleiden. Doch welk eene-geflpt,
verdemoediging, wanneer iemand naast mij stond, en in de
verte cone fluit hoorde, en ik niets hoorde, of iemand den
herder hoorde zingen , en ik niets hoorde ! Zulke voorvallen
bragten mij nabij cie vertwijfeling ; en weinig ontbrak er aan,
of ik zelf had een einde gemaakt aan mijn beftaan. Zij alleen, de Kunst, hield mij terug; en het fcheen mij onmogelijk , de wereld te verlaten, vóór ik dat alles hadde voort
waartoe ik mij geroepen voelde; en zoo verdroeg-gebrat,
ik dit ellendig leven , — waarlijk ellendig , niet een zoo
prikkelbaar ligchaam , dat eene eenigzins fchielijke verandering mij uit den besten toeftand in den flechtulen kan ver
Geduld, dus heet zij; haar moet ik thans tot ge--platfen.
zellinne kiezen. Wel nu, ik bezit het; duurzaam, hoop ik,
zal mijn befluit zijn, het uit te harden, tot dat bet der onverbiddelijke Schikgodinnen behaagt, den draad te verbreken.
Mogelijk betert het , mogelijk niet; ik hen bereid. Reeds
op mijn e3;le levensjaar gedwongen Filozoof te worden, valt
niet gemakkelijk, valt den kunflenaar zwaarder dan iemand
a: fiers. Godheid! Gij leest in mijn binnenle; Gij kent het;
Gij weet, dat menrcheniiefde en neiging tot weldoen daarin
wonen. Menfc'.hen ! wanneer gij dit eenmaal leest , zoo
denkt , dat gij mij onregt hebt aangedaan ; en de ongelukkige
vertrooste zich , een van zijns gelijken - te vinden , die , in
fpijt van alle hinderpalen der Natuur, nog alles heeft gedaan, wat in zijn vermogen flond, om in de rij van waar
te worden opgenomen. Gij -digekunfarsmcl:
mijne Broeders ic a it r en * * ' , wanneer ik dood ben en
Profesfor s CH n i n nog leeft, zoo verzoek hein uit mijnen
naaar, dat hij mijne krankheid befchrijve, en dit gefclirift aan
mijne ziekte efcliicdenis toevoege, opdat ten minfle na mij
dood de wereld zoo veel mogelijk met mij verzoend-ne
worde. Tevens verklaar ik u beiden mits dezen tot erfgenamen van mijn gering vermogen (zoo het dien naam mag
dragen). Deelt het eerlijk, en verdraagt en helpt elkander.
Wat ge mij moogt misdaan hebben , dat , weet gij , is u reeds
lang verbevon. U , Broeder it A R L , dank ik flog in 't
bijzonder voor uwe , in den laathen tijd , mij betoonde ver
dat ulieden een beter, zorg--kiefdlt.1In'vsch;
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vrijer leven, dan mij, ten deel valle. Leidt uwe kinderen
op tot deugd ; zij alleen kan gelukkig maken , geld niet (ik
fpreek uit ondervinding) ; zij was het, die mij ook in ellende
heeft opgebeurd ; aan haar, benevens mijne kunst, heb ik
het te danken , dat ik door geenen zelfmoord mijn leven
eindigde. Vaartwel en bemint elkander! Alle mijne vrienden
dank ik, inzonderheid Vorst L I C H N O W S K I en Profesfor
S CH MID. De Inftrumenten van Vorst L. verlang ik, dat
vooral bij éénen uwer mogen bewaard blijven; doch er ontlia
deswege geen twist onder u, en wanneer zij u tot iets
noodwendigers kunnen dienen, zoo verkoopt ze. Hoe blijde
zal ik zijn, bijaldien ik ulieden ook nog in het graf van
dienst mogt zijn geweest ! 't Is dan gedaan. Met vreugd
ga ik den dood te gemoet. Overvalt hij mij echter, vóór
dat ik nog gelegenheid heb gehad, alle mijne kunstbekwaamheden te ontwikkelen , zoo komt hij mij , ondanks mijn hard
noodlot, nog te vroeg, en ik zou hem wel fpader wen epen.
Maar ook dan ben ik tevreden. Verlost hij mij niet van
een' eindeloos lijdenden toefland? Kome hij dan , wanneer
hij wil, ik ga hem moedig tegen. — Vaartwel, en vergeet
mij in den dood niet geheel ; dat heb ik aan u verdiend,
dewijl ik in mijn leven vaak aan u heb gedacht, om u gelukkig te maken, zoo het zijn mogt.
,
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LUDWIG VAN BEETHOVEN. p

(L. S.)
Voor mijne Broeders K A R L en * * , om na mijnen dood
io Oct. 1802.
te lezen.
Zoo neem ik dan affcheid van ulieden — en wel treurig.
Ja, de zoete hoop , welke ik hier medebragt , om ten minfte
tot zekere mate herfleld te worden , zij heeft mij thans geheel verlaten. Gelijk de herfstbladeren afvallen en verwelkt
zijn, zoo is ook zij voor mij dor geworden. Zoo als ik
herwaarts kwam, ga ik heen. Zelfs de hooge moed, die
mij vaak in de fchoone zomerdagen bezielde , hij is verdwe.
nen. 0, Voorzienigheid ! Laat eenmaal een reine vreugde
voor mij lichten — te lang reeds is de innige weêrgalm-dag
der ware vreugde mij vreemd — ach! wanneer, wanneer,
o Godheid! zal ik in den tempel der Natuur en der menfclien
haar weér gevoelen! -- Nimmer? -- Necn! — o, liet
is te hard!
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OVER DR. FRANCIA, DEN TEGENWOORDIGEN BEIiEERSCIIER VAN PARAGUAY.

]Jr. R E N G G E R en de Heer L O N G C u A M P kwamen in I 8I9,
op Benen togt , ten behoeve der natuurkundige wetenfchappen ondernomen, aan de la Plata, en begaven zich verder
raar de provincie Paraguay ; doch naauwelijks waren zij al.
daar aangekomen, of Dr . F R A N CIA fneed hun den terug
af, en dwong hen, tot den jare 1825, in zijn gebied te-tog
verblijven. De erkenning der Zuid - Amerikaanfche Republieken, en ook van Paraguay, door de Engelfcien, welke den
kleinen Despoot flreelde , gaf aistoen aanleiding tot 'tiet ontílag der Engelfche en eenige andere vreemdelingen ; welke
gunst dan ook onzen reizigers in 't eind te beurte viel. Daar
wijl de Koning van Frankrijk Paraguay nog niet-entg,
heeft erkend , houdt hij de Franfchen , en onder dezen den
vermaarden IS ON P LA ND, den reisgenoot van iI t M 13 0 Li) T,
tot heden in bewaring; hoewel deze thans, na zijne trouweboze gevangenneming en mishandeling, in zoo verre zijne
vrijheid geniet, dat hij, op een klein landgoed, zijn' eigen
akker bebouwen , en met handenarbeid voor zijn, der weten
dierbaar, beflaan zorgén mag. Alle aanzoe--fchapenzo

ken, ten behoeve van dezen natuurkundige gedaan, zijn tot
dusverre `vruchteloos geweest: hoe meer gewigts men aan diens
perfoon hecht, des te hardnekkiger was de weigering van den
Dictator, ten einde in het aanfchijn van Europa met zijne
vlagt en onafhankelijkheid te pralen.
Dr. FRANCIA is de zoon van een' geboren Franschman
(waarop hij trotsch is) en eene Kr•eoolfche. Hij ftudeerde
tot Advocaat , en verhief zich, door zijne fchranderheid en
bekwame pen, weklra bbven alle zijne landgenooten. Toen
de Zuid -Amerikaan/die provinciën, en ook Paraguay, het
juk des moederlands afwierpen, trad hij eerst als Geheimfchrijver der nieuwe republikeirifche Regering van Paraguay op,
en droeg, in dezen ondergefchikten post, alreeds liet zijne
krachtdadig bij , dat deze provincie zich van de overige affclieidde, en zelfs met de wapenen hare onafhankelijkheid,
gelijk vreeger temen de S' n;ar-dnn, zoo ook nu tegen Bue^aas -^s, ii ndilaafde. Zijns eerzucht f}reefde naar d opperiieerlehappij , en zijne mecreenceid in verflans] , zijn vast
,irakter boeze.atlen zijnen minder begaafde landslieden zulk
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een ontzag in, dat hij , met geringe moeite , binnen korten
tijd , tot eerie raagt geraakte , die zelfs in Izzir niet tirannieker zijn kan. NAPOLEON was zijn Model. In 1813 wierp
hij het oude Betluur omverre, en deed het door eerie nieuwe
Conful - regering vervangen. Als Eerfle Conful deed hij , in
1814, zijne Collega's afdanken , en zich als onbepaald Dictator, voor drie jaren, verkiezen. Deze ten einde zijnde,
had hij , door geweld en list, zijne heerfchappij alreeds derwijze gevestigd, dat hem niemand tegenfland durfde bieden ,
toen hij zich tot levenslansen Dictator liet verheffen. Sinds
dien tijd, nu, is hij de alvermogende beheerfcher zijns va
dat zoo groot is als Frankrijk, maar flechts onge--derlans,
veer 200,000 zielen telt. Hij heeft zijn gebied van binnen,
zoo wel als naar buiten , door zeer krachtige maatregelen
bevestigd, die, wel is waar, niet zelden allerwreedaardigst
waren , maar tevens getuigenis droegen van veel fchranderheid en moed. Naardien hij van inwendigen partijgang niets
te duchten heeft, zoo lang zich deze door vreemde hulp niet
kan verfierken, heeft hij zijn land geheel afgefloten van alle
gemeenfchap van buiten , en is in deze Vastelands - afzondering gelukkiger geweest dan N Al' 01. z ON. De Natuur zelve
kwam hem daarin te hulp, daar de vruchtbare bodem des
lands deszelfs bewoneren alles verfcliaft, wat zij behoeven,
en hun alle vreemde voortbrengfelen en handel fchier ontbeer
maakt; terwijl deszelfs aardrijkskundige ligging bovendien-lijk
derwijze gefield is, dat liet, zonder groote infpanning, van
alle zijden kan worden .afgefloten. Ten Westets en Zuiden
wordt het door de Parana begrensd, die, met fterke wacht
bezet, aan elk den uit- en ingang belet. Ter andere-posten
zijde wordt het beveiligd door den grooten Vroom Paraguay,
en aan genen kant door onmetelijke wildernisfen vol barbaar
dammen Indianen , die geenen vlugteling doorlaten. Op-fche
deze wijze kon Dr. F R A N CIA eene algeheele affluiting van
Paraguay bewerkflelligen. Ook heeft hij alle aanvallen van
buiten gelukkig afgeílagen. De Indianen in het Westen heeft
hij door zeer gepaste en krachtige maatregelen beflendig in
toom gehouden ; van het Zuiden heeft Buenos - Ayres, na de
ééns mislukte proef, het niet weder gewaagd, Paraguay aan
te tasten; en de woeste benden, die, aan de westelijke grenzen, in het bekende oostelijke Banda fchrik en verderf ver
hebben zich, zonder Paraguay te benadeelen, al--fpreidn,
tijd zelve vernield. Haar eeríle aanvoerder, A R T I GA s, moest,
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ails viugteling, bij Dr. r• RAN C I A eene fchuilplaats zoekera
en zijn opvolger, R 0 nt I RE z, eene vijandige houding aannemende, vond weldra zijnen dood. — Aldus naar buiten beveiligd , heeft F R A N C I A ook van binnen zijne heerfchappij
op het zekerst bevestigd. Even als N A P0 LEO N, heeft hij
van den eenen kant de Royalisten, de oude Spanjaarden, —
van den anderen de Republikeinen , de Kreolen , ten onder
gebragt, hunne opperhoofden ter dood veroordeeeld, en het
vermogen der rijkflen verbeurdverklaard. Met den Bisfchop
des lands en de Geestelijkheid heeft hij eveneens omgefprolagen , als N A P 0 L E ON met Rome. De plaats van alle de oucie ambtenaren won't door hemzelven en zijne medehelpers
bezet, met wélke, en met behulp zijner foldaten, hij zijas'
stil en welbehagen onbegrensd uitoefent. I-Ioe barbaarsch hij,
echter, met kerker, lijfraffen, verbeurdverklaring en terdoodbrenging zij te werk gegaan, veel goeds heeft hij, van
den anderen kant, aan land en volk beween'; hebbende
door zijne handelwijze omtrent de Geestelijkheid het oude bijgeloof krachtdadig gefnuikt, door nieuwaangelegde vestingen
en krijgskundige maatregelen de veiligheid van buiten verzekerd • door nieuwe reiswegen en andere inrigtingen het a7gemeene welzijn bevorderd; en, bij de afflnijding van alle
gemeenfchap met andere volken, door het verdubbelen der
inlandfche nijverheid het volk werkzamer en het land rijker
gemaakt.

PIIILÊ 1\10 N,
OF DE DRIE WENSCIIEN.
(Effe

dichtmatiáe 6'ertelli.og.)

In de eeuw, toen de Vader der Goden (*) op aard'
Ng 't menschdom bezocht aan den huislijken haard,
Behoud er een man, van de wereld vergeten,
Blijmoedig en gul, en Philémon geheeten.
Hij woonde, vernoegd, in de fchoonfte landouw,
Beploegde zijn' akker en oogstte zijn' bouw,
En zag, hoe zijn ijver zijn fchatten vermeerde,
Offchoon hij den Mammon niet angflig vereerde.
(°) Het oorfpronkelijke noemt hier en vervolgens jezus en zijne Apostelen. De kiefche Lezer zal den Inzender gewisfelijk dankweter voor de in
dezen genomene vrijheid; offchoon dan ook ginds en elders , het naive daar.
door eenigzins moge 'verminderd zijn.
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IUJ reikte den armen blijmoedig de hand,
Voorzag hen van voedfel en dekfel en brand,
En dan eerst, dan £maakte zijn wijn hein ter degen,
Wanneer hij zijn' gasten de glazen zag legen.
De wildvreemde pelgrim , vermoeid en verdwaald,
Werd hartig te zijnent verkwikt en onthaald;
Hoe laat ook , hoe veel ook , hij huisde die kwamen,
En vroeg nooit nieuwsgierig hun zaken en namen.
Eens, toen hij nog buiten in 't maanlichtje zat,
En blij met de zijnen zijn avondbrood at,
Verfcheen weêr een vreemde, die fchuilplaats kwam vergen,
En bad, voor dien nacht, in den fial hem tc bergen.

„ In huis'" riep Philémon , en bragt hein er heen.
„ Ik bad ," fprak de vreemde , „ voor mij niet alleen;
Nog twaalf van mijn vrienden, die aanftonds genaken,
„ Verzoeken voor hen ook een plaatsje te maken.",, Laat komen, laat komen! hoe veel ook , wat nood?
„ Ik heb," riep Philémon , „ nog plaats en nog brood.
„ Gij zult mij niet , broeder! hoe veel u verzellen,
„ Met fcheelziende blikken mijn gasten zien tellen."
En fpoedig genaakten reeds de andren van ver.
Een hunner blonk uit als een fchittrende fier,
Die, voller en fchooner dan allen, die pralen,
De lichten rondom zich verdooft door haar flralen.
En zonder te vragen, waar heen, of van waar,
Begroette Philemon de talrijke fchaar,
Bood ieder aan tafel het liefst, dat hem lustte,
En lei hen gemaklijk tot 's ochtends ter ruste.
En toen men de zon wear ten hemel zag ftaan,
Sprak de eesfre der vreemden Philémon wear aan:
„ Wij zijn onbekend in uw woning ver£chenen,
„ Maar gaan onbekend nu, o brave! niet henen.
„ Vereeuwig, en griffel, met fchrife van uw hand,
„ In letters van goud , ons bezoek aan den wand ;
Verhaal en herzeo- liet aan grijzen en knapen:
„ Hij , Jupiter, heeft in uw woning geflapen !"
Philemon ver£chrikte en verweet zich met vrees,
Dar hij hein geen hulde naa waarde bewees.
Mijn Fleer.," zegt de bode , „ begeert u te Iconen,
„ En vraagt u , wat gunst gij het liefst u zaagt wonen.
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Spreek op nu opregt en rondborltig en vrij,
„ Wat wilt ge? wat wenscht ge? Vertrouw het aan mij.
„ Geen gunst kunt ge vragen, geen wonder zelfs denken,
Dat boven zijn' wil en zijn magt is te fehenken." -,

„ Nu ja ," zet Philémon , „ dewijl ge 't mij vraagt,
„ Ik word door een wenschje drie vier foms geplaagd.
„ Welras trekt de Dood mij naar 't graf bij de haren,
„ En , vriendliefi graag leefde ik nog vijfhonderd jaren,
„ Dan heb ik een' vruchtboom (geen fchooner in 't rond) ;
„ Die moest blijven levet zoo lang ik beftond ,
„ En wie hem beklom , buiten mij, van zijn leven,
„ Die moest er betooverd aan vast blijven kleven.
, Dan heb Ik een' armftoel (gij ziet hem daar flaan);
„ Daar wensch ik een heimlijke veer of wat aan,
Die hem, wie zich daarop mogt leunen of zetten,
„ Het opflaan en heengaan krachtdadig beletten."
De bode fchoof langzaam den floe! wat op Tij',
Als waar' hij reeds bang voor gevaar zoo 'nabij.
„ Philémon ! mijn vriend ! in wat zeldzame grillen ,'•
Zoo riep hij, „ beftaan al uw wenfchen en willen t
„ Uw pad loopt langs bloemen, gebakend en regt;
„ 'k Begrijp dus, waarom ge u aan 't leven zoo hecht;
„ Maar neen , van die Ihikken aan boomen en doelen
„ Kan ik het vermaak en het nut niet gevoelen." —
„ 't Is toch ," zet Philémon , „ zoo gek niet bedacht.
„ Geen boom is zoo welig, geen peer is zoo zacht;
„ Maar, fchoon ik een jaar met geduld zit te toeven,
„ Ik mag op zijn best er van plukken en proeven.
„ Naauw fchittren de vruchten in 't najaar aan 't loof,
„ Of fnoepzieke guiten zijn 's nachts aan den roof.
„ Ik kan, wat ik poog , hen betrappen noch vangen;
„ Dus moest dat geboefte aan den boom blijven hangen.
Wat aangaat den floe!..... nu, dat meen ik toch wel!
Ik heb daar een' buurman, een bestig gezel;
„ Hij komt 's winters avonds mijn' diseis wel eens deelen,
„ En met mij bij 't vuur zitten praten en fpelen.
„ Nu ben ik in 't dobblen voorzeker een held;
„ En, fchoon wij niet husfche ❑ om handen vol geld,
Zoo wordt toch mijn vriend op liet lot wel eens giftig,
En loopt dan mijn deur uit, verdrietig en driftig.
Az1NGELW.
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„ Dan valt mij de tijd fours zoo lang. en zoo traag.;
Dus had ik dien "íloel met die, firikkeri zoo graag,
„ Om , als mij mijl} gasten baloorig ontfpringen,
„ Hen weêr tot .bedaren en zitten te d6vingen."
Nog fcliudde de bode beder)klijk het hoofd.
'k Had waarlijlz van u toch iets wijzers geloofd!
„ Eer moest gij , in plaats van die ,luienige flreken ,
,,.Een' ftoel voor uzelven hier boven befpreken."
Dus knorrig verliet hij Philémon met fpoed;
Maar ras wear 'verfeiken hij, zachtzinnig en goed.
„ Wel nu dan,. Phi.lêmon ! wees blij enn tevreden;
„ Mijn heer•,' zegt de bode, ,; bewilligt uw beden.
„ Nog vijfhonderd jaar leeft gij vrolijk en. Frisch;
„ Uw boom blijft in wezen , zoo fchoon als hij is ;
„ En hij en uw, ftoel zullen vatten en houèn ,
„ Wie ooit, buiten u , er liet lijf op betrouwen. —
-

0, heerlijk r' zoo riep hij , eli fprong op en, neêr ;
„ Maar 'k geef, als .ik..wiI,.hun de vrijheid toch weer?"„ Wel zeker !'s . zei de ander; „ gij hebt. maar te fprcken,
„ En banden. en ffrikken gaan openen breken.'
F

Erkentlijk wilde ijlings Philêmon nu _voort;
Maar:.,, Blijf l" (prak de bode; „van loffpraakgeenwoordt:
,, Mijn Meester begeert niet, wat gunst 'hij moog' toonen
„ Dat ulenschlijke lof hein zal danken en bonen."
Nu .kwamen ook de andren , den. flaf in de hand,
Om verder te trekken door 't vruchtbare land;
Zij dankten Philemon voor 't gastvrij onthalen,
En togen, verkwikt, wear langs heuvels en dalen.
Philemon zag rustig, in ítoorloos genot,
Ilet tuimlen der baren van tijd en van lot;
Reeds zevenenaal zag hij het menschdom verdwijnen,
En zevenmaal reeds wcêr een ander verfchijncn.
Zoo vloden de jaren en eeuwen daarheen.
Zie ," riep hij en fprong dan, „ hoe vlug nog ter been!
Ik zal tot aan 't einde der wereld wel leven
Dc Dood heeft mij vast uit zijn boekje gewreven."
„

Vermeed en verblijd in dien lagchenden droom,
élez ieLt hij wcér'viol ijk zijn' dierha.ren b x'en >
1'n, juist 1111 vara zitijs (4111 een peertje te feiiiilci,
,;Lunt Ii ij, op een tu:aal, un w illens te trillen.
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Ilij ziet om zich heen , en . .. daar fiaat hij ; de Dood!
Die vriendlijk , als broeder, de knokkels hein bood.
Philémon fond bleek en niet roerl4pze blikhen ,
Zoo deed het geraamte en .zijn zeis hein vgrfcllrikken.
„ Ei zie ," fprak vriend I-Iein., „ kom_ ik nog al te vroeg ?
„ Mij dacht gij lhadt nu toch,ivan 't leven genoeg.
„ Maar, fchoon overlast en beftapeld met jaren ,
„ Nog hebt gij geetx' trek iii, mijn fchuitje te varen."
„ 't Is- Waar," zei Philémou, herfteld van zijn' fchrik;
„ Doch , daar toch geen ilervling zoo oud wordtals ik,
„ Welaan dan, 't is 'billijk, ik reis -niet u mede;
„ Maar gun mij vooraf nog, ik fineek .liet, n bede.
Ei, pink mij,-, .-rijn beste ! tot laafnis in. 'x ,graf,.
„ Een paar zachte peertjes van dezer boem a€!
Ik oude , zoo !lijf en zoo stram van gewrichten,
Iian waarlijk dit zelf reeds niet langer verrigten."
;

De Dood, anders norsch en weerbarflig en boos,
Was nu eens gefchiht en beleefd voor een poos;
Ilij klom , met zijn ratelend rif, in de twijgen
En plukte twee peren, zoo fapplg als vijgen.
Maar toen hij terug wou en weér naar den grond,
Toen zag hij bedroefd en bedwelmd in het rond;
Toen kon hij de fchenkels nipt keeren of wenden,
Zoo floten de takken hein vast om de lenden..
Zie, dwingland!" zoo ,juichte Philélnon met fpot,
„ Nu zijt gij verwonnen., nu zit gij in 't kot
„ '1t Wil nogtans , verrader! tl redden en (paren
„ Maar eerst moet gij hier mij onflerfijk verklaren."
„

„ Neen!" brulde de Dood in zijn woede, „ neen ! neen!
„ Ik breek wel mij zelf door den tooverfirik heen.
Rampzaalge, zoo bang voor uw beuzelend leven!
„ Ik wil u geen' dag en geen uur langer geven."
Philemon, gerust en wel wis van zijn zaak,
Belachte liet fnoeven der klapprende kaak ;
!lij trok met het wapen des vijands naar binnen,
1VeI zeker wie hunner den tweeftrijd zou winnen.
Intusfcllen 't werd nacht , en 't geraamte, in zijn gram,
Sloeg knokkels en fchenkels zich kreupel en lain,
En floorde den flaap der verfchrikte gemeente
Dour 't lnulengeklepper van 't ranilend gebeente.
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Daar zat hij, de heerfcher in hut en in hof,
Die Goden der aarde doet molmen tot Plof;
Daar zat hij , in ketens van firuiken geflagen,
Onmagtig te woelen en bitter te klagen.
Des ochtends al vroeg riep zijn luidkeels gekrijt
Philémon weêr tot zich , reeds drok aan 't ontbijt.
Welnu dan," zet deze, „ wat is het? laat hooren 1
„ Belooft gij mij voortaan dan nooit meer te horen ?"-Maak los," riep de Dood, „en ik geef nog één jaar." —
Weg, vrek !" riep Philémon; „ het lijkt er niet naar:
Gij zult mij het leven voor eeuwig beloven,
„ Of blijft, ik bezweer het, voor eeuwig daar boven;'
A

,

Hij trok zich de slaapmuts weét diep over 't oor,
En wandelde neuriënd zijn laantjes eens door;
En drie dagen lang klonk, al luider en Eierker,
Het razend misbaar in den groenenden kerker.
Intusfchen ontfliep er geen f}ervling op aard'.
Dat 'a vreemd," zet VorstPluto; „dat.'s raar ,bij mijn baard
„ Geen zieltje verfchijnt. Is de Dood dan geflorven 2
„ Zoo ben ik, och armel voor eeuwig bedorven."

„

Maar eindlijk, na drie dagen jammer en hoon,
Zong nu toch de trotschaard een' vriendlijker toon,
En febreeuwde, als Philémon volfirekt nog wou leven,
Hem vijfhonderd jaar voor zijn vrijheid te geven.
,, Nu, top !" riep Philémon; „ ik woeker niet, neen;
„ Maar, vriend , ik vertrouw je op het woord niet alleen;
„ Gij moet mij, aleer ik mij veilig wil reeknen,
„ Ons vredesverdrag hier befchrijven en teeknen."
Ilij reikte terftond hem een grift en een blad.
De Dood nam die beide, bezon zich eerst war,
En fchreef, van natuur niet bijzondet omliagtig,
't Verbond en den losprijs kortbondig en krachtig.
En toen hij 't gefchrift nu geteekend hem gaf,
Sprak aanstonds Philémon: „ Gevangne, kom af!"
De twijgen beweegden, de takken verbogen,
En 't vlugtend fcherminkel was weg uit zijne pogen.
an harte verjongd en om 't uitflel verheugd ,
Defteedde Philémon den tijd weér in vreugd ,
En, reeds weer aan 't eind zijner loopbaan gekomen,
Was nog hem de trek niet tot leven benomen.
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Nu liep hg met huivring den vrijbrief eens door,
En las daar zijn vonnis, de doodflraf, zich voor,
En kon nu geen middel, geen list meer verzinnen,
Om nog weêr zijn' levensdraad langer te fpinnen.
Reeds, plonderde 't najaar liet laatst, dat hem bleef,
De bloemen des velds en de lommer der dreef,
En telkens reeds dacht hij, bij 't ritfien van 't loover:
„ Daar is hij • ;de dwiugland ! o wee mij! 't is over."
Doch lang reeds was de oogst In zijn fchuren gehaald,
Maar nog bleef zijn fchuld aan natuur onbetaald;
Reeds raasde de winter, vergramd, op zijn daken,
Maar nergens nog zag hij 't geraamte genaken.
Op eens toch ('t was juist op Driekoningendag)
Herinnert de Dood zich het wettig verdrag,
En ijlings daar dringt hij, op fcharlende koten,
In 't huis van Phildmon, door grendels en floten.
Hoe komt gij zoo laat toch 9" riep deze hem toe:
„ Ik ben reeds finds jaren het Ieven zoo moê;
„ 'k Heb lang reeds naar u door mijn venfter gekeken,
„ En dacht: is die tijd dan nu nog niet verftreken?
„ Welaan dan, wees welkom! geen langer gefchiI ;
„'k Verzegel nog ras maar mijn' uiter!ten wil;
„ Ontdooi u de koude gewrichten intusfchen;
„ Ga zitten ; daar hebt gij een' itoeI met een'kusfen."
Heer klapperbeen buigt zich beleefd voor die eer,
En zet zich aan 't vuur op den tooverftoel neer
Maar eensklaps daar voelt hij, door fprongen en nepen
Van veren en
, zijn klaauwen gegrepen.

kiemmen

„ Hal flaaf van de wereld !" zoo riep hij verfchrikt,
„ Ik ben door uw loosheid dan nogmaals verfïrikt ;
„ Maar, fchoon ik ook duizend jaar lang hier zon blijven,
„ Ik zal u op nieuw toch geen' vrijbrief weêr fchríjven!"
Hij hieuw met zijn zeisfen vervaarlijk in 't rond.
Philémon greep (paanders en hout van den grond,
En wierp die van verre 't geraamte om de fchonken,
En zwavel en pek in de fpattende vonken.
„ Houd op !" riep de Dood ; „ ben je razend? fchei uit!
„ Gij brandt me, gij blakert me, fatanfche guit!
„ Ter hulp! ik verteer; laat mij los, laat mij loopera;
„ Zeg op, voor hoeveel ik mijn vrijheid kan koopent" —
„ Nu ja ," zei Philémon , „ gij weet onzen prijs;
„ Zie , daar is een blaadje ; fchrijf ras een bewijs,:
„ Gij laat mij nog vijfhonderd jaren in 't leven,
„ En aanfiouds is u weêr de vrijheid gegeven."
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Gedrongen dpor 't vuur, en al meer in den brand

Stelt ijlings de Dood hein den vrijbrief ter hand,
Springt op, reeds gezengd en gevlekt aan de fcheenen,
En was, zonder affcheid of groet, weer verdwenen.
Maar, nu wear aan .'t einde der vijfhonderd jaar,
Begeeft zich de Dood niet op nieuw in gevaar;
Hij waagde zijn rif bij Philémon niet weder,
Maar fchoot met een'. pijl uit de -verte hem neder.
,, Vaarwel !" riep de grijsaard, in 't harte. doorboord ,
„ Vaarwel, fchoone wereld, die .nog mij .bekoort!
,, Gij waart mij een lusthof van vreugd en vermaken
„ Nu ga ik, en zie, wat. ik.l,oven zaL.-fmaken;'

;

Zijn wandel op aarde was deugdzaam en goed;
Dat fieuiide bij 't fterven. zou krachtig zijn' moed;
Ook wist hij , hoe vreemd en -hoe ver hij belendde,
Dat Jupiter, of zijn portier., toch hem kende.
Intusfchen klapwiekend, en. drijvend omhoog,
Daar valt hem benedep een vuurpoel in 't oog;
Daar ziet hij, den. Styx, en het Hof van den Koning,
En Pluto, hemzelv', op de floep van zijn woning.
Philémon, nieuwsgierig en luimig van aard,
Daalt neer in de diepte met pijlfnelle vaart ,
En wil nu ter loops van nabij toch eens kijken,
Hoe Pluto al woont en regeert in zijn -rijkep.
Hij naakt al en gluurt al - en loert al in t rond.
„ Herin !" fchreeuwt Vorst Pluto;,, naarbinnen , gij hond!" -„ Neen, vader," zet de ander, een weinig aan 't beven;
,, Ill moet weer naar boven; ik kijk maar eens even."
Op 't dondren des Meesters'verfchenen meteen
De burgers van d',afgrond gepakt om hem heen,
En kreten wanhopig, en fuikten en fchreiden:'
,, Och,. mogten wij, zalige Geest! u geleiden!"
Daar war-e11 er onder zoo fchoon en zoo jong,
Dat heimli.jk, uit deernis , een traan hem ontf}prong;
En firaks kwam de , Iust en de list bij hem boven,
Om ' Pluto een paar van zijn zieltjes te ontrooven.
Hij „vist, hoe hij eertijds bij vriend en gezel
Bekend was als knap en gelukkig in 't fpei.
„ Kom ," dacht hij , „ wat toefik ; terftond.maar beginnen:
„ Laat zien wat wij kunnen ; die .wagen , die winnen.
;

„ Heer!" fprak hij den- Koning der duisternis aan,
„ 't Is waar , ik was willens naar boven te gaan;
„ Doch , daar het hier vol is van lustige knapen,
„ Mij dunkt ik kan voortaan hier ook toch wel ílapen.
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Wat zegt gij? ik dobbel om ziel en om lijf;
„ Verlies ik, welnu dan, gij hebt mij , ik blijf;
Alleen als ik win, dat wij juist niet gelooven,
Dan neem ik een zieltje van u meê naar boven:' -„ Komaan," zei Vorst Pluto; „ wac. waag ik er mee?
„ 'k Ben. ruim • toch voorzien van janhagel en vee.
„ Zoek fteenen!" zóo: riep hij met frhelden.en vloeken,
En zonder verwijl ging een dobblaar ze zoeken.
Zij wierpen, en Pluto verloor keer op. keer;
Twaalf zielen. verloor hij ; toen dorst hij niet meer.
„ Weg, fchelln t" riep hij uit, „pak -u weg uit mijn ftaten!
,, Gij zoekt mij alleen in den afgrond te laten."
Philémon :ontvoerde, naar keus en raar- lust,
Twaalf vriendlijke zielen aan de aaklige kust,
Zag fterren en zonnen zich wenden -en weemlen ,
En steeg met hen op naar de poorten der Heem'ien.
„ Wees welkom: P' dus klonk-het; „zijtge eindlijk dan daar?
,,,Wij wachten u reeds in het diiizendlte jaar.
,,Treed binnen , en kom nu , na flooven en zwerven,
„ Voor eeuwig het loon der gastvrijheid beërven." —
„ Wel mijnets" zoo roept hij , en reikhalst er heen,
„ Maar , heilige wachter, ik kom niet alleen;
,,Nog twaalf van mijn vrienden , die aanftonds genaken,
,, Verzoeken voor hen ook een plaatsje te maken." —
„
,,
„
,,

Dat zal ik,," fpxak de ander; ,, ik geef u mijn woord.
Treedt binnen; uw voorfpraak , onthult hun de poort
Die vreemden op aarde zijn deur heeft ontfloten,
Wordt hier met zijn gasten niet buiten gefloote'n."
;

Naar het IIaQgJuitschi.
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l

air legt, o Moeder! in uw' arm
Gods liefde op nieuw een wichtje neder:
Gij droegt .het onder 't hart, zoo warm,
En bàardet voor den Hemel weder.
Geluk ! de vruchten van uw' Echoot
Zijn niet voor de aarde alleen gegeven.
Ter prooij' itrekke eens de . Hel den dood:
IIet edelfle is voor beter leven.
Dier wichtjes — welk verfcliiet , o Vrouw!
Is daar dc zaligheid bcfchoren :
tWant, zoo ze aan één ontvallen zou,
Gewis 'c werd niet uit u geboren.
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Geen Hemel kon voor u beflaan ,

o Moeder ! moest één kind dien derven
De toekomst grijnsde zwart u aan;
't Ware eeuwig lijden, eindloos flerverr.
o Voel dit, Vrouw 1 wanneer ge baart.
Dat wichtje moge ook ftruiklen, dwalen,
De kiem der deugd blijft toch bewaard,
En eenmaal zal zij zegepralen.
De Algoede waakt voor elke ziel,
Bij 't loeijen van der driften normen;
En door den druk, hoe diep ze ook viel,
Moet ze eenmaal zich tot Seraf vormen.
Ia, juich dan, als ge op nieuw éen wicht,
Een roosje uit uwe borst moogt voeden s
Zij, die den loop der flerren rigt,
De onpeilbre Liefde, zal het hoeden.
En dan, als we eiken zonneglans
13ij aller Bron eens zien verbleeken,
Draagt zij gewis den fchoonften krans,
Die 't, meest van 't heerlijkst ooft mogt kweeken.
Ii. VAN LOGI EM.
DE INSCHEPING DER tTHENERS. (*)

Z

IX.
ijt ons gunítig, vrije barets, waar het vrijheldskroost op bouwt!

Hebt ge u offers uitverkoren, laat het (laven zijn en goud !
Niet des woekraarsDemon voert onsnaardeesplankenwoningheen;
Niet om Inenschenroof te plegen, fchepen wij ons in , o neen !
Zeilen , handen, zielen zinnen zijn gerigt naar vrijheids ftrand —
Wèi ons, treftde kreet onze ooren:,, Land! dervrijeGriekenland!"
Wat ons drukte, watons prangde, hebben wij vaarwel gezegd,
Noch aan !leden, noch aan burgen,die we ontweken,meer gehecht;
Voorwaarts haren onze blikken in den wijden oceaan,
En hij biedt de vlag der vrijheid zijnen groet al bruifend aan.
Zijt ons gunfl:ig, vrije baren , waar het vrijheidskroost op bouwt
Noem'dekoopmansgeestutrouwloos,fiddrendvoorzijn nietiggoud^.
Ilellas kent van vroeger dagen uwe onwankelbare trouw.
Toen Atheef, de burg der vrijheid, zonk in flavernij en rouw,
Toen zijn Berke wallen zwichtten voorgeweld, verraad eh mijn,
Toen, toen wildetgij der vrijheide laatfle fleun en toevlugtzijn;
En een nieuw Atheen van planken hief zich op uw' rug omhoog,
Dat, door u geleid, ten irijde --dat door u ter zege vloog.
Zijt ons gunflig, vrije baren! (laat ook 't late nakroost bij
't Wil der vadren tijd hern ieuwen , ftr4jden , flerven zoo als zij.
Ziet, Atheen, de burg der vrijheid , is in der Barbaren hand
Ziet, hoe fpiegelt in uwvloeden zich zijn ronde tempelbrand !
Neemt ons in, gij plankenwoning!blaast, gij. vinden, vrijen frisch!
Vult u, zeilen ! fehuimt ,gij baren! koers gezet naar Salamis !
J. W. IJNTEMA.
Naar WILIIELM MULLER.
(*) Nadat 4/ene door de Turken weder was overweldigd.
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V£RLLCRT£NO,
J3ESCIIAVING EN VEREDEJANG.

Door
S. E. WtE1.INO,

Lceraar bij de Doopsgezinde Gemeente te .Za -wdam. (*)
J. Ieder tijdperk brengt iets bijzonders mede , en heeft
alzoo een eigen karakter, dat het doen en drijven der
menfchen kenmerkt. Daar zijn zekere geliefkoosde of gehate woorden en uitdrukkingen, die dagelijks van mond
tot mond gaan, maar vroeger of later niet alzoo meer
gehoord worden. Duizenden en tienduizenden fpreken
na , wat zij anderen hooren voorzeggen ; maar zij flaan
dikwerf te weinig acht op de eigenlijke beteekcnis dier
gezegden. Het half verftaan van uitdrukkingen , die oor
een' goeden zin hebben, geeft aanleiding tot-fpronkelij
wanbegrippen. Zoo worden er firijdige meeningen verfpreid, en eerzucht fpoort hoogmoedige menfchen aan tot
twisten , die ligt eene nadeelige ftrekking kunnen nemen.
Tot die woorden, welke veel gebruikt, maar niet altijd in eenerlci zin genomen worden, ja weleens zekere
verwarring van begrippen fchijnen aan te duiden, behooren ook verlichting en beIchaving.
Maar wat is dan eigenlijk verlichting, en hoedanig zijn
hare uitwerktèlen ? Ieder bijna ípreekt daarvan, Men zou
dus mogen vooronderftellen, dat de zaak duidelijk en bekend genoeg ware ; dit echter fchijnt geenszins het geval
(*) Uitgefproken ,. in Mei x827, in liet Departement Zaan s
drang der Maatfchappij TOT NUT VAN
bi2i^;cai w. 18x8. No. 3.
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te zijn. Immers zoo ijverig fommigen voor verlichting
zich verklaren , zoo geweldig betoonen zich anderen te
dezelve. Het werelddeel, dat wij bewonen , wordt-gen
boven andere verlicht genoemd ; en ik geloof, dat hetzelve billijke aanfpraak op deze benaming heeft: doch hoe
groot is intusfchen het verfdril van meeningen , zelfs in
oorden, waar men op verlichting roemt ! Geheel Europa
heeft zich verdeelei in twee groote partijen. Van de boorden des Tangs tot aan Konjlantinopel en van Napels
tot in het Noorden is er een hevige.firijd der begrippen.
'Vaar gij liet oog wendt, overal ziet gij eene vreesfelijke
fpanning. Wat beweegt" de menfchen tot dit rusteloos
woelen ? en waarom neemt de aanfcbot wer cén zoo levendig deel aan de bedrijven op liet groote tooneel der
wereld? De oude ftrijd tusfchcn licht en duisternis wordt
thans weder niet nieuwe infpanning van krachten geflreden ; terwijl eenigen verlichting als de wenfchelijkf'e zaak
aanmerken, anderen dezelve als hoogst verderfelijk befchouwen. Men kan overdrijven aan beide kanten , en
overdrijving is altijd gevaarlijk , dikwerf nadeelig.
Vreemd intusfchen moge het fchi;nen , dat de nuttig
verlichti ;1g in twijfel getrokken kan worden.-heidvan
De duisternis brengt eene treurige fomberheid mede , en is
hinderlijk aan de meeste werkzaamheden des levens. Het
licht , in de natuurlijke wereld , mag men onontbeerlijk
noemen. tiVat toch is een donkere nacht, waarin geene
ulaan fchijnt en geene flerren gezien worden? Wordt
het pad voor uwen voet door kunstlicht niet kennelijk
gemaakt, zoo dwaalt gij ligt af, en verkeert in gevaar
des levens. Is er firuikelblok of diepte des afgronds te
vermijden, gij kunt die geenszins onderfcheiden. Roofdieren eii menfe hen , die boosheid in den zin hebben ,
maken van de duisternis des nachts gebruik , om ongemerkt rond te (luipen en hun doel te bereiken. Doch al
is er ook geenerlei gevaar , welk genoegen biedt u de
volslagene donkerheid ? Het ejellie en onontbeerlijkfle
zintuig kan u geenen dienst doen. Zonder het licht is
Gods fehoone íchepping grootendeels voor u verloren.
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De verbazende uitgebreidheid des heelals vertoont zich
niet aan uw oog. Gij kunt geenszins de duizenden wereldbollen aanfchouwen, die wentelende door het onmetelijk ruim der hemelen rollen, en aan den opmerkzamen
de grootheid des Scheppers verkondigen. En op aarde
zelve , wat zouden wij, zonder het licht , weten' van de
fchoonheden der natuur, die dagelijks ons omringen ? Wie
kan ongevoelig blijven bij het aanfchouw en van den liefelijken morgenflond? Telkens met verrukking (laar ik op
die aangename mengeling van kleuren aan de lucht in het
oosten bij de uchtendfchemering. Vogels begroeten als
om ftrijd den naderenden dageraad. De voorwerpen op
aarde worden meer en meer zigtbaar en zijn fteeds duidelijker te onderfcheiden. Ik verbeeld mij , getuige te
zijn van de wording der dingen. Ja, het is alsof eene
nieuwe fcheppi ig zich ontwikkelt voor mijn oog ; en de
wijsheid en liefde en grootheid des Makers ílaan overal
in levend fchrift te lezen.
Gelijk men het daglicht voor onontbeerlijk in de natuurlijke wereld mag houden , zoo heeft de mensch in zijne
zedelijke betrekking ook licht voor den geest noodig ,
om in hoogeren zin te leven en zijnen aanleg voor vol
behoorlijk te ontwikkelen. Onwetendheid gelijkt-making
aan de duisternis van den nacht , en fielt bloot aan allerlei dwaling en verkeerdheid. Waar licht ontbreekt, zul
dier kwijnen. Beroof den mensch van-lenpat
de gelegenheid , om in veriic;rting des verílands te deelen ; wat zal er van hem worden ? Zonder eene zekere
mate van kennis zoude hij niet eens in (iaat zijn , om te
voorzien in dc eeríle bdlioeften des levens. Hem ontbreekt die ingefchapene natuurdrift , waardoor het dier
veilig wordt geleid tot het doel van zijn aanwezen. Als
fchepfelcn van hoogeren rang hebben wij het vermogen
der rede ontvangen , en moeten velerlei kundigheden aan
om in vcrfchillende betrekkingen te worden , wat-lern,
wij behooren te zijn. Is onderhoud van dierlijk leven, niet
het Benige of hoogllc doel van des menfehen bedaan op
aarde, zoo heeft hij naar vermeerdering van kennis te
I2
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ifreven. Moge dezelfde mate van uitgebreide wetenfehap
ook al niet verkrijgbaar of noodzakelijk voor ieder zijn,
ik houd hct evenwel voor can groot orgeluk, dat iemand
geheel onkundig is of wanbegrippen heeft aangaande zaken, die op zijn genoegen, op zijne tevredenheid, op
zijn welzijn naar ligchaam en geest betrekking hebben.
la , M. 'H. ! verlichting des ver1l n.is is alt;i'i wei lchelijlc,
en brengt geenszins die g,^v ren of If;i'_'ecle 1 mede , waar voor de tegenfianciers fi h jren te v1eeZen. flue toch zoude
het kwaad kunnen zijn , dat wij de dingen in het licht befchouwen , en dus naar waarheid, over_ dezelve oordoelen ?
Wanneer men crnllig het goede wil, heeft de duisternis
noch voordeelen , noch aangenaamheden. Licht , diaren- tegen, is op velerlei wijze nuttig, zoo in de zedelijke,
als in de natuurlijke wereld. Door middel van hctzclve
an men zien, wat er is, en hoedanig het is.
Maar, hebben er evenwel Beene wanbegrippen en ver
plaats bij de genen, die zeggen, dat zij belang-kcrdhen
a ftellen in verlichting ? Geenszins wil ik dit ontkennen ,
doch ineen te mogen beweren, dat verlichting nog niet
zoo ;groot en algemeen is , als dezelve behoorde te zijn.
Wat voorts het kwade aangaat, dat , in weerwil van ver
kundigheden , tot nu toe blijft voortduren,-merd
zoude
zich zeer bedriegen , als men wilde verwachmen
terifond alle verkeerdlleicl moest doen
dat
verlichting
ten ,
ophouden. Neen, dezelve ftclt ons hechts in de moge
om te zien en op te merken', wat goed , wat-lijkhed,
betamelijk of onbetamelijk is. Zoude iemand de nuttigheld van het daglicht in twijfel kunnen trekken , omdat
er zijn , die daarvan geen gebruik of ook wel misbruik
maken ? Is liet liefelijk fchijufel der zon minder heilzaam
voor de aarde, dewijl er menfchen leven , die, de duisternis van den nacht beminnende, de fchoone morgenuren
in vadzigen fiaap doorbrengen , en , uit gewoonte of
traagheid , het beste gedeelte van den dag nutteloos voor
laten ? Dat zoude ik niet denken. Al fluit gij-bijgan
11w iltiapvcI'trek voor het ilLiringen van de verkwikkende
ftralell der heldere nlofgenzon , zij fchijnt evenwel , en
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'vervrolijkt dc ganl^ïhe natuur. De dauwdroppei fchittert
als Gene heldere parel op bet frisfche groen der planten.
Rustig en vergenoegd graast het vee in de weide. Geur:ge uitwafemingen, vervullen de lucht. De vogel roept,
kweelt, fluit of zingt vrolijk zijn loflied tot verheerlijking
eies Scheppers ; en voor den mensch , die in hoogere verlichting naar deil geest nag deden , is het een feestelijk
uur van ftillc verwondering en eerbiedige aanbidding.
Gelijk in de natuur, zoo is ook in de zedelijke wereld
het licht wel altijd goed en nuttig ; doch men maakt fours
geen gebruik van hetzelve, en menfchen, die gaarne in
het donkere leven , of , misfciiien om zekere redenen , liefst
in de fchemering wandelen, fchijnen de noodzakelijkheid
van helder fchijnend licht minder te gevoelen. 'Ik befchouw verlichting als iets goeds ; maar op zichzelve
naakt zij de nlenfchen nog niet gelukkig, daar liet wetén
zonder het doen weinig zal baten.
Doch , T. I de belangrijkheid der flof zonde mij te lang
nmisfchien bij één punt kunnen doen ophouden. Ik wilde
in de tweede plaats fpreken over befchavinb7.
II. Wat is eigenlijk be shaving? Dit woord, gelijk zoo
vele andere , in de oorfpronkelijke beteekenis weinig meer
gebezigd , werd van uitwendige voorwerpen overgebragt
op de zedelijke hoedanigheden van den mensch. De fehaaf
is een zeer nuttig werktuig. Het hout, dat wij noodig
hebben tot onze woningen , tot huisraad en gereedfchappen, wordt door de natuur voortgebragt; in zeer grog.
ten overvloed; maar het is Hechts ruwe bouwliof, die
de bewerking eener bekwame hand noodig heeft, om tot
liet bedoelde nut te kunnen dienen. Wat nu gebeurt er
bij het fclz<iven ? Dc oneilenheden worden weggenomen.
Men maakt de oppervlakte glad. Men bevordert zekere
overeenkomst en evenredigheid. Vraagt iemand naar de
nuttigheid van het fchaven , o ! deze is groot en niet in
twijfel te trekken. Zonder bewerking zouden wij weinig
of geen gebruik van het ruwe hout hebben. Met de
fchaaf neemt men oneffenheden der oppervlakte weg , die
voor het oog minder behagelijk ,en bij aanraking voor de
-
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hand onaangenaam of welligt kwetfend zijn zonden. Hier
wordt alzoo het nuttige vereenigd niet liet fchoone; terwijl men door befchaving het ruwe voortbrcn fel der na
meer bruikbaar maakt. De hoedanigheid van het-tur
hout blijft echter dezelfde, het zij de werkman veel of
weinig of geheel niet fchaaft. Het glad maken der op;pervlakte vermeerdert de deugdzaamheid der Plof Diet, en
geeft geene innerlijke kracht , waar die ontbreekt. Daardoor kan men echter den nadeeligen invloed van buiten
eenigermate weren, of verminderen althans. Zijn de ruwe oneffenheden weggenomen , lucht en vochtigheid, die
bederf aanbrengen , zullen minder indringen. Ook glijdt
alles ligter en gemakkelijker henen over eene gladde oppervlakte. Onmiskenbaar is derhalve de nuttigheid van
het befchaven. Doch men zoude ook zoo veel kunnen
wegfchaven , dat er ten laatíle flechts weinig overblijft,
en de noodige kracht verloren gaat.
Pasfen wij dit nu toe op het menfchelijk leven , zoo
blijkt ons., wat in een' overdragtelijken zin befchaving
is , en welke waarde dezelve heeft. De voortreffelijkheid
van den mensch werd dikwijls hoog geroemd; en wij
moeten dezelve erkennen , als wij zien op aanleg voor
volmaking. Hij brengt fluimerende vermogens , die op
ontwikkeling wachten , net zich ter wereld. Door opvoeding en onderwijs moet hij tot het doel van zijne behemming geraken. Neigingen , begeerten , driften , die
met zelfbehoud in verband (laan , zijn het werk der na
Wat wordt er van den mensch , wanneer geene-tur.
bekwame hand te zijner vorming werkzaam is ? Hij heeft
en behoudt zekere ruwheid, die hem minder bruikbaar
voor de zamenleving maakt. Hem ontbreekt de gefchiktheid , om naar omflandigheden zich te voegen en met
zijne medemenfchen behoorlijk om te gaan. Waar hij in
aanraking komt , ontslaan ligt onaangename botfingen.
Dus veroorzaakt hij aan anderen ongenoegen en onder
zelf verdriet, of is ten minífe verf}oken van vele-vindt
aangenaamheden des levens. Befchaving , derhalve, is
er noodig, ont het ruwe weg te nemen, dat de mensch
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doorgaans heeft, die gewoon is, lust en begeerte te vol
naar de aandoeningen van het oogenblik te hande--gen,
len, geheel naar eigen zin , luim of grillige verkiezing
zich te gedragen, en weinig acht te geven, wat aan anderen kan behagen of mishagen.
Men fpreekt van befchaafde en onbefchaafde menfchen ,
Randen en volken. Zouden deze uitdrukkingen ook niisfchien al te onbepaald gebezigd worden en wel geheel vrij
zijn van verwarring der begrippen ? Waar menfchen in
maatfchappij leven, wordt door opvoeding en onderwijs
altijd eenige befchaving medegedeeld, hoe onbeduidend
die dan ook zijn moge. Maar befchavina is eene betrek
zaak, en kan grootelijks verfchillen in aard, mate-kelij
en uitgebreidheid. Van de eerfle ruwheid der natuur tot
aan de uiterfle verfijning der kunst zijn zeer vele ver
Wat bij den eenen voor befcfiaafdheid-fcheidn.
wordt gehouden, zal bij anderen voor een teeleen van
gebrek aan befchaving gelden. Komt gij in zekere kringen , en bewijst gij naar oud - vaderlandfche wijze de burgerlijke beleefdheid, men zal .nisfchien u met bevreemding aanzien, terwijl zeker medelijden frilzwijgend fchijnt
te zeggen: Die "rnensch weet den toon der fijnere bef chaafdfieid nog niet. l\Taár zet u neder aan den een
discti in geringeren fland , en verzuim hier, bij-voudigen
liet begin en einde des niaaltijds, den gewonen wensch
te uiten , men zal deze nalatigheid geenszins voor een
bewijs van fijne befchaving houden. Zoo zeer kan het
oordeel der menfchen verfchillen over befchaafdheid en
onbefchaafdfaeid. Is er dan geen vaste maathaf, waarop
wij ons in dezen mogen verlaten ? Dit zal afhangen van
de betcekenis, waarin wij het woord befcfiaving nemen.
Daar is Gene uitwendige welvoegelijkheid, die op flilzwijgende overeenkomst berust, en alzoo grootendeels van
gewoonte afhangt. Van zekere aangenomene begrippen
en gebruiken , éan hecrfchende meeningen in dezen af te
wijken , wordt voor onbefchaafdheid gehouden. Doch
men kan ook van befchaving fpreken in eenen neer zedelijken zin. Deze heeft hoogere waarde , vereischt zekere
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mate van kundigheden , kan zonder liefderijke gezindheid
van een welwillend harte niet beftaan, maakt het breidelen
der driften noodzakelijk, doet overwinning op de eigen
behalen, verbant grillige luimen, en bevordert in-liefdé
den omgang die bevallige deftigheid, die blijde Hemming,
die opgeruimde vergenoegdheid, die bekoorlijke zacht
zonder welke de gezellige verkeering geen-moedigh,
duurzaam, waar genoegen kan opleveren.
Befchaving , M. H. I zoo wij het woord in de ver
nemen, is derhalve geenszins aan-hevnflbtkis
rang of fland verbonden. In eiken kring kan de mensch
befchaafd of ook onbefchaafd zijn. Maar hetgene men
gewoonlijk vefchav/ng noemt, is iets uitwendigs, en Raat
met kennis of zedelijkheid weinig in verband. Niet ieder , die zich tot den befchaafdeti fland rekent, munt
derhalve uit in ware befchaafdlheid. Daar is ook overbefchaving in het menfchelijk leven; Beene gedaarlijke verfjning, die eindelijk alle kracht en degelijkheid zoude benemen. Gij kunt her hout zoo dun wegíèhaven , dat er
niet meer overblijft, om tot uw oogmerk te dienen.
Men moet wel onder het oog houden , dat de fchaaf geene fterkte aanbrengt, maar alleen de oppervlakte glad
maakt. Befchaving , die liet uiterlijk voorkomen van den
mensch aangena.nier en bevalliger doet worden, heeft allezins waarde, doch is niet hoog te fchatten, wanneer
geene loffelijke hoedanigheden van verfland en hart daarmede gepaard gaan.
Dikwijls fchijnt men iemands befchaafdheid te willen
afmeten naar zijnen fland en kring van verkeering. Maar
deze maatil af is zeer bedriegelijk. Geeft acht op fiille
deugd; gij zult fours befchaving vinden , waar gij ze niet
vermoedt. Daarentegen heerscht er bij zekere lieden, die
gaarne zichzelven bij uitíluiting befchaafrd noemen weleens verregaande onbefehaafdheid, in zekere opzigten,
Men ontmoet foms merfchen van hoogcren flanel, die er
Gene eer in fchijnen te Eiellen , dat zij door ruwe taal en
woeste manieren zich oriderfchciden en doen opmerken.
Zullen wij de zoodanigeii voor befcha4fd houden omdat
-
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zij tot den zoogenaamden befchaafden (land behooren ?
Eere doen zij dezen Rand zekerlijk niet aan.
Befchaving, die alleen in uiterlijkheden beflaat , heeft
geringe waarde, en kan nadeelig zelfs worden, wanneer
men te veel op die fpiegelgladde oppervlakte tuurt en
weinig acht geeft op wezenlijker eigenfchappen. Al is het
uitwendige volkomen fraai en effen, wat baat dit, wanneer inwendige deugdelijkheid ontbreekt ? Naar het oordeel van fommigen moge hij of zij befchaafd heeten , die
zekeren toon in de gefprekken weet na te volgen, en in
houding en gebaren, in gang en kleeding zekere vormen
in acht te nemen ; men late zich niet misleiden door bedriegelijke vertooning: ware befchaafdheid moet gepaard
gaan met loffelijke hoedanigheden van verfland en hart.
,Verlichting en be/chaving zijn alleen te waarderen , naar
mate dezelve in verband than niet veredeling. En hier
wilde ik in de derde plaats nog fpreken.
-over
III. Wat veredeling is , zal wel niet moeijelijk te begrijpen zijn , als men acht geeft op zedelijke hoedanigheden. Van menfchen fprekcnde , noemen wij die genen
edel., welke door deugdzame gezindheid en voortreffelijke
handelwijze zich onderfcheiden van velen hunner natuur
4del der ziel is daarom geheel iets anders -geno,t.
dan adeldom in een' ílaatkundigen zin. Deze wordt door
floute wapenfeiten, door vorílengunst , door geld, of
ook, even als het geld , bij erfenis door geboorte ver
Doch , al verbindt men zekere burgerlijke voor -kregn.
dezelve, niet ieder even--regtnodfchimet
wel , die den naam van edelman draagt, is een edel man,
wanneer het op zedelijkheid aankomt; en zedelijkheid moet
immers de grond zijn van ware en duurzame achting.
Veredeling als noodzakelijk befchouwende , onderhel ik
bij den mensch vatbaarheid voor zedelijke volmaking,
maar tevens onvolkomenheid in meerdere of mindere mate. Verheven moge zijn aanleg wezen, dierlijk is het begin van zijn beflaan op aarde. De mensch heeft neigingen en begeerten , eer hij derzelver betamelijkheid of onbetamelijkheid kan beoordcelen. Befefvan zèdelijkheid
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komt later , en ontwikkelt zich langzaam. Din zijn gewoonlijk reo,ls deze en gene kwade hebbelijkheden gevestigd. Opmerking , nadenken , onderwijs kunnen veel
nut aanbrengen. . Een verward of donker gevoel maakt
allengs meer en meer plaatfe voor helderheid van begrip
Daar gaat licht op voor den geest. Vele dingen-pen.
beginnen zich anders te } vertoonen. Men leert vragen ,
waarom of waartoe iets is of zijn moet. Zoo ontftaat
verflandelijke verlichting — zoo neemt dezelve toe , en
felt ons in de gelegenheid , om beter naar behooren te
oordeelen over onszclven en over alles , wat tot ons betrekking heeft.
Maar deze verlichting des verftands is nog Beene verhalten. Iemand kan in velerlei wetenfchap -edlings
vorderingen gemaakt hebben, en nogtans in zedelijkheid
verre ten achtere i zijn bij anderen , die minder uitgebreide kennis bezitten. Dit verfcliijnfel is niet vreemd in
de wereld, en zeker eene der oorzaken , waarom fommigen met zoo veel bedenkelijkheid van verlichting fpreken , en anderen dezelve als nadeelig of verderfelijk zelfs
aangemerkt willen hebben. Maar ieder , die oprc`t genoeg is, om onpartijdig te fpreken , zal moeten erkennen,
dat het altijd beter is , , te zien , dan niet te kunnen zien,
•wat er wordt vereischt, en wat er werkelijk- plaatfe vindt.
Wie zoude ooit gebrek aan kennis verkieslijk houden boven eene ruime mate van kundigheden'? Onwetendheid
is gewoonlijk eene oorzaak van dwaling. Die -den regten
-weg weet, ja, die kan ook van denzelven afwijken. Dit
gebeurt dan vooral, wanneer iemand op eenigen affland
ten begeerlijk voorwerp meent te ontdekken , en, zonder
acht te geen, waar hij zijne fchreden rigt , een bijpad
inslaat , om tot het doel van zijn verlangen te geraken.
Ilad hij echter alles behoorlijk in het licht befchouwd,
hij zoude opgemerkt hebben , dat hij gevaar en verderf
te gemoet fnelde.
Het licht, waardoor aanfchouwelijk wordt, hetgene
voor uwen voet is, kan wel niet nadeelig zijn; doch
Sluit gij uwe oogeen voor het íchijnfel der zon, of wendt
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gij. uw Bezigt naar elders ,'gij zelf zijt in dit geval te befchuldigen — liet licht blijft goed en nuttig.
Zoodanig is ook de betrekking tusfcllen verlichting des
verftands en veredeling des hartels. Zal iemand zich ver
—ren, hij moet eerst zijne gebreken kennen. Wetende -bet,
wat er ontbreekt aan zijne zedelijke vorming, wordt hij
echter nog geenszins door onwillekeurige aandrift der notuur tot het goede bepaald. Neen, hij moet acht geven ,
opmerken, nadenken. Zoo vindt hij drangredenen, die
veelvermogende kracht hebben ter beveiliging voor ver
zedelijk goed en-kerdhn.Itofciushen
kwaad vertoont zich dan Reeds helderder voor zijnen
.geest. Hij ziet de beminnelijkheid van het eerre, en de
hatelijkheid van het andere. IIij kan niet nalaten , belang
in de deugd te h:cIIen. Hij gevoelt zich tevens opgewekt, om , naar eigene overtuiging, volgens de eeuwige
en onveranderlijke wet der zedelijkheid te handelen. Doch
ondervinding leert hem bezwaren en gevaren kennen, die
het vervullen van pligt fours moeijelijk maken. De aan
zijner zinnelijke natuur is groot. Betrekkin--doenlijkh
gen en omflandigheden des levens hebben veelvermogenden invloed. Al wil de mensch dan -ook ernhliglijk het
goede , hij bezwijkt ligt voor verzoekingen , en blijft niet
altijd volkomen getrouw aan de beginfelen van zedelijkheld. Maar ziet hij op het eigenlijk doel des levens , en
verlangt hij aan zijne beftemming te beantwoorden; zoo
zal hij pogingen ten goede telkens hervatten , en door
aanhoudend ftreven allengskens vorderen in zedelijke vol
gelijk het kind door vallen en opí}aan moet lee--making,
,ren, met vasteren tred te wandelen. Hij bekomt van tijd
tot tijd alzoo meer Il:erkte in goede beginfelen. Hij oefent zich, om over neigingen , begeerten en driften heerfchappij te verkrijgen. Iíij zoekt dc dingen fleeds in het
ware licht te befchouwen, en hoe meer hij alles van nabij beziet , des te beter leert hij zich verheffen boven den
verleidenden invloed van fchijn en veranderlijke omf±andigheden. Zoo wordt de zedelijke aanleg van den mensch
ontwikkeld. Daar komt nicer en meer liefelijke overeen-
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ílemming in zijn geheele beiaan. Onvermoeid pogen heeft
veredelii,g ten gevolge; en in voortreffelijkheid boven natuurgcnooten munt hij liet meeste uit , die het voordeeligst zich onderfcheidt door zuivere zedelijkheid en het
verife vordert in eigene volmaking.
Verlichting des verflands moge dan niet altijd veredeling
des harten ten gevolge hebben, als hulpmiddel (laat de
eerie toch in naauw verband tot de andere. Kan ook edele
gezindheid bij eene geringere mate van kennis plaatfe vinden, vermeerdering van kundigheden , met goeden wil
gepaard , zal geen nadeel doen , maar wel aaní'poringen
tot deugd te meer opleveren. Alwie derhalve op verlichting roem wilde dragen en in veredeling geen belang f<ellen , die zoude of eigene onkunde, of dwaasheid , of een
bedorven hart verraden, en dc goede zaak meer benadeelen, dan bevorderen.
Gelijk verlichting hulpmiddel tot veredeling zijn moet,
zoo meen ik ware befchaving als gevolg te mogen
aanmerken . Niet altijd, echter, is dit kennelijk aan
het uitwew^ ig voorkomen der menichen. Gij zoudt
u zeer bedriegen, wanneer gij de gefleldheid des harten
wildet beoordeelen naar datgene, wat men gewoonlijk befchaafdheid noemt in de wereld. De zltheriers, weleer
zoo beroemd om de fijnere befchaving hunner zeden, waren vergaderd , om fchouwípelen te zien. Een oud man,
een hunner medeburgers , kwam in hun midden , en kon
geene zitplaats meer vinden. Men liet den grijsaard een'
geruimen tijd zoeken , of hij nog ergens zoude kunnen
zitten. Geen befchaafd Athener bewees den ouderdom
eere. Eindelijk naderde hij ter plaatli;, waar juist Spaitanen gezeten waren. Dc vreemdelingen hadden den naam,
dat zij in befchaafdheid verre ten achtere waren bij hun
naburen. Doch oordeelt over beider handelwijze. De-ne
Spartanen , eerbied voor den ouderdom betoonende ,
flaan terilon 1 op , en biede.i den ouden man eene zitplaats aan. De fltheners befchouwen de daad met ver
geven door handgeklap hunne goedkeuring-wonderig,
te kennen, cn bewijzen , d. t zij het zedelj :goede weten
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te onderfcheiden. Wie legde hier edele gezindheid aan den
dag? wie gaf blijk van ware be%having?
Verfchijnfelen van dezen aard zoude men welligt ook
heden ten dage nog kunnen opmerken, Uitwendige befchaving hangt grootendeels af van opvoeding, gewoonte , en verkecring met mcnfchen. Bewoners van groote ('reden hebben in dit opzigt veel vooruit boven dorpelingen en over het veld verfpreie12 landlieden. Maar is de
zcdcli_jkheid ooIe deswege zoo veel te grooter? Dit volgt
niet altijl en niet noodzakelijk. On er eene ruwe c ppervlakte kan iets goeds , iets voortreffelijks verborgen zijn.
Een mensch van onbeCelhaaf 1 voorkomen heeft foms een
edel harte ; terwijl een ander , die op verlichting > of befchaving roemt, niet handelt naar loffelijke beginfelen.
Dit geval vindt ligtelijk plaatfe, wanneer men te veel
waarde hecht aan uiterlijkheden en zich toelegt op overdrevene verfijning , die nadeclig wordt voor zuiverheid
van begipfelen. Om zoodanig kwaad te vermijden , vormde een dwcepend wijsgeer, j. j. n o u s s 6 n u, een her
fenfchimmig free dl van opvoeding, dat onuitvoerbaar isï,.
en ook grootelijks, zijne nadeelen zou hebben, zoo iemand het in werking wilde brengen. Befchaving is gcens,ins te verachten ; doch dezelve moet gepaard gaan
niet veredelde gezindheid, en gevolg zijn van zedelijke
beginfelen. Braafheid van karakter moge plaats kun
hebben, ook wanneer het uiterlijk voorkomen van-ne
den mensch ongunfrig is, het goede, vereenigd met be
valligheid, zal des te meer behagen in het algemeen. Verfijning zonder degclijkheid moet voor nutteloos, ja ook
voor nadeclig gehouden worden. Men meent iets te .heb
grijpt naar bedriegelijken fchijn. Veredeling zij-ben,
en blijve fleeds hoofdzaak. Men befchouwe verlichting
en befchaving altijd in verband met zedelijkheid. Daar is
eene onderlinge betrekking tusfchen dezelven. De eene
helpt en bevordert de andere. Niemand fcheide dan , hetgene gepaard moet gaan. Het licht der waarheid beftrale
ons allen. Lust ten goede vervulle ieders harte , en drijve
gedurig aan , om pogingen te doen ter bereiking van het
,
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verheven doel des levens. En zoo wonde veredelde gezindheid meer en meer kennelijk aan ware befchaving en
aangename zeden.
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Door G. W. T a r s, Heel- en Tlrocrl-

meester te Breda.

D en 15 Julij 1827 werd ik door den Neer s e

ii R -

, Heelmeester te Baal - Hertog, verzocht , 's anderendaags met zijn Ed. naij te laten vinden in het dorp
Chaam , ten einde daar te confulteren over den perfoon ,
genaamd ic o 0 R N M A N S. Ik bevond den lijder een man
te zijn van omtrent 6o jaren , van een zenuw - galachtig
temperament. Sedert 14 dagen hadden de ontlastingen
van fceces opgehouden. Gedurende dien tijd was hij door
den - Heelmeester van Chaam , den Heer v E S MARE T S ,
behandeld : warme pappen waren op de breuk aangelegd;
clysmmaata' had men geappliceerd; men had beproefd, de
deelen door taxis binnen te brengen. De lijder was in
een' ftaat van verregaande verzwakking ; de pols klein,
zamengetrokken en fi;cl; de oogen flonden .flaauw; er
beftond facies Ilippocratica , ( zamentrekking der aangezigtsfpieren.) De buik was opgezet en gefpannen, en
zeer pijnlijk op de betasting; de breuk zelve zeer gefpannen , zonder echter in dien graad pijnlijk te zijn ; een
krampachtige hik en galbrakingen hadden reeds plaats. Ik
deed eenige pogingen tot de terugbrenging, zonder hierin te (lagen , en oordeelde , dat deze verfchijnfelen moesten worden toegcfchreven• aan de ophooping der drekfloffen, te naeer, daar liet mij voorkwam , dat de liesring
in flaat van verwijding was , en deze dus geene mechanifche beklemming daarftelde, maar er plaatfclijkc aan
omliggende deelen konden-groeijndsamte
plaats hebben. Daar de inbrenging der breuk onmogelijk
was, de opgegevene toevallen een dringend gevaar aan
ik overtuigd was , dat zeer fpoedig de out-duien,
DnR
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licking van het buikvlies en darmkanaal konde plaats grijpen ,
en dus alle draling fehadclijk was ; zoo begoot ik , de
deden bloot te leggen, om Iangs dien weg de oorzaak
der toevallen op te tp oren , en , indien liet kon , oezelve
weg te ruimen. Ik maakte dus eene infnijding in de bekleedfelen , welke de breuk bedekten, en deed ze van een'
duim boven den onnulls (buikring) tot het middendeel
van het rcrotum , in Bene fchuinfche rigting, van den
buiten- naar den binnenkant der breuk. Ik maakte voor
huid van de onderliggende ceclen los; de breuk--zigtde
zak was geheel met dezelve vereenigd; bij het openen
van dezen ontlastte zich geen waterachtig vocht; de darm
nu blootliggende, vertoonde zich deze zonder merkelijke
ontíleking, maar was door een' celwijswevigen band,
welke er dwars over lag, in eene foort van plaatfelijke
beklemming; de breuk fchecn hierdoor in een boven- en
onderdeel verdeeld te worden. Deze cclachtige band
werd door mij met omzigtigheid weggenomen , hopende
ik hierdoor de oorzaak der toevallen te doen ophouden , te
meer, daar eene merkelijke ontfpanning der breukdeelen er
het gevolg van was ; andere celachtige banden , welke
eene onderlinge aaneengroeijing eies darns en des breukzaks bewerkt hadden , werden door mij weggenomen.
De aangroeijing in den omtrek van den ac inrulus was zoo
Jerk, dat d'c tusfchenbrenging cener gegroefde fonde niet
bewerkftellig l kon worden ; trouwens de opfinijdirg van
dien peesring befchouwdcn wij als onnoodig, daar dezelve geene beklemming daarftelde , en de aangroeijingen en
het volumen der breuk alle terugbrenging zouden belet
hebben; ook waren de darmen , in dc buikholte bevat,
zoo f erk geí})annen , dat men uitwendig den boog des
kartcl:darms in zijnen omvang kon zien liggen; de buik
zou derhalve geene plaats vergund hebben aan dat-holte
gedeelte van het darmkanaal , dat reeds federt lang zich
daar buiten bevonden had. 'relligt had ik , alvorens tot
deze operatie over te gaan , nog bet aanwenden der ijs
breuk beproefd , en Bene-koudebcvltiyngp
onthouding van, alle vaste fpijzen, alsmede Ic ahitt11
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voorgefchreven, welke behandeling in die gevallen, waar
de ophooping der drekliolfen als oorzaak der toevallen
wordt befchouwd, meermalen door Heelkundigen wordt
aangeraden ; doch daar onze lijder zeer zwak was , en alles aanduidde, dat neen met grond moest vreezen, dat
zich fpoedig ontPieking en ver1lerving kon opdoen, zoo
Was het plaatfelijk .onderzoek, der deelen hoogst noodza
Mij nu van de onmogelijkheid der inbrenging ver.-kelij.
zekerd hebbende, trachtte ik door de volgende behandeling de ontlasting der drekilolfen te bevorderen. Ik verzocht den Heelmeester van Chaan; , den lijder viermaal
',t daags een clysma te appliceren, zamengelleld uit acht
oncen aftrekfel van Roomfiche chamomillen, een half once
Engelsch zout, een once lijnolie; den onderbuik liet ik
bevochtigen met eene oplosfing van ammoniak - zout in
water, oni den motus peristalticus (wormswijze beweging van het darmkanaal) op te wekken; den omtrek
der breuk liet ik met éen afkookfel van hecrostwortel nat
houden. Na aangelegd verband , nam ik affcheid van den
lijder, hem hoop op herf}el inboezemende.
Den ao Julij ontving ik van mijn' Collega s c x r, ón E R de tijding , dat onze lijder wel gerust, en dat hij
eenige bouillon had gebruikt , welke niet door braking was
uitgeworpen; dat na het vierde lavement eenige drek
zich ontlast hadden, en de krachten des lijders-ftoen
zich fchenen te herdellen : dit een en ander werd door
ons als goede voorteekens opgenomen.
Dan, den 23ften werd ik wederom in confult gevraagd,
en vond den lijder, wat de krachten belangt, als vóór
de operatic, doch den pols fneller, den buik in den hoog
graad van (panning en harder op het gevoel, den-iten
doortogt der fzces nog geliremd; de beterfchap was dus
Hechts momentaneel geweest. De Heeren $ C H 2 ó n E it
en A'E S M A R P, T S Hemden mij toe, dat de lijder zich
in het allerdringendst gevaar bevond. Ik oordeelde , dat
de vorige plaats gehad hebbende ontlasting door dat gedeelte van het darmkanaal, dat zich onder de breuk bevond, was opgeleverd; de doorloop der farces moest lier-
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field worden ; hiertoc was de cenige ons overgeblevene
weg het daarftellen van eene drekfistel in de breuk zelve;
dit konde ik te veiliger ondernemen , daar de darm met
de zaadstreng en onderliggende deden door aangroeijing
was vereenigd , en de terugtrekking des darms in de buik
wel, als de uitd;orting van feces in de holligheid-holtez
hierdoor belet werd. Na dit een en ander overwogen te
hebben, maakte ik eene infnijding in de lengte des darms
van een' halven duin lengte , hopende , dat hierdoor de ontlasting der drel,ítoffen zou plaats hebben , en alzoo den
lijder uit zijn' gevaarvollen toeftand te redden; doch mijne
verwachting werd hier door een buitengewoon verfchijnfel
te leur gef eld , doordien de geopende darm geheel was ontaard; deszelfs rokken waren vleezig geworden; deszelfs
holligheid was bijna geheel vernietigd, zoodat zich noch
drekttoffen noch gazdeelen ontlastten. Ik beproefde , om
langs de gemaakte opening, niet eene fonde, tot een ge
gedeelte des darms, dat drekfloffen bevatte, door-zond
te dringen , en deze (toffen eenen uitgang te bezorgen;
dan ; door de vernaauwing des darms werd ik hierin belet. Ik moest dus vreezen , den lijder te zullen verliezen. Immers , daar ik jong Praktizijn was , konde
ik , om des hagehelijkcn uitflags wille , hier geenszins
het voetfpoor van den .ITranfcheri Tieelkundige L IT R E volgen; die , . in een bijna dergelijk geval , in de
lyuikfpieren zelve eene infiiijding maakte , de colon opene, deze in de gemaakte wonde vasthechtte, en alzoo
eene anus rartifacialis daarflelde. Ik meende dus, mijne
werkdadige hulp hiertoe te moeten bepalen. Ik vuIde de gemaakte opening des darms met zacht plukfel op ,
verzocht de bijzijnde Heelmeesters, deze open te hou
zich Heeds in den onderbuik bevinden -den,vawg
welke zich -trachtten in evenwigt te hel--deluchtíofn,
len met de buitenlucht ; de aandrang hiervan kon de feces
naar de opening toef'uwen en zoo ontlasting bevorderen.
Om tot dit doel mede te werken, fchreef ik een zach
laxeermiddel voor, bcflaande uit de fructus tamarindot
en de fulphas fode, als ook het toedienen valt Iterh*
DUNG,CLW. I2í2,8. NO. j.
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de lavementen. Hoezeer mij deze behandeling voor.
kwam geheel naar de regelen der kunst ingerigt te zijn,
vreesde ik echter mijnen lijder te zullen verliezen, indien
niet de natuur hare wondervolle krachten op de eene of
andere wijze gebruikte. Immers plaatfelijkeverítervingkan
zich opdoen , even als bij een' Fufelier van het 36 Bat.
N. M. , welken ik in 1816 dagelijks verbond , onder opzigt van den Heer D E M E E s, Chirurgijn Majoor in
het Militaire Hospitaal te Breda. Gemelde Fufelier had
niet in tijds kunnen geopereerd worden ; de verflerving
nam , over eene aanmerkelijke uitgeffrektheid, hand over
hand toe; drekiloffen en wormen ontlastten zich dagelijks
door de wonde, en , buiten verwachting van den grooten
B R U G M A N S zelven , floot deze wonde langzamerhand ,
en herstelde zich de loop der drekfloffen langs den natuurlijken weg. Vier jaren daarna zag ik dezen man te
Brusfel geheel her(leld, zonder eenige hindernis overgehouden te hebben. Doch, daar in het onderhavig geval de darm geheel gefloten was , moest er een andere.
weg door de natuur ingeflagen worden ; en mijn plan
was , indien ik den lijder verloor, het lijk te onderzoeken, en te zien, welke verfchijnfelen zich in den on^lerbuik opdeden.
Den 28 ,juli] ontving ik, tot mijn groot genoegen, de
tijding , dat onze patiënt ontlasting langs den natuurlijken weg

had

gehad

van

zeer verharde

drekfloffen;

dat

de buik thans minder pijnlijk en gefpannen was ; dat de
galbrakingen ophielden, en er dus veel hoop op herítel
was. De lijder werd echter zeer door opzetting van winden gekweld , en hiertegen was een geneesmiddel voor
wonde droeg ílerk; de lijder bleef nog al--geichrvn;d
tijd zwak ; hierom werden hem goede bouillons en wijt
toegediend , welke tot zijn herílel allernoodzakelijkst waren.
Eindelijk, den 16 Augustus 1827, zag ik voor het
laatst den lijder. De wonde was bijna gefloten; de doortogt der drekfloften herfleld; door de verettering en de
werking der opflurpende vaten waren de breukdeelen meer
dan drie vierde in vol«nae,a verminderd , en de lijder zal
wederom in ftaat zijn, zijn gewoon werk te verrigten.
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Over de vraag : hoe heeft de natuur de gemeenfchap
herfield tusfehen het bovendeel des darmkanaals en dat ge
hetwelk zich onder de breuk bevond, daar toch-delt,
dat gedeelte , hetwelk in de breukdeelen was bevat , hier
verloren was ? kan men theoretifche gisfingen ma--vor
ken; doch dezelve kan niet dan na het overlijden van den
man flellig uitgemaakt worden.

DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORD - AMERIKA.

Door den Burggraaf DE cHATEAvBitIAND.

D e Vereenigde Staten bieden den opmerker een hoogst
belangrijk fchouwtoonecl. Onder het genot van burgerIijke en godsdienflige vrijheid neemt de bevolking zeer
terk toe. De vorderingen in kunílen en wetenfchappen
worden fleeds grooter. Ongelukkigen , die het land hunner geboorte verlieten, om armoede of onderdrukking te
ontwijken, vonden in Amerika een veilig verblijf, en
bragtcn derwaarts herinneringen over uit liet werelddeel, van waar zij verhuisden. Namen van plaatfen, die
weleer in Europa beroemd waren, of het nog zijn, werden aldaar gegeven aan oorden , heden of dorpen , waar
de nieuwe bewoners zich vestigden. Zoo wilde men in
levendig aandenken houden , wat belangrijk was in de
Gefchiedenis, of dierbaar, uit hoofde van vroegere betrekkingen. Men vond gaarne iets weder, waarbij men
dingen van vorige dagen zich kon herinneren.
Doch er is in de Vereenigde Staten bijna geen gewest,
hetwelk niet eene flad, een dorp of gehucht heeft, waar
naam van tV A S III N C T 0 N wo rdt vereeuwigd.-dore
Welk Bene treffende eenflemmigheid eens dankbarenlvolks
in het betoonen van hulde aan verdienfien !
De rivier de Ohio befproeit thans vier £eaten , Kentucky , Ohio, Indiana en Illinois. Dertig afgevaardigden worden door deze gewesten ter algemeene vergadering gezonden. Yirginië en Teneifce firekken zich op
twee punten tot aan de Ohio uit , aan welker oevers
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men honderd een - en - negentig graaffèhappen en tweehonderd - en - acht fleden telt. Thans wordt een kanaal gegraven, dat in drie jaren voltooid moet zijn, en den ftroom
zelfs voor groote fchepen bevaarbaar zal maken tot aan
Pittsburg , hetgeen tot nu toe , wegens w. atervallen , niet
mogelijk was.
Drieëndertig groote wegen loop en er van Washington , de
hoofdílad , gelijk eertijds de Romeinfche wegen van Rome,
en voeren , langs veelvuldige zijtakken , naar alle punten
in de Vereenigde Staten. Dezelve hebben , te zamen genomen , eene lengte van vijfentwintigduizend zeven
zeven-en-veertig mijlen. Deze wegen gaan door-honder
ílreken, die vóór korten tijd nog woest waren , doch
thans bebouwd en bewoond zijn. Op de meeste vindt
men rijdende posten. Geregelde - postwagens brengen u,
voor een' bepaalden prijs , van de eene plaats naar 2e andere. Men begeeft zich thans op zoodanig rijtuig raar
de Ohio , of naar den waterval van de. Niagara, werwaarts men , flechts weinige jaren geleden, zich moest
laten geleiden door een' Indiaanfchen gids of tolk. Zij
hebben gemeenfchap met de hoofdwegen, en bie--wegn
den insgelijks goede gelegenheid aan tot gefchikte vervoering. De middelen hiertoe zijli meestal tweederlei; want,
daar overal meren en rivieren gevonden worden, kan men
ook te water reizen, hetzij dan met roeifch uiten en zeil
-fchepn,omtbc.
Stoombooten varen er geregeld van Boston en Nieuwso r i op Nieuti>> - Orleans. Ook zijn er aangelegd op
IKanada , de meren Ontario, Erie , Michigan en Champlain ; wateren , waarop men , vóór dertig jaren , naauwelijks Benige praauwen van wilden zag.
De íloombooten dienen in de Vereenigde Staten niet
alleen ten nutte van den koophandel en tot gemak der
reizigers; men gebruikt ze ook tot verdediging des lands :
eenige vaartuigen van deze foort , zeer groot van bouw ,
aan den mond der rivieren geplaatst, voorzien met kanonnen en kokend water , gelijken naar hedendaagfche vestingen en tevens naar kastcelen der middeleeuwen.
Bij de hoofdwegen, ter lengte van vijfentwintigduizend
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zevenhonderd zeven - en - veertig mijlen, moet men nog
voegen Bene uitge[lrektheid van vierhonderd - en - negentien gewestelijke wegen, en die van achtenvijftigduizend
eenhonderd zeven - en - dertig mijlen vaarwater, dat vooral
door de menigte kanalen wordt vermeerderd. Het kanaal
van Middle/ex vercenigt de haven van Boston niet de rivier Merrimack. Het kanaal Champlain bewerkt de
gemeenschap van dit meer met de wateren van Kanada.
Het kanaal Erie, of dat van Niezeti' - lork , verbindt
het meer Erie met den dtlantifchen Oceaan. De
kanalen Santee , Chefapeake en lllbemarle behooren tot
de flater Carolina en hirginië. Daar breede rivieren,, in verfchillende rigtingen droomende , en in de meren of zeeën uitloopende, ter plaatfe, waar zij ontfpringen , niet ver van elkander verwijderd zijn , is derzelver
onderlinge vereeniging zeer wel tot íland te brengen.
Reeds kan men langs vijf verfchillende wegen zich naar
den Stillen Oceaan begeven; één derzelven loopt door
Spaansch grondgebied.
Eene wet van het Congres, in i8ag, beveelt het daar
een' militairen post aan de Orego. De Ame--flenva
rikanen, die eene vastigheid aan de Columbia hebben,
dringen alzoo door tot aan de Zuidzee, tusfchen Engelsch,
Rusfisch en Spaansch Imerika , door eenen aardgordel
van nagenoeg zes graden breedte.
Eene natuurlijke beperking, echter, zal het uit
vooreerst beletten. De bos -breidnvolkpatg
worden , ten westen en noorden van de Misfouri ,-fchen
vervangen door onmetelijke vlakten , of fleppen , die geen'
enkelen boom hebben en geheel woest liggen. Hier fchijnt
de ontginning te moeten ophouden , offchoon er gras in
overvloed groeit. Dit groene Arabii moet den volkplantelingen tot doortogt dienen , om aan de rotsachtige bergen en in Nieuw - Mexico te komen. Hetzelve zal de
Vereenigde Staten der /it/anti/che zee fcheiden van de
Vereenigde Staten der Zuidzee, gelijk in de oude wereld ook woestijnen de vruchtbare landen. van elkander
feheiden. Een Amerikaan heeft den voorflag gedaan ,
0m voor zijne rekening cencn grootcri weg niet ijzeren

130

D1 VEREENIGDE STATEN

fporen aan te leggen , van St. Louis aan de Misfifrppi
tot aan den mond van de Columbia, op voorwaarde , dat
men hem , langs de geheele uitgeflrektheid van dezen weg ,
den grond aan beide oevers , ter breedte van tien mijlen ,
daarvoor zoude afstaan ; doch het plan tot eenè zoo reus
onderneming is niet aangenomen.
-achtige
Ten jare 1789 waren er flechts vijf-en-zeventig posthuizen in de Vereenigde Staten ; thans beloopt het getal boven de vijfduizend. Van 1790 tot 1795 werden dezelve
van vijf-en- zeventig tot op vierhonderd drie-en-vijftig vermeerderd; in i800 beliep het aantal negenhonderd-en-drie;
in 18o5, vijftienhonderd acht-en-vijftig; in i8io, tweeduizend driehonderd; in 1815, drieduizend; in 1817,
drieduizend vierhonderd negen-en-vijftig ; in 18,o , vierduizend-en-dertig ; in 1825 , omtrent vijfduizend vijfhonderd.
Brieven en andere papieren van aanbelang worden ver
brievenposten, die in één etmaal ongeveer-zondemt
honderdvijftig (Eng.) mijlen afleggen. Voor plaatfen,
niet aan den grooten weg gelegen , zijn postboden te paard
en te voet. — Eene groote linie van posterijen ifrekt zich
uit van Au/on, in den (laat van Maine, over Washington, tot aan Nashville , in den ftaat van Tenesfee; een afítand van veertienhonderd acht-en-veertig mijlen. Een dergelijke loopt er van Highgate, in den
flaat van J errnont , tot aan St. Maria, in Georgië;
een afftand van dertienhonderd negen -en-zestig mijlen. De
herbergen zijn goed en zindelijk, ja eenige zelfs voor
-treflijk.
In de ftaten van de Ohio en van Indiana , op het
grondgebied van Michigan, Misfouri en der fIrkanfas ,
in de ftaten van Louifiana, Misfifippi en Alabama, zijn
kantoren gevestigd, die van landswege grond verkoopen.
Men meent, dat er nog wel meer dan honderdvijftig milli oenen morgen lands , voor bebouwing gefchikt, woest lig
zonder den grond der uitgeftrekte bosfchen mede te-gen,
rekenen. Men fchat dezelve op ongeveer een milliard en
vijfhonderd millioenen dollars, en dus eiken akker, dooreengefagen , op io dollars ; inderdaad eene zeer gematigde berekening.
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Er zijn in de Noordelijke fl:aten vijfentwintig militaire
posten , en tweeëntwintig in de Zuidelijke.
In 1790 bedroeg de bevolking der Vereenigde Staten
drie millioen negenhonderd negen-en-twintigduizend inwoners ; in i800 was het getal vijf millioen driehonderden - vijfduizend; in a 8 i o , zeven millioen tweehonderd
negen-en-dertigduizend; in 182o, negen millioen zeshonderd-en-negenduizend. Bij deze bevolking moet men een
millioen vijfhonderd ecn-en-de_ tigduizend (laven rekenen( *).
Dus is de bevolking der Vereenigde Staten, van 1790 tot
1820, elk tiental jaren vijf-en-dertig perfonen op de honderd toegenomen. Reeds zijn er zes van de tien jaren
verloopen , die met 183o moeten eindigen , op welk tijd.
flip het <aantal der bewoners waarfchijnlijk tusfchen de
twaalf en dertien millioenen zal bedragen. Zoo nu de
bevolking in dezelfde evenredigheid heeds blijft vermeerderen, zal men in 1855. meer dan vijf-en-twintig millioenen zielen, en in r88o reeds over de vijftig tellen.
In 1821 werd uit de Vereenigde Staten aan inlandfche
en vreemde voortbrengfelen uitgevoerd voor Bene four
van 64,974,382 dollars; ten zelfden jare beliepen de in
komflen van den lande 14,264,000 dollars , en de ontvangst overtrof de uitgaven 3,334 826 dollars. Te dien
tijde was de openbare fchuld verminderd tot op 89,204,236
dollars.
Het leger is foms op honderdduizend man gebragt geworden. Elf liniefchepen , negen fregatten , vijftig oor
grootte maken de zeemagt-logsfchepnvarid
der Vereenigde Staten uit.
In het burgerlijke en godsdienflige heerscht er volkomene vrijheid. Ieder burger is gehouden, tot Benig Christelijk kerkgenootfchap te behooren. Geen eerdienst
wordt overigens boven andere bevoorregt. Ieder kan zijne
eigene overtuiging in liet doen van belijdenis volgen. De
(*) Bij deze opgaven hebben wij de honderd -en-zoo
, fchoon zij de-vel,asbijzukgtnelafdo
naauwkeurighejd dier opgaven fchijnen te bevestigen , wegge
-laten.
Pert.
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Katholijken breiden zich zeer uit in de. (laten van het
Westen.
Al ware het ook, dat de van flaatswege openbaar gemaakte opgaven in de Vereenigde Staten vergroot zijn .ge
volkshoogmoed, daar zou evenwel in-worden
de geheele gelleldheid der dingen goed en voordeel genoeg overblijven, dat allezins onze bewondering ver
-dien.
Om dit verwonderlijk tafereel te voltooijen , moet men
zich Reden voorpellen, als Boston , Niezul✓ - 2"ork, Phidadelpliia , Baltimore , Savannah , Nieuw - Orleans, des
nachts fraai verlicht, vol paarden en rijtuigen, en alle de
genietingen der weelde aanbiedende, welke door duizenden
fchepen in derzelver havens aangebragt worden. Men
denke bovendien aan die meren van Kanada, vóór wei
jaren nog zoo eenzaam , en thans bedekt met fre-nige
korvetten, kotters, kleinere fchepen en floom--gaten,
booten, die, benevens de praauwen en booten der Indianen , in menigte daar elkander kruifen, gelijk de zware
fchepen en galeijen in de wateren van den Bosphorus te
midden der pinken , floepen" en andere roeivaartuigen. Tem
huizen, verfraaid door pilaren van Griekfche bouw-pelsn
verheffen zich aan de boorden van die rivieren , waar-orde,
onlangs nog bosfchen het eenige fieraad der wildernis uit
Bovendien zijn er openbare leerfcholen opge--makten.
rigt en belangrijke inflellingen ter bevordering van de wetenfchappen gemaakt in plaatfen , waar voorheen woeste
onkunde heerschte. Nuttige kennis wordt er meer en
meer verfpreid. Menfchen van allerlei godsdienstbelijdenis en van de flrijdigfte gevoelens leven in vrede niet elkander, en werken gem eenfchappelijk, ter ontwikkeling
des verflands en ter verbetering des menfchelijken geilachts. Zoodanig zijn de wonderen der vrijheid!
De kostelijkfle fchat, welken liet vierde werelddeel in
zijnen boezem bevat, is de Vrijheid. Deze mijn heeft onmetelijke rijkdommen ; ieder volk kan er uit delven. De
vertegenwoordigende volksregering in_ de Vereenigde Sta
een der belangrijklle llaatkundige verfchijnfelen in-tenis
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de wereld. Van tweederlei aard kan de burgerlijke vrij
zijn. De cenc behoort aan de kindschheid der vol -heid
zij is Bene dochter der zeden en der dapperheid -ken;:
zoodanig was de vrijheid der vroeglie Grieken en Ro222cinen ; gelijk ook die der wilden van Amerika. De
andere wordt tijdens den ouderdom der volken geboren,
en is de dochter van verlichting en rede. In deVereenigdc Staten wordt thans deze vrijheid gevonden , welke de
vrijheid van den Indiaan vervangt. Gelukkig land, waar
mei, in den loop van nog geese drie eeuwen , van de eene
tot de andere als van zelve is overgegaan 1 Niet langer
dan acht jaren duurde de worsteling.
Eindelijk : de bevolking der Vereenigde Staten beflaat
nog geen achttiende gedeelte van derzelver grondgebied.
De Amerikanen wonen nog, als 't ware, in eenzaam
langen tijd zullen hunne wildernisfen hunne-heid.Nog
zeden , en zal hunne verlichting hunne vrijheid zijn.

IETS, BETREFFENDE DE NET,ERLANDSCHE ZEEREIZIGERS,

WILLEM BARENTZ EN CORNELIS MATELIEF, DEN
JONGEN.

li et is bij de lezing der nu uitgekomene belangrijke, door

het Utrechtsch Genootfchap bekroonde, Verhandeling van de
1 leeren R. G. DEN NET en J. vAI' wij It, x. z., over de Nederlaradfche ontdekkingen in dwerika, 4ufiralië enz., dat
mij de volgende opmerkingen voorkwamen, die wel van geen
het minfile gewigt zijn voor de daarbij behandelde tof, maar
echter welligt nog waardig, om door dit letterkundig tijdfchrift te worden medegedeeld. De eene betreft den genoeg
bekenden W I L L EM BAREN T Z, bij den eerften reistogt naar
her Noorden, in 1594, Kommandeur op het fchip de Mercurius van Amflerdam , bij den tweeden, in 1595, Schipper
op het fchip de Windhond, mede van Imfierdam, en, na
her uitftaan van. de grootite moeijelijkheden en gevaren, op de
terugreis toverleden. Het is vreemd , dat men (immers zoo
veel mij bekend is) geen belang fchijnt geheld te hebben in
de plaats, waar die man, zoo zeer door tijdgenooten en nakomelingfchap , naar verdienften , geroemd , van daan was
-
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't geen men anders wel omtrent zoodanig iemand gewoon is
op te merken. In de voorzeide Verhandeling is daarvan niet
opzettelijk gemeld; in het Kort Vcrhael van d' eerfle Schip

getogen uyt het .rournael Van

GERRIT D E VEER,-yaert,

leest men: , Op 't fchip van 4mflerdam is fluurman ge
weest WILLEM B A R E N T Z van der Schellingh , borger-„
,, derzelver fiadt, bij hem hebbende een Schellingervisfchers„ jacht;" en in de voorgemelde Verhandeling, gelijk mede
bevorens in die van Profssfor M oLL, over eenige vroegere
zeetogten der Nederlan4ers, wordt hij „ WI L LE Ii B AR EN Ti
van Ter Schelling" genoemd. Men zou mitsdien daaruit opma.
ken, dat hij, fchoon naderhand burger der ílad -4mJlerdam,
geboren was op het eiland Ter 'Schelling; doch zulks wordt
wederfproken door het getuigenis van j A C o B u s REV i US
(in Daventria illustrata, pag. 537); hetgeen door 's mans
gezag alléén geloof zou verdienen, maar ook wordt onder
betrekking, die hij te kennen geeft op hem-fteundor
gehad te hebben. „ Bernardus Heyingius Daventrienfis avun, culus ,neus;' (zegt hij) „ qui, cum prima Hollandorum
#, clasfe Indias orientales petierat , in reditu naui, cui a Mau„ ritio namen erat, prefeetus, fubitanea morte obiit," voorts

in zijnen lof uitweidende ; — zoo vindt men dan ook in de

Korte Chronyke der ffadt Deventer, door

A. M O ONE N,

(1714) bl. I4o: „ Anno 1595. 96 Julij is Barent Heink
van Deventer, Kapitein op het fchip Mauritius , die met
de eerfie fchepen uit Hollant naer Oostindië was gevae,, ren, in de herwaertskomfie overleden." — Hoe zeer nu
beiden zich in den naam van het fchip vergisten, en hem
niet WILLEM BARENTZ noemen, fchijnt het toch buiten
bedenking, dat zij geenen anderen bedoeld hebben, en hij
zoude dus niet van Ter Schelling, maar van Deventer afkom
zijn ; en dat die fiad te dier tijd een zoo bekwaam en-ftig
moedig zeeman heeft voortgebragt, zal niet bevreemden ,
wanneer men mag gelooven, 't geen in de BefchrJving van
Deventer, door G.. s Y L V A NV s, achter voorzeide Chronyke
geplaatst, (bl. 18) op of omtrent het jaar i58o verhaald
wordt, dat het voornaam bedrijf van de burgers van Deventer was de koophandel, dien zij wijd en zijd, in allerhande
waren, ook naar Bergen en verder in Noorwegen, voortzet
-tedn.
De andere opmerking betreft CORNELIS MAT EL I E F,
den Jongen. Ook hij is genoeg bekend. In de meergenoen de
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Verhandeling wordt hij, bI. 167, en in die van Profesfor
bl. 118, met lof vermeld. Hij voer in 16o uit naar
de Oostindiën met eene vloot van elf fchepen , waaronder
een genaamd Erasmus , duidelijk genoeg de betrekking op
Rotterdam aanduidende. Het verhaal zijner reize vindt men
uitvoerig in het werk: Begin en voortgang der Oostindifchg
Compagnie, 1646, ede Deel, No. 13; en bijzonder van zijne
onderhandelingen op de reede van Malacca met den Koning
van .Tohor in í6o6, bl. 13 en volg., en daaruit overgenomen
in het T/aderiandsch Woordenboek. In Holland in í6o3 terug
hij onder anderen medegebragt een drabisck-gekomn,had
handfcbrift. Er is te Rotterdam eene kleine, bijna vergetene
verzameling van oude boeken, die in eene kamer aan de
groote of St. Laurens - kerk bewaard wordt, van welke in
1814 een Catalogus in druk is uitgegeven. Aan deze zoogenaamde librarie fchonk M A T EL IE F dat medegebragte
handfchrift, hetwelk op den Catalogus , onder de manufcripta,
No. 3, pag. a, dus vermeld wordt: „ Ooranus 4rabice
„ quem nautarcha Matelief .Tumor huc attulit i600" (í6o8)
„ defunt snulta." Vóór in hetzelve leest men , met de
hand gefchreven, aldus: , Anno 16o6. is delen Alcoran den
„ 20 Julij voor Malacca den heer Admirael Matelief de Jon„ ghe van den Bisfchop van Johor op fijn ernitich aefihauden
„ gefchonken, waermede hij, met victorie ende goede gefontheyt wederom door des Heeren genade thuys gekomen fijn
deze librarie van Rotterdam vereert heeft." — Over de-„de,
waarde of onwaarde van dat gedeelte van een .4rabisch handfchrift van den Koran zou best een der Hoogleeraren in de
Oosterfiche talen kunnen oordeelen, tot wier kennis hetzelve
niisfchien nog niet gekomen is, daar gemelde librarie denkelijk zelden wordt bezocht en bij weinigen bekend is. —
Volgens de Befchr ving van Rotterdam uit de handfchriftert
van J. IC ORTEB RAND (bi. iao) is de Admiraal CoRNELIs
MATE L IEP, de Jonge, in de St. Laurens- of groote kerk
begraven.
MOLL,

W . C. A.
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DJ JONGSTE UREN EN LAATSTE GEWAARWORDINGEN VAN EEN'
TER DOOD VEROORDEELDEN.

(Een echt I7er'zaa4)
,i].11erzeldzaamst mag wel het verhaal geacht worden, dat

wij hier onzen lezeres willen mededeelen, als behelzende de
gewaarwordingen , tot het einde toe, eens Engelschmans , om
begane fchriftvervalfching tot den ftrop verwezen , en, na de
werkelijke voltrekking van het vonnis, in het oogenblik, dat
men gereed hond het vermeende lijk aan de ontleedkunde te
onderwerpen, weder bijgekomen ; waarna men hem de gele
om zich naar zimerika In te fchepen.-genhidvrfat,
Een ,ƒmerikaansch dagblad deelt het eigenhandig verhaal mede, welks voornamen inhoud wij zullen overnemen; terwijl
wij vertrouwen , dat de bewustheid der gelukkige uitkomst
zijns lots den gevoeligen lezer, gelijk onszelven , bij voorraad
zal fchadeloos dellen voor het akelige, hetwelk dit in zijne
Poort eenig geval natuurlijk met zich brengt.
De lijder vermeldt vooraf de bijzonderheden zijner gevangenneming, zijne gevangenis zelve in Newgate, het vonnis,
over hem in de fYsljes van 01d Bailey, in x826, geveld; en
hier begint de ontwikkeling van alwat hij ondervond, van
zijne veroordeeling tot zijne teregttlelling. De trapswijze ver
alle zedelijke denkbeelden; de zinnelijke gewaar -dovinga
kracht en helderheid toenemende , naar gelange-wordinge,
de zielsvermogens afnamen; het fchIer volftrekte onvermogen,
om zich tot godsdienflige gedachten te verheffen, — ziet
daar wat ons inzonderheid trof in dit verhaal. Nadat de gevangene zijn jongfte onderhoud met E LIZA BET II CLARE,
een meisje, aan hetwelk hij zeer verkleefd was ,heeft gefchilderd, gaat hij, wien wij van nu. af zelf zullen laten fpreken,
zonder iets in den ítijl of in de bewoordingen te veranderen,
dus voort :
„ Het was 4. ure in den namiddag, toen ELIZABETH Mij
verliet,; en, toen zij weg was , fcheen het mij toe, dat al, tvat
ik op deze wereld nog te doen had, was verrigt. Ik zou ge~
wenscht hebben, toen daar ter plaatfe en in het eigenfl'e uur
te herven; ik had de laatfie daad mijns levens, en de bittere van alle, volbragt. Maar, naar gelange de avond viel,
werd mijn kerker kouder en vochtiger ; en het was een fombere en mistige avond; en ik had vuur noch licht, hoewel
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het in Januarij was, noch dekfel genoeg, om mij te verwarmen; en mijne geestkracht verzwakte- trapswijze ;en mijn hart
bezweek onder de ellende en naarheid van alwat mij omring
lieverlede (want hetgene ik thans fchrijf moet-de;nva
flrikte waarheid zijn) begon de gedachte aan EL 1 Z ABE TH,
en wat er van haar zou worden, plaats te maken voor het
gevoel van mijnen eigen' toehand. Ik weet niet, hoe het
bijkwam ; maar het was nu eerst , dat mijn geest volkomen
het vonnis bevatte , dat ik binnen weinige uren flond te ondergaan; en, toen ik daarop doordacht, greep mij een ontzettende fchrik aan , alsof mijn doodvonnis mij werd voorgelezen, en alsof ik tot duslange niet werkelijk en tlellig had
geweten, dat ik fterven moest.
„ Sinds 2q. uren had ik niets gegeten. Er was fpijze voor
handen, welke een medelijdend man, die mij bezocht had,
mij van zijne eigene tafel had toegefchikt ; maar ik kon er
niet van proeven, en, als ik dezelve befchouwde, maakten
zonderlinge gedachten zich meester van mijn denkvermogen.
De fpijze was uitgezocht, en dus geenszins zoo als gevangenen die erlangen ; en zij was mij gezonden, omdat ik des
anderen daags fterven moest! En ik dacht aan de beesten
des velds, aan de vogelen des hemels, die men mest voor
de flagtbank. Ik gevoel, dat mijne gedachten niet zoodanig waren, als dezelve in zulke oogenblikken behoorden te
zijn; ik geloof, dat mijn hoofd rondliep. Eene foort van
dof gegons, gelijk aan dat der bijen, fuisde aan mijne
ooren, waarvan ik mij niet konde ontflaan ; en, hoewel het
dikdonker was, vlogen af en aan lichtvonken voor mijne
oogen ,,en ik kon mij niets meer te binnenbrengen. Ikbeproefde mijne gebeden op te zeggen; maar ik kon mij niets anders
dan dit of dat woord herinneren, en het kwam mij voor, dat
die woorden zoo vele Godslasteringen waren, die ik uitfloeg.
Ik weet niet, wat ik fprak; ik kan mijzelven geene rekenfchap geven van hetgene ik toen zeide. Maar eensklaps
dacht mij , dat al die fchrik ijdel en noodeloos was, en dat
ik daar ter piaatfe niet behoefde te blijven , om er den dood
af te wachten. En ik fprong in eens op, vloog naar het tra
mijn hok ,en klemde mij aan hetzelve vast met-lievntra
zulk eene kracht, dat ik ze krom boog; want ik gevoelde in
mij leeuwenkracht. Vervolgens beproefde ik met mijne handen ieder deel van het flot mijner kerkerdeur, en zette mijn'
fchouder tegen de deur zelve, hoewel ik wist, dat zij niet
,

-

138

DE JONGSTE UREN EN LAATSTE GEWAARWORDINGEN

ijzer beflagen, en zwaarder was, dan die eener kerk; en ik
tastte langs de muren , en tot in de fchuilhoeken van mijn
kot, hoewel ik zeer wel wist, zoo ik bij mijne zinnen was
geweest, dat alles hechte Iteen was , drie voet dik, en dat,
zelfs zoo ik door eene fpleet konde dringen , kleiner dan het
oog eener naald , ik geen de minfle kans had van behoud. Te
midden van alle deze worstelingen werd ik aangetast van eene
magteloosheid, alsof ik opium had ingenomen , en ik had naauwelijks krachts genoeg, om, al waggelend, de plek te bereiken, waar mijn leger fiond. 1k viel er op neder, en ik denk,
dat ik eene flaauwte kreeg. Maar dit duurde niet lang; want
mijn hoofd draaide , en mijn verblijf fcheen mij toe , mede te
draaijen. En ik droomde, tusfchen, waken en f1apen , dat
het middernacht was, en dat ELIZABETH terugkwam, gelijk zij mij beloofd had, maar dat men weigerde, haar toe te
laten. Het fcheen mij toe, dat er eene digte ineeuw viel, en
de ftraten daarmede geheel , als met een wit laken, bedekt
waren; en ik zag haar dood in de íheeuw, liggen, te midden
der duisternisfe, aan de poort des kerkers. Toen ik tot mijzelven kwam , worfielde ik, en hijgde naar adem. Na ver,.
loop van eenige minuten hoorde ik de klok der kerk io ure
haan, en ontwaarde, dat ik gedroomd had.
„ De aalmoezenier der gevangenis trad binnen , zonder dat
ik om hein had gezonden. Hij vermaande mij plegtig, niet
meer te denken aan de zorgen en moeiten dezer wereld, maar
mijne gedachten te wenden naar de toekomende , en te trachten mijne ziel met den Hemel te verzoenen , in de hope ,
dat mijne zonden, fchoon groot, mij zouden worden vergev e n, indien ze mij opregt berouwden. Toen hij was heen,
gegaan, vond ik mij, voor eenige oogenblikken, eenigzins
bemoedigd. Ik rigtte mij wederom op in mijn bed, en deed
mijn uiterste best , om mij met mijzelven bezig te houden ,
en mij te bereiden voor mijn naderend lot. Ik bragt mij voor
den geest, dat ik , in allen gevalle, flechts weinige uren
meer te leven had; dat er geene hoop voor mij bellond in
dit leven; dat het voor 't minst betaamde , op eene waar
mannelijke wijze te ilerven. Vervolgens trachtte ik-digen
mij te herinneren alwat ik had hooren zeggen over de ulraf
van het hangen; dat het fechts een lijden was van een oogenblik ; dat het weinig of geen finart veroorzaakte ; dat het het
levensbeginfel oogenblikkelijk vernietigde ; en daarop ging ik
over tot wel twintig andere vreemde denkbeelden. Allengs.
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kens begon mijn hoofd weder in de war te geraken, en andermaal om te dolen. Ik bragt mijne handen aan mijne keel,
en neep die flerk, om de gewaarwording van het wurgen te
beproeven. Vervolgens betastte ik mijne armen, op de plaatfen , waar het touw dezelve moest binden; ik voelde het
omflaan en het leggen van' elken knoop, tot dat het wel flijf
was toegehaald ; ik voelde mij ook de handen vastbinden :
maar, wat mij het meeste afgrijzen verwekte, was de voor.
íielling, dat de witte muts over mijne oogen en mijn aangezigt werd getrokken. Zoo ik dit konde ontgaan , dacht mij
al het overige niet zoo verfchrikkelijk ! Te midden dezer
voorftellingen vermeesterde Bene algemeene verdooving van
lieverlede mijne ledematen. De bedwelming , welke ik onderging, werd gevolgd van eene zware gevoelloosheid , welke
het lijden, door mijne denkbeelden verwekt, verminderde,
hoewel ik nog voortging te denken. De kerkklok Ploeg middernacht. Ik had befef van den klank ; maar dezelve kwam
verward tot mij, als door verfcheidene geflotene deuren , of
van een' grooten affland. Van tijd tot tijd zag ik de voorwerpen, welke in mijne ziel ronddwaalden, al minder en minder duidelijk, voorts flechts ten deele, tot dat zij geheelenal
verdwenen. Ik fliep in.
„ Ik fliep in! en ik fliep door, tot ..... een uur vóór de
teregtftelling ! — Het was 7 ure in den morgen, wanneer een
flag op de deur van mijn hok mij wekte. Ik hoorde het gerucht, als in een' droom, eenige fekonden vóór dat ik volkomen wakker werd; en mijne eerfte gewaarwording was die
der gemelijkheid van een' zwaar vermoeiden, wien men overhaast wekt. Ik was moede , en ik wilde nog meer (apen.
Eene minuut later werden de buitengrendels mijner gevangenis weggefchoven ; een portier trad binnen , met eene kleine
lamp, gevolgd van den cipier en den aalmoezenier. Ik ligcte
het hoofd op; eene rilling, even als een elektrieke fchok,
of als eene dompeling in een ijsbad, doorvloog mijn ganfche
ligehaam. Een oogwenk was genoeg. De flaap was verdreven, even of ik niet geflapen had, en nooit meer flapen zou!
ik gevoelde mijnen roeiland. „ R***," zeide de cipier tot
mij , met eene zachte , maar vaste Item, „ het is tijd • dat
gij opítaat." De aalmoezenier vroeg mij , hoe ik den nacht
geheten had, en noodigde mij, zich met hem te vereenigen
in den gebede. Ik rigtte mij op, en bleef zitten op den rand
van mijne legerítede. Mijne tanden klapperden , en mijne
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kniên íloegen, onwillekeurig, tegen elkander. Het was nog
niet volkomen dag; en, daar de deur van mijn hok openbleef, kon ik van daar op de kleine beftrate binnenplaats
zien: de lucht was dik en fomber, en het regende zacht ,
maar aanhoudend. „ Het is ruim half 8, R* **," zeide de
cipier. Ik verzamelde mijne krachten , om te verzoeken,
dat men naij tot he laatfie oogenblik wilde alleen laten. Ik
bad nog 3o minuten te leven.
„ Ik poogde nog iets te zeggen of te vragen, toen de cipier heenging; maar ik kon de woorden niet uitfpreken;
mijne tong kleefde aan het gehemelte: ik was het fpraakvermogen kwijt; ik deed twee geweldige pogingen, maar vergeefs ; ik kon niets uitbrengen. Toen zij vertrokken waren,
bleef ik ter zelfde plaatfe op mijn bed zitten. Ik was ver
koude, waarfchijnlijk door den flàap, en door de-flijdvan
ontwende buitenlucht, welke in mijnen kerker was gedrongen ; en ik wikkelde mij , om zoo te fpreken , in mijzelven ,
om warm te worden, de armen over mijne borst geflagen,
met hangend hoofd, en bevende door alle leden. Mijn lig_
chaam fcheen mij van eerre ondragelijke zwarte te zijn ,
welke ik buiten ítaat was op te heffen of te bewegen. De
dag brak meer en meer door, fchoon dof en geelachtig, en
het licht drong trapswijze in mijn hok, mij de vochtige muren en den zwarten fileenen vloer vertoonende ; en (hoe vreeu-d
zulks zijn moge) ik kon niet nalaten , deze nietsbeduidende
dingen op te merken ; hoewel de dood mij elk oogenblik verbeidde. Ik floeg de lamp gade, welke de portier op den
grond had nedergezet, en die flaauw brandde, met eenelange
pit, gedrukt en bijkans verllikt door de koude en ongezonde
lucht ; en ik dacht daarbij , (in dit oogenblik!) dat zij federt den vorigen avond niet was opgehaald. En ik bekeek
het kale en beijzelde behang van het ijzeren veldbed , op
hetwelk ik gezeten was; en de geweldig groote koppen der
fpijkers, waarmede de deur van mijn hok was beflagen; en de
woorden, op de wanden gefchreven door andere gevangenen.
Ik voelde mij den pols ; hij was zoo zwak , dat ik de lagen
naauwelijks tellen kon. Het was, mij 'niet mogelijk, in fpijt
van alle mijne pogingen, het zoo ver te brengen , om het
gevoel op te wekken , dat ik ging fers'en. Te midden van
dien zelfftrijd hoorde ik de kapelkiok aanvangen te (laan; en
ik dacht: „ Heer! heb medelijden met mij , ongelukkige!" —
Dat kon toch nog geen kwartier vóór 8 ure zijn..... ! Ilet
uurwerk floeg kwartier vóór 8 ure..... voorílag ..... 8 ure !
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Zij waren in mijnen kerker, vóór dat ik hen gewaar
werd. Zij vonden mij ter zelfde plaatfe, in dezelfde houding, zoo als zij mij verlaten hadden.
„ Hetgeen mij nu nog te vermelden overblijft ,is niet veel:
mijne herinneringen zijn zeer klaar, tot aan dit oogenblik
toe; maar op verre na zoo klaar niet, omtrent hetgene thans
volgt. Ik zal echter niets verhalen, dan hetgene ik zeer wel
weet. Ik herinner mij zeer goed, dat ik mijnen kerker ver
om naar de groote zaal te gaan. Twee mannen , klein-liet,
en gerimpeld, in het zwart gekleed, ondertteunden mij. Ik
weet, dat ik poogde op te flaan , toen ik den cipier met die
mannen zag inkomen; maar dat ik zulks niet vermogt.
„ In de groote zaal bevonden zich alreeds de twee ongelukkigen , die met mij hun vonnis moesten ondergaan. Ar.
men en handen waren hun op den rug vastgebonden, en zij
lagen op eene bank, wachtende tot dat ik gereed zou zijn.
Een magere grijsaard , met witte en weinige haren, las overluid voor een van hen; hij kwam naar mij toe, en zeide iets
tot mij..... „ dat wij elkander moesten omhelzen," geloof
ik; want ik verffond het niet rept.
„ De moeijelijkile zaak voor mij was thans , mij op de
been te houden. Ik had gedacht, dat dit oogenblikken van
razernij en vertwijfeling zouden zijn, en ik ondervond niets
dergelijks , maar alleen eene zwakte , alsof het hart mij ontzonk , en alsof de grond zelf, waarop ik flond , onder mij
wegzakte. Ik kon niet dan een teeken geven aan den grijsaard met het witte haar van mij met rust te laten : er kwam
iemand tusfchenbeiden, die hem wegzond. Thans had men
gedaan met mij armen en handen te binden. Ik hoorde iemand , half luid, tot den aalmoezenier zeggen , dat alles gereed was!..... Zoo als wij de zaal verlieten, bragt een der
in het zwart gekleede mannen een glas water aan mijne lippen;-maar ik' kon niet flikken.
„ Wij begonnen nu den togt door de lange gewelfde gan.gen, die uit de groote zaal naar liet fchavot leiden. Ik zag
de lampen, die nog brandden, daar het daglicht hier nooit
doordringt; ik hoorde het haastig klokluiden , en de zware
ticm van den aalmoezenier, lezende , terwijl hij voor ons
uit ging: „ Ik ben de opianding en het leven , zegt de Heer;
wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook geftoróen."
En: „ Als de wormen mijne huid zullen doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vleesch God aanfchouwen."
L
aI1NCe Lw. 18 8. too. 3.
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„ Dit was de lijkdienst , de gebeden voor zulken, die in
liet graf liggen ,, onbewegelijk , dood, opgezegd voor ons ,
olie nog ons beweegden en leefden ! Nog eenmaal gevoelde
ilk, at ik Ieefde; en dit was het laats e oogenblik van vol
dat ik had. ik voelde den fehielij--komenzifbw,vusthd
ken overgang- nit deze onderaardfche ,door lampen verlichte,
en in dit faizoen warme , benaauwde gangen naar de opene flellaadje en de trappen van het fchavot; en ik zag de ontzetten
volksmenigte, die de ganfche [trast beneden mij als in het-de
zwart, kleurde, de venllers der huizen en winkels aan de overzijde. opgepropt niet aanfchouwers, tot de vierde verdieping.
Ik zag de gemelde kerk in de verte , midden door den gelen
nevel , en hoorde liet luiden van hare klok. Ik herinner mij
den. bewolkten hemel, den nevelachtigen morgenflond, de
vochtigheid van het fchavot, den ontzaggeiijken zwarten
klomp van gebouwen , den kerker zelf, die zich terzijde verhief, en zijne fchaduw op ons fcl:een t e werpen, de frisfche
en koude koelte, die, toen ik buiten kwam, op mijn gelaat
fpeeldg.. Ik zie nog • heden alles ; het ijsfelijk verfchiet Raat
nog in zijn geheel voor mij het fchavot, de regen, de gedaante der volksmenigte, liet volk , klimmende op de daken,
de rook der fchoorfleenen , die langzaam om dezelve heen
zweefde, de karren, vol vrouwen, op liet plein der herberg
daar tegenover, het zacht en dof gemompel, uit den verzamelden hoop opgaande, toen wij verfchenen. Nimmer zag ik
zoo vele voorwerpen te gelijk , zoo klaar en duidelijk , dan
in dien éénen oogopflag; maar het was van korten duur.
„ Te rekeneis van dien oogopliag, van dat oogenblik , was
aiwat thans volgde niets voor mij. De gebeden van den aal
vasthechten van den noodlottigen íirik, de-moezcnir,ht
muts , die mij zoo veel angst had gekost, in 't kort, mijne
tereagtftelling en mijn dood, hebben geenerlei herinnering bij
mij achtergelaten; en , zoo ik niet zeker ware , dat dit alles
was gebeurd , zon ik er geen het minfle gevoel van hebben,
ik heb federt in de Couranten de bijzonderheden gelezen van
wijn gedrag op liet fchavot. Men zegt daar, dat ik mij mangy
sielik en kloekmoedig heb gedragen ; dat ik zonder veel doods
an: 1den fcheen te lerven ; dat ik geene tegenweer heb geboden.
Wie moeite ik gedaan heb , om mij cane enkele dezer omft m ii ' leden te binnen te brengen , het heeft mij niet Willen
aclnkken. Alle mijne herinneringen nemen een einde met liet
r ezigt van het fchavot en de firaat. IIetgene, voor mij, on,
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middellijk fchijnt te volgen, is mijn ontwaken uit een' diepera
flaap. Ik bevond mij in eene kamer, op een bed, waarnevens een man frond, die, toeli ik de pogen opende, mij oplettend aanzag. Reeds had ik alle mijne vermogens hernomen, vóór ik nog aaneengefchakeld kon fpreken. Ik meende,
dat ik kwijtfchclding van [haf had verworven, dat men mij
van het fchavot had weggedragen, en dat ik in Bene Paauwte
was gevallen. Toen ik de waarheid der zake vernam, dacht
mij acne donkere voorftelling, ais van een' droom , te ontwaren, dat ik mij op eenti vreemde plaats had bevonden, naakt
uitgefirekt, en een aantal zich bewegende gedaanten rondom
mij ; maar dit denkbeeld vertoonde zich volltrekt niet aan mij
geest, dan nadat men mij had kenbaar gemaakt, wat er-ne
met mij was gebeurd , en waarvan het mij niet vrijftaat meer
te zeggen."

VERSLAG VAN HET WEDERVAREN EENS SCIIIPS, BESTEMD,
OM , IN DEN GROOTEN WATERVAL DER NIAGARA, TEN

SCHOUWSPEL TE VERSTRE tI{EN.

®p Zaturdag, den 8 September 1.1., ten drie ure in den
namiddag, werd de groote en fterkgebouwde fchooner, ll7ichigao, van 136 tonnen, te Baiffalo aan den. Itroom en den
val der Niagara prijs gegeven. Een aantal gegoede bewoners der beide oevers van dezelve hadden zich vereenigd tot
aankoop van dit fchip , om her (waarlijk zeldzaam en gril
genoegen te fmaken, van zich en hunnen vrienden een-lig)
fchouwfpel te verfchalfen, welks luister en grootheid bezwaarlijk door Benige verbinding van kunst en natuur in
eenig ander werelddeel zou kunnen worden geëvenaard. Al.
le de ven(iers en andere openingen van de 21- ichigao werden
zorgvuldig gefloten tegen liet indringen des waters. Men
was van gevoelen, dat, wanneer het fchip behouden door
den maalilroom geraakte, en onbefchadigd het bègin van den
val bij het zoogenaamde hoefijzer bereikte, het den loodregten
(prong van 16o voet, zonder te verbrijzelen, zou kunnen
wederliaan , daar de kom , in welke het dan nederflortte ,
S à 600 voet diepte heeft, en deszelfs vlottende kracht het
genoeg zou opheffen, om niet op de rotfen in dien afgrond
te verpletteren. Door booten werd het fchip op fleeptouw
genomen , en nabij den eerhen maalftroom gebrast, om hetL_

I4}

VERSLAG VAN HIET "WEDERVAREN EENS SCHiPS.

zelve de gefchiktfie rigting te geven. Op het verdek werden onderfcheidene flerkgefpierde dieren, als twee beeren,
een buffel, een hond, een paar katten enz., geplaatst. De
herbergen in de nabijheid van den waterval waren zoo volgepropt, dat fchier overal een duim gronds, om zoo te fpreken, eerre bekwame ffaapplaats werd geacht. Ongeveer ten
twee ure vernam men het geroep : „ He komt ! het komt!"
en, na verloop van nog een half uur, bereikte het fchip inderdaad de eerfle draaikolk. I-let helde zeer fierk, viel op
zijde , en verloor mast en Hengen, waarna liet zich weêr
oprigtte. Door het verlies van den mast bekwam liet van
nieuws zijn evenwigt, en werd zijwaarts af naar den tweeden maal(troom heengedreven, waar het lootte en Bene mi
lang vastzat; terwijl liet fcheen, alsof de elementen-nut
Hunne laatíle en geweldigfle krachten infpanden , om het over
denzelven heen te voeren. I-Iet lag nu geheel op zijde,
werd met water gevuld, rigtte zich evenwel weder op, en
dreef verder. De beeren verlieten thans het fchip, en zwommen naar den oever, waar men hen opving, naar de herberg
bragt , en voor vijf dollars liet fink verkocht. Ook de buffel
fprong in den firoom; maar, zich naar den waterval wendende, werd hij door denzelven in den afgrond geflingerd, en
door een op zijnen rug nederflortend flak houts gedood. Wat
van de overige dieren geworden zij, is niet bekend. Nadat
het fchip de tweede draaikolk was doorgekomen, werd het
geheel van achteren naar voren omgeworpen, in welken toefiand het met den waterval neder(lortte , ongeveer op de helft
van zijne vaart de kiel verbrijzeld werd, en binnen weinige
fekonden geheel verpletterd was. Men berekent, dat om en
bij de 50,000 aanfchouwers bij dit ontzettend tooneel tegen
waren.
-wordig

DE GODSDIENST DER ZOOGENAAMDE BESCHAAFDE WERELD,
EEN 1\IENGSEL VAN HEIDENDOM , MOIIAMEDISIMUS EN
VALSCIIE WIJSGEERTE. (*)

(Uit het Hoogduitsch.)

I n flaten , hoedanige de Duitfclie zijn , waar men wijsgeerte
(*) Zonder ons land niet Duitschland te willen gelijkfiellen , of zelfs alles berispelijk te vinden, wat de fchrijver van
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als den grondflag der wetenfchappen befchouwt , moest , zou
men denken , het licht dezer wijsheid, zoo niet tot de lagere ftanden , althans tot alle zoogenaamde befchaafde kringen lang zijn doorgedrongen. Bij Christelijke volken , hoedanige de Duitfche zijn, federt omtrent duizend jaren bekeerd, federt de hervorming tot een' hoogeren trap van Evangeliekennis verheven, — bij zoodanige volken moest, zou
men meenen , de Godsdienst van J E Z US, zoo niet in alle
harten , ten minfte op het verfland van alle zoogenaamde hè
lieden werkzaam geworden , althans zoo veel hebben-fchade
te weeg gebragt , dat er onder hen geen fpoor meer beflond
van bijgeloof, noch zoodanig ongeloof, als zelfs aan Gods
voorzienigheid en liefde twijfelt. — Verre vandaar ! De Gods.
dienst der bèfchaafden (der lieden naar de wereld) is veeleer , in dit 27Ííe jaar der negentiende eeuw na CH RI ST U s'
geboorte, nog immer een bont mengfel van Heidendom , Mohamedismus én valfclle Wijsgeerte, waarmede de dunne grond
van het godsdienflig onderwijs vóór de belijdenis overgeftreken is.
Ilooren wij eerst, wie en wat hun GOD zij. -- Zijn naam
is Hemel. „ Dat weet de Hemel; de Hemel heeft het anders
gewild; de Hemel heeft mij een goed man befchoren; wij
wenfchen hem den zegen des Hemels; heden ontnam mij de
Hemel mijne lieve vrouw." Slechts onder deze firma mag
het Hoog(le Wezen in fatfoenlijk en welopgevoed gezelfchap
worden gedacht. De uitdrukking hoorzienigheid is na deze
de gangbaarIte , doch riekt reeds naar bigotterij ; geestelijken
alleen kunnen dezelve, zonder verwijt van fijnheid, veel bezigen. G o D te zeggen, is flechts voor het misbruik geoorloofd, als eens eene naald op den grond valt, een glas gebroken wordt, of men elkander een' trek fpeelt ; doch in
vollen ernst van G o D te fpreken, gaat althans voor een vergrijp tegen den goeden toon , zoo niet voor eene abftirditeit.
dit ítukje zoo luide wraakt, — b. v. het noemen van Hesnel en Voorzienigheid, als eene foort van verzachting, om
den heiligen naam van GOD door zekere gemeenzaamheid
niet te onteeren , — houden wij het toch daarvoor, dat het
veel waars, veel gewigtigs , veel leerzaams en voor niet
weinigen waarfchuwends bevat, en op Bene geestige, indrukmakende, zoo wel als onderhoudende wijze voordraagt.
Ycrt.
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Een deel van het gezelfchap keert zich in den beginne tot
den man, die zich daaraan fchuldig maakt, doch wendt zich
fpoedig met een fpottend of beklagend lachje weêr af; want
liet is klaar, dat of huichelarij of onnoozelheid de grond is.
Slechts in één geval bezondigt men zich, door gebruik van
het woord G o D, niet tegen de befchaafde zeden; wanneer
men, namelijk, met een' geestelijke fpreekc. Het is overeenkomítig de beleefdheid, met een' buitenman over den
landbouw, met een' koopman over den handel , met een'
regtsgeleerde van pleidooijen te fpreken; daarom mag men
ook met een' geestelijke van GOD fpreken , en zelfs c is RI ST U s noemen , hetgeen anders dol zou zijn.
Dat de Godheid der befchaafde lieden He117el heet, heeft
een' dieper' zin. Zij heeft inderdaad geen' anderen zetel en
fchouwplaats harer werken, dan den luchtkring. Het is mogelijk, dat zij ook zon, maan en flerren gemaakt hebbe;
maar men hoort daarvan niet, zelfs niet wanneer er iets bui
aan den hemel plaats heeft. Eene komeet, eene-tengwos
eklips wordt waargenomen en beoordeeld, zonder dat men
aan een' Schepper denkt. Maar in het weder wordt eene
Godheid opgemerkt: zij veroorzaakt vriezen en dauwen, regen en zonnefchijn, ovcrflrooming en form. „ De , Hemel
heeft onze reis tot water gemaakt. De landman vergaart den
zegen des Hemels in zijne fchuren. De Hemel was ons gunftig: wij hadden goeden wind en eene fnelle vaart. De 1-je.
mei haalde ons eene creep door de rekening: de rivier was
buiten hare oevers getreden en vol ijs." In eenige gevallen
van deze foort veroorlooft men zich zelfs onzen lieven Heer
te zeggen, zonder daarmede nogtans iets meer, dan den IuP IT E R der Heidenen , den G o D (of Ileer) der luchten , aan
te duiden.
Bij den aanmerkelijken affland des hemels van de aarde ,
gelooft niemand , dat de Godheid zich om iets anders bekcmmert, dan de meer geweldige bewegingen in de natuur
en het meest algemeene in de menfchenwereld. Donder ,
aareb. vingen, orkanen behooren tot haar gebied; doch op
het bijzondere leven der menfchen kent men haar geenen invloed toe. Wat zich hier fcheidt of vereenigt, verheft of
daalt, in elkander wart of ontwikkelt , wat tot welzijn van
het geheel of iemand in liet bijzonder gewerkt of tegengearbeid wordt, daarvan mag zij wel het noodige sectc;a, maar
heeft er volítrekt geen deel aan. Geneest iemand van Bene
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zware krankheid, zoo noemt hij zijnen arts als den eenigen
helper, en zegt: „ Dien heb ik mijn leven te danken."
Sticht iemand eene algemeen nuttige inrigting , zoo houdt
men dezelve voor het werk zijner wijsheid en magt ; en mislukt zij daarna, zoo wordt zulks aan zijne onvoorzigtigheidof
de boosheid zijner vijanden toegefchreven. Aan een lrooger
beftuur denkt neen niet.
In eene zonderlinge vermenging hiermede vertoont zich het
vrij algemeen verbreide geloof aan eene onwederroepelijke
bepaling der menfchelijke lotgevallen door een blind noodlot.
Voor den krijgsmansfland, namelijk, houdt men'hetzelve onontbeerlijk; deze kon niet dapper vechten, was hij nietovertuigd, dat geen kogel treffen kan , dan de voor ieder gegotene, en dat deze met geen wapen af te keeren is. Niet
dwazer is de .Tiinittfaar,, die zich zonder eenige voorzorg ,
met blinde, woede, den vijand tegenwerpt; niet onnoozeler
de Turkfche knaap, die zich gerust op het leger zijns aan
de pest kranken vaders nederlegt.
Volgens het boven geflelde kan ook de vraag niet wel te
pas komen, of G on iets van den mensch vordert, en of
deze 'te bedenken heeft, wat Genen welbehagelijk zou kunnen zijn. Bij de opvoeding_ wacht men er zich wel voor ,
op G o D s gebod te wijzen. „Wat moeten de menfchen wel'
zeggen, als gij zoo Ioopt?" zegt men aan den morfigen
knaap; — „ wat zouden de lieden denken , als ik u vandaag
reeds weêr daarheen liet gaan ?" aan het dansgrage meisje.
Ilet oordeel der mcnfchen, niet G 0 DS heilige wil, (laat bovenaan , onder de drijfveren tot het goede en onder de waar
tegen het kwade. Wie is derhalve goed? Die, met-fchiwngeu
eene gladde oppervlakkigheid , anderen weet voorbij te fireven, zonder iemand te kwetfen. Welke is dc hoogfile roem,
ten aanzien van zedelijke goedheid? „ Hij doet geen kind
kwaad; nooit hoort men een boos woord van hein; dien wilde ik wel eens zien , wien hij ten vijand heeft." Wie daar
Plecht? Slechts hij , die heelt, valsch fpeelt, of-entgis
openlijk bedriegt. En wat jongeling is nog rein? Die vrij gebleven is van onnatuurlijken wellust. Dat reeds de lust zon
dat zelfs door blikken overfpel kan bedreven worden,-digs,
daaraan denkt niemand. Zelfs ontuchtige bedrijven worden
fiechts als kleine mispasfen aangezien; cene geflrenf;ere beoordeeling grijpt dan alleen plaats ,wanneer de openbare wel voegelijkheid gekwetst wordt.
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liet valt intusfchen niet te loochenen , dat menigeenen nog
een indruk van het eerfte onderwijs is bijgebleven , die hem
zegt, dat G on een deugdzaam leven verlangt. Men ver
dit dan ook niet, maar voegt er, op goed Mfohame--zwijgt
daansch , bij : „ Wij hebben eenen barmhartigen G on. Ik doe
mijn' pligt, en ben met mijzelven tevreden. Zondaren zijn
wij allen , en niemand is zoodanig als hij behoorde. Maar
c on kan en zal ook van den zwakken mensch geene volkomene deugd verlangen, en vergeeft, wat wij in overijling begaan."
Den met zoo menfchelijke bekrompenheid gedachten G oD
laat zich natuurlijk geen vertrouwen fchenken. Gij wilt de
reis ter zee, naar eene verafgelegene clad, aan de landreize
voortrekken; men herinnert u de gevaren derzelve, en gij
beroept u op den bijband van G 00, op wien gij vertrouwt.
Nu vraagt men u met een' medelijdenden glimlach , „ of G 00
dan uwentwege de flormen zal bezweren , die in zijn wereld
liggen opgefIoten ?" Het wordt avond , eer gij van eenen-plan
lieven vriend in zijn huis fcheiden kunt; gij hebt nog een'
uren langen, eenzamen weg voor u, door de maan llechts
flaauw verlicht. Evenwel wilt gij voort, en zegt vol vrolijk vertrouwen: „ G on zal met mij zijn.' — „ Dit is tot
daar aan toe," antwoordt men u ; „ maar het is toch wezenlijke vermetelheid, te geloo'en, dat GO D om u wonderen
doen en den arm des booswichts verlammen zal, die op it
loert." — liet fchrikkelijkfte vertoont zich dit gebrek aan
vertrouwen in nood en lijden. Ik wil eene weduwe troosten , die geene mogelijkheid tot onderhoud en verzorging harer kinderen ziet; ik noem baar, daar bloedverwanten en
vrienden bijhand weigeren, 'G o n, als den Vader van wedu.
wen en weezen , en dat men nooit het zaad der opregten ge.
brek zag lijsten. „ ja, dat is waar," antwoordt mij de bedrukte ; „ maar dat is ook het eenige." Elke andere troost
zou haar derhalve meer welkom zijn, en die tilt G oD Ia
flechts eene armelijke noodhulp. Doch eene andere wijst
ook dezen troost af, en verklaart rondelijk, in de aankondi..
ging des doods van haren man: „ Troost verlaag ïk niet."
Bene derde verfchoont zich van het bezoek harer vrome vriendin , om geene bijbelfpreuken van haar te hooren, die haar
tegenítaan. Eener vierde wordt gezeid , dat haar ongeluk
door G on toegezonden werd, en zij antwoordt: „Dat is onmogelijk ; zulk eerre zondares beu ik Liet , dat ik verdiend
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zou hebben , zóó door Hem gellrafc te worden." — „ Mij
treft alles ," roept eene vijfde in hare woeste fmart uit;
„ ik kan niet gelooven , dat er een G on in den Hemel is;
Hij kon mij zoo niet nederfaan." — Vergeeflijk fchijnt, hiermede vergeleken , nog de lafheid van velen, die ,na het flerfuur des nabellaanden , het treurhuis uitvliegen , en niet wederkeeren , vóór de doode begraven is. Zij weigeren wet
de artfenij der fmart, welker heelkracht zij even zoo weinig
erkennen als hunne wonden; maar zij bezondigen zich toch
niet tegen GOD.
Zal , eindelijk , een G 0 D, als de hier befchrevene , aan
kunnen maken ? — Hoe zou dat moge--fprakoveing
lijk zijn? De kerk, houdt men zich inwendig overtuigd, is
eene inrigting van den (laat , ter beteugeling van den ruwen
hoop; de befchaafde kan zich aan hare bijeenkomften ont.
trekken. „ Wij gaan niet naar de kerk ," heet het hier op
(pottenden toon; „ wij werken in ftilte." — „ Wat mij van
den kanfel gezegd wordt, weet ik al lang," zegt een ander. —„ De predikant wordt er voor betaald," laat een derde
zich hopren; „ hij moet wel wat zamenfanfen , al houdt
hij er ook niet van. ja, als die heeren er nog zelve
naar deden, en geloofden , wat zij leeren ! Maar wij weten
immers, hoe het daarmede gaat." — De kerklucht wordt
daarom voor de gevaarlijkfle gehouden, en door ziekelijke
perfonen het eerst vermijd en het laatst weér bezocht, nadat
de genezing reeds lang gevolgd is. De dame , die aan hoest
of borstkwaal lijdt, verzuimt des morgens de Godsdienst, en
bezoekt in den vochtigen avondnevel het kransje , den fchouwburg of het concert. „ Waarom zou zij dien dag niet in den
fchouwburg gaan? Zij kan er meer leeren en meer goede
voornemens opvatten, dan bij menige predikatie. Er zijn
immers zoo vele goede, ja godsdienftige (tukken, in welke
werkelijk gebeden wordt, waar men de deugd in den fchoonflen
glans aanfchouiyt en tot tranen geroerd wordt. Men komt
daarom dikwijls veel beter uit den fchouwburg, dan uit de
kerk."
Diensvolgens is van hem of haar, die geregeld ter kerke
gaat, niet veel goeds te denken. „Zulks is openbare huichelarij; want voorheen deelden zij in alle vermakelijkheden , en
nu vertoonen zij heiligen." Wilt gij intusfchen nu en dan
de Godsdienst bijwonen, dat valt niet in liet oog. De vriend,
die u op den weg uit de kerk ontmoet , roept u dan toe;
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» Zijt gij vandaag vroom geweest:?" Alsof zulks ílechts eene
zeldzaam voorvallende verpooziog van den gewonen levens
zijn.
-ganmot

(Het vervolg en flot hierna.)
EDELE TREK VAN TENEN DEURWAARDER IN FRANKRIJK.
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ort na den dood eener rijke Dame, bekroop hare erfgenamen, die, ook zelfs buiten de aanzienlijke erfenis, onder
de welgeftelde lieden behoorden, de lust, om eenen doodarmen marskramer, die 'een klein huisje van de overledene,
federt vele jaren, bewoonde, tot betaling van vier jaren ach
huurpenningen aan te fpreken. Alle vervolgingen,-terliag
van wege het onvermogen van den eerlijken maar armenman,
vruchteloos gebleven zijnde, kreeg nu de deurwaarder den
harden last , om de meubeltjes en de geringe, kramerijen, en
alwat bij den ongelukkigen te vinden was , in beflag te nemen. De deurwaarder begeeft zich, vergezeld van twee getuigen, op zekeren morgen, naar de woning van den huur
Maar, getroffen door de verregaande armoede en ellende,-plrgtie.
die zijn oog dámr aanfchouwt, is hij buiten ílaat, het wreede
bevel , dat hem gegeven is , te volbrengen. Hij keert terug ,
begeeft zich naar den praktizijn van de onme@doogende erfgenamen, en zegt, dat het hem onmogelijk is voort te gaan.
1-Iet door hem naar waarheid opgehangen tafereel , noch de
befchrijving van des ongelukkigen perfoonlijken toeftand, dat
de vrouw vóór een paar dagen bevallen is, dat nog vier
kleine kinderen van honger fchreijen , dat de man als ver
droefheid nederzit, en noch zijnen kinderen brood-flomdvan
geven, noch hem deurwaarder kan antwoorden,-niets is in flaat,
den praktizijn te bewegen, om het bevel in te trekken , zelfs;
voor eenige oogenblikken op te fchorten, wanneer de deurvaarder zich aanbiedt, om zelf het hart der erven te gaan.
vermurwen. „ Nu ," roept de deurwaarder eindelijk met ver
uit, „ dan heb ik geen moed, om mij ander -ontwardig
maal naar dat verblijf der ellende te begeven. Er gebeure-„
„ wat er wil, ik weiger aan zulk een wreed bevel gehoor te
„ geven. Liever deed ik oogenblikkelijk affland van mijn
„ beroep, hoezeer ik er met vrouw en kinderen van bellaan
,, moet." Deze uitroep werd gelukkig gehoord door iemand,
die zich toevallig in een nevenvertrek bevond, en welke
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bewogen door het medelijden van den deurwaarder, niet nalaten kon, de kamer, waar dit tooneel plaats vond, binnen
te ftuiven , met de vraag op de lippen: „ Hoe veel de fchuld
„ van dat rampzalig gezin bedroeg." — „ Hij is 460 francs
„ fchuldig,OD antwoordt hem de deurwaarder, „doch kan geen
„ fluiver betalen." Nog eenige weinige vragen worden door
den menfchenvriend aan den edelen deurwaarder gedaan , en
het einde- van dit onderhoud is: „ Wacht fechts een oogen„ blik; ik neem de voldoening van de geheele fchuld en van
„ al de kosten op mij." Hij hield woord, en voldeed de fchuld ;
doch de deurwaarder weigerde , iets meer dan zijne verfchotten aan te nemen.

OUD EN NIEUW.

O

nlangs las men in de nieuwspapieren een berigt van wormen, die op de fi^eeuw in Rusland waren waargenomen,
en, in een warm vertrek gebragt, fpoedig flierven. Het zou
niet wel mogelijk zijn, uit de hoogst onvolledige befchrijving, die men er van gaf, met eenige zekerheid te bepalen,
tot welke der bekende dierfoorten deze diertjes te brengen
waren; het fchijnt echter niet onmogelijk, dat het maskers
of onvolkomene infekten waren , Inisfch'ien van kevers.
Doch, hoe dit ook zij, als eene bijdrage tot de bekende uit
dat er niets nieuws onder de zon is , moge, uit vele-fprak,
andere berigten, die men zonder moeite zou kunnen opzamelen , de volgende plaats van ARISTOTELES dienen, die
wij eenvoudig vertalen willen; een en ander, daarin vervat,
voor rekening van den beroemden Wijsgeer en Vader der
Dierkunde geheel en van harte overlatende: „ Er ontflaan
ook dieren uit hetgeen het minst voor rotting vatbaar fchijnt ;
zoo ontflaan er wormen uit oude fnecuw, en zij zijn daarom
rood en harig, omdat oude fneeuw ook rood is. Maar in de
fneeuw in lilediën zijn zij wit en groot. Zij zijn allen traag.
Op het eiland Cyprus, waar men den lapis chalcites (*) vele
dagen achtereen brandt, ontftaan aldaar in liet vuur diertjes,
wat kloeker dan groote vliegen, die door het vuur wandelen
en vliegen. Zij herven echter, als men ze uit het vuur
neemt, eveneens als de eersten, wanneer men ze buiten de
fneeuw plaatst ." - AR I ST O T . list. 4naimrz. I. 19.
(*) D. I. liet natuurlijk ijzervitriool, cie zoogenoemde
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DE ZANGERES uENRICTTE SONTAG TE FRANKFORT.

Oen IIENRICTTE SONTAG, voorleden jaar, te Weimar,
op zekeren avond , door G ii T II t was onthaald geworden,
las men in de Courant: „ De Koning der Dichters heeft
„ het Wonderkind gelaafd met fpijs en drank." Ook te Frankfort heeft men zich dermate uitgeput in haren lof, dat men
gerustelijk een' prijs van honderd dukaten konde uitloven voor
hem , die een op haar nog niet verbruikt bijvoegelijk woord
uitvond. Men heeft haar, onder anderen, genoemd: de ©n-

woenebare , de Herelfche, de Hooggeprezene, de Onvergeljke.
like, de Hooggevierde, de HenzelIche .Tankvrouwe, de zachte
Parel, de jonkvrouwelijke Zangeres, het geliefde Meisje, de
fchoone Maagd, de Heldin des Gezangs, het Godenkind, de
dierbare Zangnimf, de Parel der Opera, enz. Het lust ons,,
te harer eere , de dronkenfchap , welke zij te Frankfort ver
te vermelden: immers een zoo algemeene roes, hij-wekt,
moge ook de drinkers niet vereeren, flrekt in allen gevalle
tot lof van den wijn!
Met eene geringe woordverandering, kan II E N RI f: T TE
S ON T A G met CESAR uitroepen: „ Ik kwam ; men zag;
„ ik overwon !" De overwinning ging voor haar uit, en haar
!}rijd was Hechts een fpel, tot viering der zegepraal. De
eerlie, belangrijke hulde werd haar bewezen door het Vreemdelingsblad , dat hare aankomst in deze bewoordingen aankondigde: „ Jonkvrouwe S ON TAG, Koninklijk - Pruisjifche Ka„ merzangeresfe , met Gevolg en Onderhoorigen (Dienerfchaft);"
terwijl omtrent Vor(lelijke perfonen alleen nog het woord
hoog bij Gevolg wordt gevoegd, waardoor men haar tot aan de
trappen nes troons verhief, en, zonder zich aan de misdaad
van gekwetile Majesteit fchuldig te maken, wel niet verder
le hulde fluit zich gevoegelijk de
konde gaan. Aan deze eerfi
laatfie, welke haar te Frankfort wedervoer; daar de waard
der herberg, welke zij veertien dagen lang bewoonde, bij
haar vertrek geen' penning wilde aannemen, en hierdoor
„ den ouden Room/chess Keizer" (het uithangbord) verjong
veredelde tot een Prytaneum, waar vermaarde Duit-de,n fchers in naam des vaderlands geherbergd en onthaald worden. Tusfchen deze beide huldigingen breidden zich alle de
overige, in ontelbaren getale, uit. Zij verfcheen op eenen tijd,
dat het veel bez vaarlijker viel, de algemeene opmerkzaamheid
te vestigen , dan t_ verdienen; te weten, toen de tijding van den
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zeellag bij Navarino in het Joden- en Effekten - rijke Frankfort aankwam. De woeste Turkfche muzijk zelfs kon den

zoeten nachtegaalstoon niet verdooven, en maakte met dezen al een zeer wonderlijk kontrast. De Sultan en de soNTAG, CODRINGTON en OTHELLO, de Divan en de Barbier, dit alles werd dooreengemengd. Den ,roden zelfs overviel cone ligte duizeling ; en , wanneer zij ter Beurze over
achtten en kwarten handelden , wist men foms niet, of zij
maten of percenten meenden. De prijs der fchouwburgsplaat.
fen werd verdubbeld; en echter ftroomden de aanfchouwerr
in groote fcharen derwaarts, zelfs heel uit Keulen en Hanover! Het was gelijk ten tijde der Olimpifche fpelen. Een
Engelsc,'unan , die geene plaats meer in de loges kon bekomen,
wilde, in zijne kunstwoede , den ganfchen bak voor zich al.
leen befgreken. Een jongeling kwam heel van Disbaden,
acht uren ver, te voet , kreeg met ongeloofelijke moeite
Gene traanplaats, werd flaauw vóór dat de gordijn was opgehaald, en, wijl er geene ruimte overfehoot om in onmagt
te vallen, overeindllaande en fchier levenloos van hand tot
hand ter deure uitgefchoven , kwam niet tot zichzelven dan
nadat het feherm gevallen was , en keerde, des anderen mor
vroeg, te voet terug, van waar hij gekomen was. Een-gens
ander bekocht werkelijk zijne kunstdrift met den dood; tervijl velen voor dezelve niet ziekte en kwetfuren boeteden.
De nieuwsbladen waren als doorzaaid met aankondigingen
van vermiste colliers, ringen, braceletten, fhawls en andere
fraaijigheden , welke vrouwen in gedrang kunnen verlïezen. Men
zag in den fchoawbnrg Bene algemeene oogenrusting derganfche weerbare manfchap van Frankfort; en de vele honderden, in den glans der kroonlusters fchitterende tooneelkijkers,
alle op déne zwakke maagd gerigt, leverden eene geduchte
krijgshaftige vertooning op. Doch wel nooit werd eenige artillerij Hechter bediend: de vijand werd in het geheel niet,
maar alleen de aanvallers zelve werden gewond! — De
fehouwburg werd twee uren vroeger dan gewoonlijk opengezet, en reeds lang te voren was het groote voorplein
niet menfchen bedekt. Men zou gezegd hebben, dat den
eerst intredenden gelaarsden voet een paar gouden fporen was
toegedacht!
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zit en zucht
I k Naar
beter huis
En reiner lucht.
't Geloei der gure noordervlagen,
Der baren wild en woest gebruis ,
Het dommelen der donderffagen
Bedreigt mijn broze kluis
Met kruis.
Wel bergt een zwaan
Op zee haar pluim,
Wanneer de orkaan
Haar rust verítoorde, in flille warren ;
Zij zoekt der baaijen fpieglend ruim,
En, fchoon van ver de donders klatren ,
Zij hebt er í1i1 die pluim
In 't fchuim.
Bene a ndre kust,
Een hooger firand
Belooft de rust,
Na 't breken van mijne aardCche woning;
De vrede ontviugt het lage land,
En 't heil werd, door der zielen Koning,
Slechts boven lierrenitand
Geplant.
ja , de ijdele aard'
Is leed noch last
Noch zorgen waard.
De wijsheid, warrende in haar boeijen ,
Van dorst naar hooger afgevast ,
Ziet, weenende, alle wangen gloeijen,
Terwijl ze in 't blinde tast
En past.
Kom, duistre nacht
Van zerk en graf!
Uw zwarte vacht
Worde als een dag vol zonnefiralen.
Den moeden zijt ge een fleun en flaf,
Die, zwervende in de diepe dalen,
Verachten, wat het kaf
1-Inn gaf.
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De rede faalt
Aan 's Hemels wet;
De vrijheid dwaalt,
En de onfchuld, in de lust verzonken,
Verliest haar leliewit helmet
De fchaanite llrandt op lip of lonken,
En finoort in 't warrend net,
En finet.
De rozentijd,
Een fiikkerlamp ,
Vervliegt, benijd
rif aan haar zilvren kroon gegrepen;
Of zwichtende in der driften ka,np ,
Die lijf en ziel ten afgrond liepen.
Dan 19 de drift een damp
En ramp.
Het fchoon vergaat,
Gelijk een mist
Voor dageraad.
En donder fchudt den groed. der bergen.
Slechts I hij is vast, dien niemand gist;
Die, fpelend met den bouw van dwergen,
Te hoog is, voor de twist
Of list.
-

ja, wie hier ween',
Bij God is rust,
Bij Hem alleen!
Zijn fchild is vreugde en vree zijn wapen,
AIs, oorlende aan dees lage kust,
liet bloed waakt, en de deugden (]apen,
Wier moed een monfter fust:
De Iust.
De IeepIaar wijkt,
Wanneer een form
De abeelen ftrijkt,
Of de ijzige aam der najaarsbuijen
Zijn fpel heeft met hun' zomervorm.
Dan zoekt de zwaluw 't zoele Znijen,
En i'pijze in edler worm
En vorm.

15

=S 6HET

HEIM VF.I .

o Lieflijk oord
Van rust en licht,
Ontfluit uw poort
En ingang tot den flillen tempel ,
Tot rust en lust omhoog geflicht !
De moede houdt, aan zijnen drempel ,
Op u zijn zwak bezigt
Gerigt.
I827.
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pfilanti kwijnde op Mongatsch' hoogen toren in zijn boei;
De uitgefleten venfertralies trilden van het flormgeloei;
Zwarte wolkgevaarten vlogen , doofden maan- en fterrenfchijnEndeGriekfcheVorst riepzuchtend: „Ach,mogo ikin vrijheid zijn!"
Naar de zuider kimme ftarend, hakend naar 't geliefde flrand :
„ Mogt uwe aard' mijn flofbedekken , o mijn dierbaar vaderland!"
En hij opende het venfier, blikte in 't woeste land rondom;
Kraaijen zweefden in de diepte, adelaars de rotfen om.
„Brengtciangeenvan u mijkondfchap,"dusverzuchttehij,vandaar,
het land van mijnevadren?" ... en het ooglid werd hem zwaar
„Uit
matheid? of van tranen? - en zijn hoofd zonk opde hand.-Zwar:vn
Zie!zijn aanfchijn wordt zoohelder...Droomthijvanhetvaderland?Zoo dan zat hij ,en op eenmaal fiond een edel Held voor hem,
Zag hem aan met welbehagen, fprak met reine geestenítem :
„ AIexander Ypfilanti! heil zij u ! hervat den moed!
,, In die engten, u.zoo dierbaar om het plengen van mijn bloed ,
„ WaardrichonderdSparters' asfche in één graf verzameld wierd,
„ Hebben vrije Grieken heden op den Turk gezegevierd.
„ 'k Ben de Hemelbob dier zege , eindpaal van de flavernij.
„ Alexander Ypfilanti ! Hellas' heilig land wordt vrij !" —
't Oog nog nat van vreugdetranen , rijst de Vorst , en , op dat pas
Aanzichzelven weêrhergeven , roept hij uit: „ Leonidas !" —
Hoor!hetruischt...Eenkoningsaadlaarklapwiektbovenhem,envliegt
Uit zijn cel, daar hij de vlerken in den zilvren maanfchijn Wiegt.
Naar

WILHELM MULLER.

J. W. IJNTEMA.

ML N GELWERK.
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r heerscht in alles , wat de natuur ons vertoont , eeflë
fchikking en orde, voor ieder voorwerp berekend, en iti
overeenllemming met het geheel. Elk voortbrengfel is op
eene juiste fchaal afgemeten en in het voordeeligst licht
geplaatst , het zij op zichzelve , of in verband niet andere gewrochten befchouwd. Het te doffe en te fchitterende , het te flaauwe of verblindende , het te groote of
te kleine , het onvolkomene of overladene treft men bij
haar niet aan: alles is eenvoudig fchoon , verheven , fpreekt
tot het gevoel , en laat bij den opmerker eenen altijd ftreelenden indruk na. Het navolgen van dat heerlijk voor
natuur door den mensch ; het in acht nemen-beldr
der regelen, van welke zij nimmer afwijkt, -= van die
zachte overgangen , welke wij bij haar aantreffen; van
dat frisfche, levendige, deftige en grootfche, waardoor
zij vervrolijkt, ftreelt , roert, eerbied en ontzag inboe•
zemt, — noemt men fmaak. Al datgene , wat zijnen ífempel
niet draagt, kan nimmer behagen; arbeid en kleuren word
den, zonder zijne leiding, verfpild: maar met dezen,
alles veredelenden fmaak draagt elk gewrocht den gordel
der bevalligheden. Aan het befchouwen van dien Genius
der groote meesters, in welk vak van kunst of wetenfchap het dan ook zijn moge, van dat fijne gevoel, dat
ook de voortreffelijke mannen, in den zedelijken zin, vormt,
wilde ik nu met u, mijne geëerde lezers! eenige oogera
blikken wijden; overtuigd , dat, mogt het mij gelukken ,
BIENGEL%. 1828. NO. 4.
M
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dien flechts eenigermate gelijkend te fchetfen, gij mij gaar
volgen zult.
-ne
T. De echte fmaak is de zin van en liet gevoel voor het
fchoone. Ja, dat fchoone, groote , edele, doelmatige en
in alles overeenflemmende in de natuur te bewonderen en
na te volgen , is fmaak. Die bewondering getuigt , dat
wij al dat voortreffelijk e uit het regte oogpunt lecren beichouwen en gevoel voor hetzelve hebben. Die fmaak is
veel minder de indruk van Genen oogenblik, de gewaar
een treffend en onverwacht tooncel ver -wording,
dan wel de vrucht der kennis, welke, het ge--orzakt,
heel , de deelen , de orde en den zamenhang omvattende,
die verrukking verwekt. Dat gevoel voor het fchoone &,
in het dagelijksch leven overgebragt , is de echte maat-^
ilaf,, naar welken wij alles beoordeelen ,, de fchaal , waar.
op wij de waarde der gefprekken, bedrijven, inrigtingen,
en wat dies meer zij , wegen moeten , en beflisfen , of
deze den ftempel der natuur dragen; dat is , of de middelen met het oogmerk overecnf}emmen , en het laatuie
edel, goed of nuttig zij. Voor de kunflen, eene navolging
dier natuur, mag cie fmaak datgene geacht worden te
zijn , wat het oordeel voor de wetenfchappen is. De waar
te fporen en kennis te vergaderen , is liet doel-heidop
der laatfile; het goede en fchoone voort te brengen , dat
der eerfie. De fmaak is meerder of minder kiesch , naar
mate hij het voortreffelijke en middelmatige juister weet
te onderfcheiden , en , bij het beoordeclen van het werk
van anderen , of het fcheppen van eigen , toetst , en zich
houdt aan de regelen der natuur. Zijn gebied is dat dier
lagchende moeder, en noch het groote noch het kleine
liggen buiten hetzelve. Bij den fmaakvollen kunflenaar
vinden wij, gelijk bij haar , verfeheidenheid en eenheid
door eenen onverbrekelijker band vereenigd ; de bevallig
vrucht der gemakkelijke_ daarflelling ; de een--lLeid,Gn
voud, welke de majesteit van het fchoone is. Smaak, in
één woord, is derhalve de juiste gewaarwording en do

gepaste uitdrukking van hetzelve.
II. Ja, de fmaak, of het gebrek aan denzelven, ver-
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toont zich in het dagelijksch leven. Van denzelven ge
betamelijk kleed : bij de haveloozen en-tuighen
flordigen woont deze niet ; eenvoud verkondigt dien: de
bonte zwier is een bewijs tegen deszelfs aanwezen; een
ongekunfteld en innemend voorkomen draagt zijnen flempel : het gezochte verraadt den wanfmaak; geregeldheid
doet dien in hare trekken herkennen: den ordeloozen is
hij vreemd ; de toon , gebaren en gefprekken zeggen ons,
wie al dan niet het fchoone huldigt ; en de kieschheid
is zijn gewrocht: van het ruwe heeft hij eenen afkeer.
De kringen , in welke wij verkeeren , zijn de kenmerken
van onzen meerderen of minderen fmaak; de vermaken i
welke wij najagen, die der mate van het fijn gevoel, dat
van hem onaffcheidelijk is ; het genot, hetwelk wij ons
veroorloven, is de íleen, op welken wij denzelven toetfen kunnen. Zij, derhalve, die aan den tooi de beval•
ligheid opofferen ; de beminnelijke eenvoud onder den balm
last van het overtollige doen verflikken; de natuur fchenden , om zich aan het gekunil:elde te verílaven ; orde noch
regel kennen en door grillen worden geleid; die wanen, zich door het gemaakte en gezochte aan te beve•
len; wier gefprekken onbefchaafd, wier gebaren onkiesch
zijn ; wier gezelfehappen uit wezens heftaan, die het gevoel voor het fchoone en edele hebben verloren; wier
uitfpanningen den redelijken mensch niet voegen; wier
genot dat der dieren is: deze allen bezitten geenen fmaak.
Even min woont bij hen , die in de pracht den luister
van hun leven zoeken ; den rang bejagen , om te fchitm
teren; wanen, zich door een bezig leven te zullen onteeren ; den lofredenaar liefkozen ; den vleijer met hun
goud betalen, en den nederigen, werkzamen burger ver
beneden zich achten , de fmaak, die het zigtbare, noch
het fijn gevoel, dat het zedelijk fchoone weet te waar
-dern.
Bij liet laatstgenoemde moeten wij nog eenige oogenblikken ftillIaan. In de natuur is niets overfpannen noch
overladen, alles aan regelen verbonden, en de orde ons
veranderlijk. Het geringe en liet groote werken mede, om
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het doel te bereiken en tot inflandhoudin; van het gehée?;
maar verfgilling van krachten wordt er nimmer gevonden. Dat doel is het geluk der onderfcheidene wezens ,
welke zij bevat; vooral dat van den redelijken mensch,
wiens veredeling zij bevordert, opdat met deze de mate
van hetzelve voor hem moge toenemen. Het is derhalve
gevoel voor het fchoone , goede en voortreffelijke, wanneer men hare leiding volgt, en aan de infpraak van het
hart gehoor geeft; maar bewijs van bedorvenhcii en wanfinaak, trapt men hare wetten met voeten. Dat gevoel
woont voorzeker niet bij hem , die der onfchuld ftrikken
fpant , want zoo vernielt hij liet heerlijkst bloempje, dat
zij immer voortbragt ; hij heeft hetzelve verloren , die in
den arm van den wellust zinkt , het zinnelijk genot in
dien van fchandelijke wezens zoekt, en niet langer vatte
baar is voor den indruk , welken de zedige, kiefehè
en dus eerbiedwaardige vrouw op het onbedorven hart
maakt; hij kent het niet langer, dat fchoone en geregelde, de man, een flaaf zijner lusten geworden, die,
van godsdienst en deugd afgeweken, het ligchaain verwoest en den geest in nevelen hult; hij bezit geenen
finaal: , die, welke loopbaan ook ingetreden , een doel
zoekt te bereiken, dat door zijn hart wordt gewraakt;
den rijkdom door fchandelijke middelen najaagt ; om de
gewaande eer bedelt; voor den magtigen in liet flof kruipt,
en zich zijner laagheid niet fchaatnt; noch hij , einde
om niet alles op te noemen , die, waar de natuur-lijk;
het geluk van elk fchepfi l bevordert , dat geluk verwoest ,
over bergen van lijken en het puin van bloeijende íleden
zijnen Satanstroon beklimt , en zich niet tenen helfchen
lapdi in de tranen der volken verlustigt. Die ellendelingen! Het ichoone is voor hen niet fchoon ; het edele,
het voortreffelijke, de uitvloeifelen van den weldadigen
geest der hooge Godheid , hebben voor hen niets ver
liefde, de adem der natuur, die alles be--rukelijs;d
zielt , en de band der geheele fchepping is, zouden zij,
ware het hun mogelijk , van de aarde verbannen. Maar
gij bezit fmaak, eerbiedwaardige wezens! die u naar het
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voorbeeld dier natuur vormt ; gelijk zij, door uwe orde ,
door uwe werken, door uwe zegeningen , den verhevenen Maker huldigt ; werkzaam en vlijtig aan hare wetten gehoorzaamt ; matig , uwe krachten befpaart , om
die geheel aan het goede te wijden; het ,edele, het nuttige bevordert; gefladig aan uwe veredeling arbeidt; rusteloos tracht in hare fchatkameren door te dringen ,
om meerdere fiof tot bewondering op te fporen ; u met
onverpoosden ijver aan het geluk van anderen wijdt; dat
najaagt., wat u het ingefchapen gevoel als fchoon-geai
doet kennen; niet geheel uw hart den besten Vader ver
getrouwe, gemoedelijke Christenen zijt. ja, de-ert,n
Christen , het voerbeeld van orde , werkzaamheid , deugd,
liefde en godsvrucht , draagt in alle zijne daden den flempel van den echten , kiefchen , zedelijken fmaak.
Er zijn nog een aantal kleine trekken , aan welke men
den man van finaak herkent; te weten, aan die wellevendheid, welke, daar zij ongezocht en natuurlijk is,
inneemt en de harten wint;, aan die vereering der ver
welke den grooten man Rreelt, zonder in den-dienft,
vorm eener loffpraak gegoten te worden ; aan het ver
gebreken en dwaasheden, op eene wijze,-ordelnva
die doei treft, zonder bitter te zijn en te beleedigen ;
aan het raden en op het regte fpoor brengen van ver
zonder hen te zeer te vernederen en der wan--dwalen,
hoop prijs te geven; aan het verfpreiden van licht en
kennis , niet vermijding van alles , wat aanleiding zoude
kunnen geven tot het vermoeden , dat hij zich als de
zon befchouwt , van welke dat licht moet uitgaan ; aan
de verfchooning van het al te teelere, welks wonden
snaar zelden genezen worden; aan het weldoen, waarbij
de freelende vrucht lokt, en de weldadige ftam indefchaduw verborgen blijft ; eindelijk, en wel vooral , aan het
fijn gevoel , dat hem, bij zijne onderfcheidene betrekkingen tot de vrouwen , kenfchetst. Waar de man zonder
finaak, om zijne ellendige pligtpleginen, wordt uitgelagchen , vermag de ongekunI'celde wellevendheid van dezen alles; waar de verdienftelljke van den lof des laffen
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vleijers walgt , is zijne goedkeuring voor hem een ver.
kwikkelijke geur ; waar de fcherpe hekelaar grieft en ver.,
bittert, opent het hart zich voor zijne lesfen; waar de
onverilandige hervormer den nacht in de hand werkt,
zegent ieder zijne fakkel , die zich als een nederig lampje
vertoont ; waar niemand het ooft wil aannemen, dat de
waanwijze uitvent, ontvangt het ieder met een dankbaar
gevoel uit zijne weldadige hand; waar, eindelijk, bij het
ontmoeten van den voor haren omgang onberekenden, de
maagd en de vrouw den fluijer digtfchuiven, openen zij
voor hem het hart. Ja, dit vermag de zedelijke fmaak,
wier trouwe gezellin de nimmer volprezene kieschheid is.
III. De fmaak van den beoefenaar der kunflen vertoont
zich in het natuurlijke , gemakkelijke , doeltreffende , kiem
fche en bevallige; de wanfmaak , in het gezochte, gecunftelde , overladene, bonte, overdrevene en wellustige. In de eerfile plaats het natuurlijke dat is , haar geIvaad , hare kleuren en tinten, hire afwisfeling, hare
zachte overgangen , hare bevalligheid ; het landfchap, in
den dos gefloken , welken zij draagt; het beekje , als
zag men liet kronkelen; de zacht bewogene blaadjes, als
boorde men de windjes fuizen; het beeld, met de trek„
ten, den mensch eigen ; het oog, dat fpreekt ; de lip.
pen, welke zich fchijnen te bewegen; de ernst van den
mean; het teedere der moeder, met den zuigeling aan hare
borst ; het lenteblosje , dat zich op zijne bolle koontjes
ontwikkelt; de taal der driften in de blikken en gebaren ,
zoodat wij ons haren florm vertegenwoordigen; het gewoel der wereld, als bevonden wij ons . te midden van
hetzelve ; de tranen, als zagen wij dezen vloeijen ; de
wanhoop , als wrong zij zich voor onze oogen: — het
gemakkelijke; alles zoo eenvoudig, dat wij ons verbeelden in de fchoone dreven te wandelen, de kunstverf en
het penfeel niet bemerken, en wanen, dat de natuur zelve
de tooveres van het heerlijk gewrocht was : — het doel,
treffende, dat onze oogen aan het tafereel of de beelden
des kunflenaars boeit; het landfchap , dat ons aanlacht en
tot vrolijkheid fleurt; die zoden, waarop wij zoo gaarne
;
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ons zouden nedcrvlijcn; die fchaduw, wier koelte wij
fchier geldoven in onze aderen te voelen; dat loeijen van
den florin , waarbij ons hart fiddert; die blikfem , welkeg
wij angflig natiaren, of hij ook de lage hut of de toren
treffen mogt; 'dat. medelijden met de .ongelukkig -fpits
moeder, liet verlaten weesje , en de krimpende armoedë 5
hetwelk hij verwekt ; die held, om wiens, .kruin wij zoo
gaarne den, lauwer vlechten , met welken wij den martel
dood vrijwillig zouden ondergaan: — het 'kiefche, dat
ons liet beeld dat ratuur vertoont, zonder haren zedigen
fluijer op te ligten; het vijgeblad der fchaamte niet aanrraàkt; ons de lieve maagd als liet beeld der onfchuld voor
fielt , . en de bronnen 'van het leven bij de eerbiedwaardige
moeder met liet hullend weefnel bedekt : —de bevalligheit
eindelijk, eend vrucht van dit alles, die ons aantrekt,
zonder uit te noodigen; welke bloemen heeft, die wij .ont
.dekken zonder dat deze ons aangeboden worden; die
trekken bezit, waarop wij verlieven; in één woord, dat
%hoon , dat voortreffelijk, dat bezield tafereel, .van
Jietwellt wij niet fcheiden kunnen: dit., fchilders., beeld
redenaars , dichters ,, navol--houwers,tnkíla
gers der hcet-lijke natuur! is de echte (maak; is .liet ;bewijs , dat het fijn, en alles doortintelend gevoel u b.
ziek; dit geeft aan uwe ftukken , aan uwe toonen , aan
uwe lesfen, eene waarde, welke onveranderlijk blijft;
dit verzekert aan uwe werken de on{lerfelijkheid.
Maar nimmer zal zij het deel zijn van u-, die, door dat
gevoel niet geleid , van die natuur afwijkt ; flechts het
gekunflelde voortbrengt; den reus naast dwergen plaatst;
de eenvoudige en betooverende fchakering van licht en
fchaduw niet kent ; met Bene kwistige band tooit ; de
tinten, die zachte overgangen van kleur tot kleur , wegneemt, en liet bonte daariielt. Uw wanfmaak verraadt
zich in het beeld dier Venus, welke niet langer de he,nelfche is ; in dat van I Iebe , in welke wij den morgen
jeugd niet vinden : en te vergeefs zoekt het oog-glansder
naar die bedekking, welke der maagd en vrouw vergen
uw gewrocht te naderen. De wonen van uwe-nc,to
;
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luit dringen niet tot in het hart; uwe gezangen zijn de
vruchten van het hollen der verbeelding, en die van uwen
arbeid de geeuwende verveling.
IV. De echte fmaak heeft zelfs bloemen voor de meest
afgetrokkene wetenfchappen ; maakt derzelver beoefening
aangenamer en minder moeijelijk.
De zucht naar kennis moge zich tot den ether verhef.
fen ; het reuzengevaarte of eenen worm ontleden; de floffen
fcheiden, of zich met den itoffeloozen geest bezig houden ; het gewrocht of den oneindigen Schepper in zijne
werken befchouwen , -- alomme vindt de fmaak bij die
kennis bloemen te garen en anderen aan te bieden. Ruw
mogen de ertfen zijn; hij wijst ons op den glans en den
gloed , dien zij verfpreiden kunnen : verbazend zij de
weg langs de onafmetelijke íterrebanen ; zijne_ befchrijving
doet elke nevelvlek, in den verstverwijderden melkweg voor
ons fchitteren.: llechts voor het gewapend oog zij het
wriemelend infekt zigtbaar; hij wijst ons op het fijne
weeflèl, de ligte zijden vlerkjes, en zijn levensgenot uit
de fchatkameren der natuur: log, bij deszelfs aanblik,
de ontzettende elefant; hij onthaalt ons op dat vernuft,
hetwelk den menfchelijken geest fchijnt te naderen : ingewikkeld de zamenftelling van ons ligchaam; hij verrukt
door het treffende der befchrijving, ook van het onaanaienlijkst deel: duister de werking der ziel ; hare voor
haren Aanleg, hare beflemming plaatst zijne-treflijkhd,
bezielde veder in liet heerlijkst licht : onbereikbaar voor
onze bevatting, ondoordringelijk in deszelfs wezen; on•
eindig in deszelfs beílaan de Vader van het heelal ; zoo
vurig fchetst hij ons de grootheid en de liefde van den
,&lgoeden, dat het gevoel in onze aderen gloeit, ons hart
van dankbaarheid klopt, on wij in flille aanbidding weg
Wie bewandelt niet met verrukking, aan de hand-zinke.
van B U F F o N, het onmetelijk rijk der natuur; met
L o e K z en L E I n N I T z, de paden van den m$nfchelijken geest; niet RoBERTSoN en ii ULLER, het
puin van vroegere eeuwen ? Ja, de echte fmaak doet ook
den lust voor de beoefening der wetenfcbappen ontvlammen , en maakt bet gros heer gefcllikt voor haar begrip.
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V. De wanfmaak is befmettelijk voor — de ware finaalc
heeft eenen weldadigen invloed op de maatfchappij.
Wie toch zal den verderfelijken invloed van het zedeen ordelooze, van het' losfe, verwijfde, de liefde tot
pracht en zwier, en meer andere ziekten der'zamenleving, ontkennen? De jongeling, die den fmaak voor
het goede en edele heeft verloren, vernielt, op eene jammerlijke wijze, de bloefems , welke den vriend der deugd
eerbied inboezemen ; hij vergaapt zich aan het zoo duug
gekocht genot, en wordt een zwelgér; in den roes der
vermaken ontwent hij zich aan de bezigheden, en wel
verwoest hij , tot de laagte van eenen fehandelijken-hast
lediglooper gezonken , eigen geluk en dat van anderen.
Immers dat fladderen als de vlinders behaagt de losfe knapen; het voorbeeld fleept mede; het bloenenfchenden
wordt een tijdverdrijf; _het moorden van den tijd eene gewoonte; het verdooven van den geest door den roes
eene behoefte. De wanfmaak brengt. de moeder eens huis
kostbaren zwier; de nette en bekoorlijke-gezinstod
eenvoud gaat in de bonte pracht over ; verfpilling eischa,
met eiken dag , meer offers : en wie durft het vragen;
of zij ook navolgeresfen vindt! De middelftand zwelgt
het lokaas in , dat denzelven door hoogeren geboden
wordt ; de tooi en de weelde knagen de welvaart tot aan
het gebeente af , en de arme huisvrouw verkoopt haar
brood , om te kunnen fehitteren. De lo heid in de grond
beginfelen - van den godsdienst is , maar al te dikwerf,
de rampzalige vrucht van den heerfchenden toon, en vreet
als de kanker in; terwijl datgene welhaast ophoudt eene
fchande te zijn, waarvan de onbedorvene natuur Benen
affchuw heeft. Maar het zedelijk en betamelijk gedrag;
de geftadige huldiging van liet fchoone, edele en voor
orde, welke bij alle handelingen voorzit;-treflijk;d
de matigheid, die het genot regelt; de werkzaamheid,
welke hetzelve doet geboren worden; de eenvoudige netheid, welke van alles afiraalt; de kieschheid, die den
luister verhoogt , zijn zoo vele _ voorbeelden, die voor de
zamenleving niet verloren gaan. De zucht tot navol-
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ging is algemeen ; de deugden en ondeugden worden door
de verkeering voortgeplant , en ook het geheel oogst de
vruchten in van het zaad , door enkelen geftrooid.
Op de kunílen oefenen die finaak of wanfmaak eenen
gelijken invloed uit. Het aanfchouwen en. het hoorera
van het fchoone ítemt .op den duur ons gevoel voor hetzelve; dat van het afzigtelijke en krasfende bederft oog
en oor: Bezoekt de woningen van den zoogenaamden
gemeenera man, die maar zelden toegang. tot den tempel
der bevalligheden heeft; hoe grievend, wordt daar dat ge,
voel niet. beleedigd ! Een wanítaltige heilige; -eerie aft eelding, waarvoor de kladfchilder ;zijn' verf kwast te goed
zoude achten; de : heerlijke gefchiedenis van den verlos
ren zoon, door de hand eens .broddelaars misvormd;
vindt . gij. aan den muur; , de voortreffelijke prenten van
luilekke lands, ,of Jan de wasfcher, zijn in der kinderen
handen; de fragije , j k-iefche liederen. heeft , ^íicn van de
.zedige: zaligers geleerd; de,'kun(len., welke men er nabootst, zijn de walgelijke tooneelen van den hansworst of
de ronzebons. Waarom ? Omdat men den fmaak naar geene
meer fchoone voorbeelden heeft kunnen vormen. — Verder
vergenoegt men zich in de kleine Heden niet met fchouw(pelen , even aanftootelijk voor dg zeden als pijnlijk voor
het kiesch gevoel, omdat de groote menigte nimmer andere beeft 'gezien ? Hoe ver,, met loffelijke 'uitzondering
van enkelen , is onze , natie , ten aanzien der toonkunst,
bij andere volken niet ten achtere , . omdat het haar aan
voortreffelijke meesters, aan eenen leidenden fmaak voor
.dezelve, welken wij bij dezen aantreffen, over het algemeen ontbreekt! Was niet de laagte, to welke de dichtkunst in het midden der achttiende eeuw van lieverlede
zonk, het gewrocht vals die finakelooze afineters van de
maat en Haven van het rijm , welke het vuur uitbluschten, en de zangen koud als ijs deden worden? En hebben wij de hoogte, welke zij later beklommen heeft,
niet aan mannen als de onvergelijkclijkC F F I T H, B E LL AMY en hunne waardige kunstgenooten, aan de fchitterende meesterflukken , welke zij leverden , en die de
voorbeelden voor anderen waren , te danken ?
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Ja, lezers! om van Beene ' levenden te gewagen: voor
de lier, mannen als VONDEL, SCHILLER, iriiLT o N en R A C IN E; voor de bezielende toonkunst,
HAYDN S en MOZARTS -,,voor het penfeel,de augBENS , R E'MB'R A .N DS en' C O R- R E G G I o s; voor
den beitel , oenen C A N 0 V A'; voor de :welfprekendheid,
de L U B L 1 N R'S en K A N TIE L A A R S :, dan, ja dan; gaat
de fmaak :allengskens voort- als herdicht; dan leerchef
oog het echte fchoone waarderen; ;dan,.huldigt Jaet:hart y
door het gevoel, die ónfchatbare'tOetsfleen eleid; het
edele en voortrefFelijke ; - dan . zegevieren allei gs he;. eetn.voudige , het ongezochte , het bevalliigé:
0, Dat -wij, voor zoo verre dit aI1 ota 'afhangt, tot
de bevordering van dien (maak. medewerken ! In-;ons .cam
gelijksch leven, in onze huisgezinnen,; in onze openbarer
betrekkingen.11aatt het in.onze,magt., voorbeelden van deck
zedelijken fmaak te geven ; en hun voorzeker,. -lie .door
de Voorzienigheid metfehitterende talenten befehonkeu
werden,; zal .het eerie ;ftreelei4e; gewaarwording zcijti;,
wanneer de máatfehappij aai a huiane meesterftukken dei
verfpueiding •'en, veredeling van; den 1unstfmaak •_te dhaikeel
heeft.
,
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EORGE CANNING, de man, die federt 18a2 de
algeineene :.opmerkzaamheid trok, op wien de verdrukten
hoopten, en welken de verdrukkers Vreesden,, is niet
nicer! In de 'armen der overwinning, :gelijk een der tijd
zich uitdrukt, flierf hij',. betreurd door ieder--genot
een; en hooger te fcijgen , ware hem niet m.ógejijk •geweest , al had hij nog dertig jaren geleefd. Hij liet den
roem na , dat al het goede , hetwelk federt den dood van
LONDONDERRY (Lord CAS TL ERE AGii) uit het
Britfche kabinet voortgekomen is , zijn werk is ; en :men
geloofde, dat hij , zoo hens een langer leven ware ten
deel gevallen , nog veel grootere dingen uitgevoerd zotl
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hebben. Hij , de zoon van een' arm' landverhuizer uit
Ierland, (van goeden huize en befchaafde opvoeding evenwel) werd te Londen in den fchoot der behoeftigheid geboren. Vroeg verloor hij zijnen vader; en, terwijl zijne
moeder uit nood het tooneel moest betreden , en nader
zelfs eenen tooneelfpeler, met name .H u m E , huw--hand
de, trok een bloedverwant van vaders zijde zich zijner
aan, en liet hem in het beroemde Seminarie te Eton
opvoeden. Reeds op deze fchool onderfcheidde zich de
Jongeling door den rijkdom van zijnen geest , door de dichterlijke verheffing van zijne verbeeldingskracht; door bevalligheid in het £preken en in den omgang. Door deze
laatfile hoedanigheid vooral trok hij alien, wier gemoederen op gelijke wijze geftemd waren , als met tooverkracht tot zich , en verwierf zich , onder zijne faatkundige tegenftanders zelfs, de warmfte vrienden. In een
tijdfchrift, the Microcosm getiteld, waartoe hij aldaar
het plan ontwierp, en dat hij met behulp van eenigen
zijner medeleerlingen uitgaf, vindt men de eerfte voortbrengfelen van zijnen geest; en eene menigte andere, afzonderlijke opllellen, gedichten, liederen, fatyren enz.,
die federt uit zijne pen vloeiden, en grootendeels in den,.
ten tijde der Franfche omwenteling aerfchenen, 4ntiJacobin geplaatst werden, trekken , benevens zijne redevoeringen , ten bewijze, dat deze buitengewone man ,
indien hij zich bij uitfluiting op de letterkunde had toegelegd, hierin even zoo goed, als in de 1laatkundige loopbaan, opgang gemaakt zou hebben. Hij ftudeerde te
Oxford, en wilde zich aan de regtsgeleerdheid toewijden; doch WILLIAM PITT, den aanleg des jonge
opmerkende, trok hem in zijne flaatkundige betrek-lings
1793 trad hij in het Parlement , en den-kinge.Tjar
31 van Louwmaand des volgenden jaars hield hij zijne
eerlle redevoering, die wel nog niet deed blijken, wat
hij eenmaal worden zoude , maar toch mannen , als P I T T,
FOX, BURKE en S H E R I D A N, in hunne verwachtingen omtrent hem geenszins teleurfielde. Lieden , welke
hein destijds kenden, hebben beweerd , dat hij, naar do
,
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innige overtuiging van zijn hart , een warm vriend derburgerlijke vrijheid was; maar, door de bij de omwenteling
gepleegde gruwelen afgefchrikt , voorts door het voor
aanzien van P ITT en B u P. x E medegeíleept -beldn ,
en bijzonder door zijne behoefte, om aan de toen heer
partij zich aan te fluiten, gedrongen, een tegen -fchend
dezelve is geworden, in zoo verre deze partij-fanderv
het voor noodig hield , zich vijandig daartegen te gedragen. Hij bleef fteeds een aanhanger van P I T T en diens
felfel; en, wat ook deze groote man en zijne navolgets, in het doorzetten van hun plan, tegen het regt der
volken of tegen de vrijheden van hun land en van bijzondere petfonen ondernemen mogten , zij vonden in c A NN I N G eenen ijverigen , welfprekenden verdediger. Hem
firekt echter tot eere , dat hij geenszins, gelijk de andere navolgers van P I T T , uit overhelling tot heerschzucht een tegen(lander van vrijheid was, maar omdat
hij , gelijk zijn meester zelf , de uitfpattingen derzelve meer.de te moeten keeren , en , waar hij de neiging van zijn
hurt kon volgen , fleeds de partij der onderdrukte menschheid koos. Zoo fprak hij b; v. altijd tegen den haven.
handel, tegen de onderdrukking van Ierland, en voor de
emancipatie der Katholijken: In 1797 verkreeg hij, als
Secretaris van het Ministerie van Financiën, zijnen eer
dien hij tot 18o3 behield, toen P IT T het-itenpos,
Ministerie verliet. Intusfchen had hij ten jare 1 799
eene dochter van den Generaal s CO T T gehuwd, weIker zuster de gemalin des Hertogs van P 0 P. T L A N D
werd. Hierdoor verkreeg hij middelen en betrekkingen ,
die hem meer invloeds in het land verfchaften, dan zijne
welfprekendheid ooit zou 'hebben kunnen doen.
In 1804 trad CANNING op nieuw, met PITT ,
als Secretaris bij de Marine , in dienst van den Staat, en
bleef daarin tot diens dood , ten jare í8o6. In t 807 aan
hij den post van Secretaris van buitenlandfche za--varde
ken, onder zijnen zwager, den Hertog van P o a T I. A N n
in welke betrekking hij eene redevoering , die gerucht
naakte, heeft gehouden, tot verdediging van het befchie.
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ten van Koppcnhagen en het in bezit nemen der Deenfche
vloot. In 1813 noodzaakte hem Bene bijtende fatyre tegen zijnen ambtgenoot, Lord C .A. S T L E K E A C Ii , tot
een tweegevecht met denzelven . Lord C AS T L E J?. E A C H
daagde hein uit, en de beide Staatsdienaars fchoten op
elkander ,.den ar van Herfstmaanri, op de heide vanPutraey C 4 N N 1 N C., werd bij het eerlle losbranden door
den kogel gewond aan .het been , doch liet het geenszins
bemerken , en . was gereed, om de tweede. pistool te nemen, toen de Secondanten het bloed zagen en Gene ver.

zoening bewerkten.. Dit voorval, dat groot opzien baar
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de, noodzaakte beiden, hunne posten neder, te leggen.
Doch . C A S T L E R E A OH kwam fpoedig weder in het
Ministerie; en CANNING werd, bij -den hoogen dunk
des volks , fchadeloos geleld door het aannemen van een
Doo_deloos, gezantfchap naar Lisjabon., hetgene den Staat
a soos ponden LL.. heeft gekost. Reeds vroeger, in 1$12,
yvas hij, tegen den ,Deer B,it o u G Ir A nr, tot lid van het
Parlement verkoren door de clad Liverpool; eene eere,
die hij, ten gevolge van gemelde zending, bij de vol
keuze weder verloor. Ten jare 1818 nam hij den-gend
post van Voorzitter des Befl:uurs van de Oostindifche
,zaken op zich ; een' post, die hem gelegenheid gaf, om
met .zijne. bekwaamheden nut te doen, en mepigen wille
Compagnie te ver -kcur^genflapvdb rse
Maar de bitterheid en fijne fpotternij, waar-hinder.
hij destijds an de toenmalige hervormers plagt te-med
fpreken ,. en. de welfprekenciheid, met welke hij de geweldige maatregelen der ambtenaren van Manchester en de
invoering der beruchte-- zes fikten verdedigde, haalde
hem den haat van. de vrijheidsvrienden in den lande op
den hals, offchoon e aanzienlijlcen hem er geenen dank
voor ,geweten hebben.' Zijne geestverheffing was voor
de meesten te hoog. Zijn licht verdonkerde den "glans
van- den adel' zijner hooggeborene ambtgenooten. Voor
eeneen . man, wiens geboorte in - geringe omflandigheden
Beene aanspraak op groote eer kon geven, was hij
]tin te aanmatigend , .v oor eersen flaatsdienaar te dich-
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terlijk en geestig, in zijne zucht voor de vrijheid der
Katholijken te ernflig , en over het algemeen te tiberaal , om ten volle hunne goedkeuring of hun ganfche vertrou-wen te kunnen erlangen. Zelfs de Koning,
zegt men , zou hem nooit bijzonder genegen zijn geweest ; en hij verloor des Vorfien vertrouwen geheel ,
toen hij weigerde, aan de befchuldiging der Koningin
deel te nemen, en niet alleen door zijne vrijwillige
verwijdering uit liet Ministerie, maar ook door ene krach
redevoering in het Lagerhuis zijne afkeuring van diep-tige
onregtvaardige daad aan den dag Legde: Hij ging wel niet
tot de tegenpartij over, welke hens destijds , toen de
volksmenigte zoo zeer in beweging was , vergoed zou
hebben; maar de vermelde flap "alleeii was reeds genoeg,
om hem bij de meesten bemind 'te naken, en GE o R o E
CANNING , den medewerker van de P I T S , van de
PE ItCE VAL S en CASTLEI.EAGHS, -in hunne ondernemingen tegen de nieuwere f aatkundige verbeteringen, in C A N N IN o den volksvriend te veranderen, of
althans het algemeen 'daarop voor te bereiden , óni helft
later als zóodanig te erkennen. De Regering, aan welke
hij misschien eenmaal in den weg zou kunnen zijn , wenschte hem intusfchen op Bene eervolle wijze te verwijderen,
en liet hem tot Gouverneur- Generaal van Indié benoemen. Reeds had bij van zijne vrienden te Liverpoàl,
door welke hij. als lid van he Parlement verkozen was,
affcheid genomen , — .reeds meende' meis zijne wolfpreken de íleni voor de laatfle maal in het -Lagerhuis gehoord te
hebben , als plotfeling, door den dood van Lord- L o uD 0 N D E R P. v, de post van Eerf{en Staatsdienaar kwam
openvallen. Terflond waren aller oogen op hem gevestigd , en C A N N IN G , welhen men voor altijd uit den
Raad des Konings verwijderd dacht te hebben , werd Mi
zaken, its naam onder Lord t i --nistervabuldfch
v n Ii P o o L', maar inderdaad, zoo als zijne vijanden zelfs
met bitterheid erkennen , hoofd van het Ministerie. Dit
gebeurde den 17 van Herfstunaand 182Q. Welkeotnkeering
door deze verwisfeling in dien hoogen post werd voort,

,
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gebragt in Ertgeland , in Europa en Amerika, is te bekend, om het bier te herhalen: genoeg, het menschdom ,
dat door een verkeerd flelfel van ílaatkunde met kluisters
werd bedreigd, begon op nieuw adem te halen ; en zon
vrede te toren , of een enkel fchot-dernalgm
te doen, belette Engeland het fchenden van de regten
der volken , en befchermde de zwakken tegen de tlerke•
ren. Meest in het oog loopende waren echter de veranderingen binnenslands : oproerige tijdfchriften verdwenen ,
onfluimige volksvergaderingen hielden op; het volk, dat
in de beltuurders alleen vijanden meende te zien, erkende in hen nu zijne befchermers : want van dezelven
kwamen thans alle verbeteringen ; vermindering van belastingen, uitbreiding van den handel door affchafling of
wijziging van verbodswetten , verbetering van oude en
s^adeelige bepalingen omtrent de lijfstraffen, als ook menige heilzame hervorming in andere zaken , deden ten
miníte den. goeden wil blijken. En, was nog niet alles zoodanig, als men het wel zou wenfchen , men fchreef dit
gaarne aan den invloed der Tory's toe, welke den Heer
C A N N I N G en zijne jongere ambtgenooten niet zoo vrij
wilden laten handelen, als die zelve verlangden. Kortom, men ademde vrijer, en zag gelukkiger dagen te gemoet. Onder deze omtlandigheden gebeurde in het Britfcl e faatsbefiuur die verandering, welke C A N N I N G
aan deszelfs hoofd stelde , en de zoo lang uitgeflotene
Iihig's tot zijne ambtgenooten en helpers maakte; eene
omwenteling, welke niet alleen door Engeland, maar
door de ganfche befchaafde wereld, als eene zegepraal
van den geest des tijds over verjaarde vooroordeelen , van
bekwaamheid over geboorte, van gezond menfchenverítand over fleurfche gehechtheid aan befcaande vormen en
oude gebruiken, met luide toejuiching werd vernomen.
De vijanden van c A N N I N G beweerden , dat invloed
van vrouwen het meeste tot zijne benoeming bijgedragen ,
en hij door list zijne oude ambtgenooten uit het veld verdreven heeft. Of dit al dan niet zoo geweest zij, waag
ik, bij z ob gebrekkige befcheiden , als wij tot nu toe over
-
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de zaak bezitten, geenszins te beflisfen. Doch in allen
gevalle hebben de Koning en de gewezene Ministers voor
het compliment, dat hun met deze befchuldiging gemaakt
wordt, niet te bedanken. Ook is het der wereld niet
vergund geworden, door ondervinding zich te overtui
deze buitengewone man zoo bekwaam ware,-gen,of
om de eerfle rol in het Britfche kabinet te fpelen, als
hij de tweede met roem gefpeeld had; of het werkelijk
het oude Ministerie was, dat zijne hoogere plannen in den
weg fond, dan misfchien enkel de drang der omftandigheden, gelijk meer waarfchijnlijk is; en eindelijk, of hij
inderdaad die verhevene zedelijke kracht bezat, welkever
werd, om over de zoo geduchte zamenfpanning der-eischt
aanzienlijken te zegepralen, die zich tegen zijn beftuur
kantten , deels uit haat wegens vroegere beleedigingen ,
deels uit nijd om zijne voortreffelijke bekwaamheden en
om zijn groot geluk, deels uit hoogmoed, daar zij zich
door een' man uit het midden des volks zagen beheer
doch voornamelijk uit blijkbare vrees, dat hij zich-fchen,
zou laten vervoeren tot al te groote nieuwigheden, wel
hunnen fland konden verminderen,-kedvorgtna
of dat hij zijn aanzien zou gebruiken, om de zaak der
Katholijken in Ierland te bevorderen; en misfchien nog
wel het meest hierom , dat velen het vertrouwen op hem
ontbrak, hetwelk de Engelfche adel moet hebben, om
zich aan eenen ftaatsdienaar aan te fluiten , dewijl de
meeste leden het gaarne gemakkelijk opnemen en liefst
hunnen voorganger blindelings volgen. Men had zijnen
dood niet zoo fpoedig verwacht , offchoon zijne krank
bekend was , en duidelijk bleek , dat het alleen zijn-heid
werkzame geest was , die het zwakke ligchaam nog ftaande hield. Naauwelijks had men zijn overlijden vernomen,
of alle die vijandfchappen waren bedaard , en alle partijen veréenigden zich tot den lof eens mans , in wien
zoodanige rijkdom van gaven des geestes en des harten
werd gevonden , en wiens perfoonlijke eigenfchappen niet
zoo veel uiterlijjten glans gepaard gingen , als men zelden vereenigd ziet. Ware hem eene hooge geboorte en
BIENGELW. 1828. O. 4.
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in zijne jeugd een onafhankelijk beffaan ten deel gevallen,
zoodat hij altijd onbedwongen zijnen eigen' weg had kun
bewandelen , misfchien zou hij zijns gelijken niet ge--ne
had hebben. Maar ook nu zal zijn naam Heeds in aandenken
blijven ; want E,ngelvnd heeft althans zijns gelijken niet ! —
Op den i8 van Oogstmaand 18,7 werd de beroemde
man begraven in de abdij van LdTCrtminfier. Het gebeente
van GE 0 It C E C A N NI N G rust naast dat van P I T T en
r o x. De begrafenis was hoogst eenvoudig, als die van
een bijzonder perfoon. Behalve de Hertogen van c L AR EN C E en s u s s it x en de Ministers van Staat , vergezelden alleen de bloedverwanten en naaste vrienden des
getiorvenen de lijkflaatfie. Maar duizenden verdrongen zich
op ftraat en in de kerk , om te zien; en, mag men van het
uiterlijke tot het inwendige hefluiten , zoo waren er wei
tegenwoordig , die liet geleden verlies niet diep ge--nige
voelden.
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FENDE DE SYNODS TE DORDRECIiT IN

E

1618 EN I619.

r is geen betreurenswaardiger verfchijnfel in de gefchiedenis der Christenkerk dan de vervolgingen, welke belijders
van de leer des vredes tegen elkander in het werk ílelden.
Evenwel moet men zeggen, dat bijkans alle partijen de magt,
die zij verwierven , misbruikten om hare tegenflanders te onderdrukken, en dat de zwakken eerder door onvermogen dan
goeden wil weerhouden werden om elkander kwaad te doen.
De geest van 't meesterfchap was tonder, dat voor ieders
voeten lag: ééne vonk Hechts , en het ontbrandde ! Gelukkig
behooren de bewijzen dier waarheid, met uitzondering op een
enkel punt , tegenwoordig tot de gefchiedenis; en als fcheepslieden, die aan den form ontkomen zijn, kunnen wij thans
op ons grootlie gemak met elkander fpreken over de winden,
die de hulk van Jezus Christus in het midden der opgeruide
golven geflingerd hebben. De nienfchelijke driften hebben
zich nedergelegd onder die hand , die liefde en vrede gebiedt.
Verdraagzaamheid is op aller lippen, en, indien zij niet ontaardt in onverfchilligheid , zal ook haar naam, als Bene her-
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inflating van aanmatigingen , die door het Christelijk gevoel
gewraakt worden , plaats maken voor die van vrijheid en
liefde. Iemand verdragen , is in den waren zin des woords,
iemand dulden , wien men des verkiezende vrijheid heeft te
weren of te dwingen. Verdraagzaamheid onderfielt alzoo het
regt om te veroordeelen en te vervolgen, en is dus niets
meer dan de fchecde, waarin men het zwaard der vervolging'
op feekt : de í'cl.eede , die liet wapen in zich bewaart voor
het gebruik en er Heeds den vorm van toont , terwijl zij
de feherpte der punt bedekt houdt. Ilet is dit wapen, geloof
ik, dat alle Protestanten , volgens den geest van Christendon
en vrijheid , voor eeuwig wegwerpen en afzweren zullen.
Deze woorden zijn genoeg om bewijs te geven van de
zuiverheid der oogmerken, met welke ik den volgenden brief
mededeele. Ik zou meer gezegd hebben; maar het oogpunt,
waaruit twee beroemde Leeraren der Hervormde Kerk nog
onlangs de kerkelijke gefchillen in de Nederlanden befchouwd
hebben, ontflaat mij van alle verdere redenen ter ontfchuldi.
ging. Slechts een enkel woord ter inleiding wil ik nog vooraf
laten gaan.
De brief betreft de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.
Iiet is onnoodig den aanleg en voortgang eener Kerkvergadering, die in een' vloed van fchriften door beide partijen
verhaald is , hier in het breede te ontvouwen. Voor hen, die
weinig van dit alles weten, wil ik alleen aanflippen, dat in
de Hervormde Kerk der Nederlanden reeds vroeg en vrij algemeen - Itrenge gevoelens omtrent de Predestinatie gedreven
werden, met welke zich een groot aantal leeken en bekwame
Kerklecraars niet konden vereenigen. Tegen dat leerftuk leverden zij dus in Februarij 16io eene remon(trantie in ,vervat
in 5 Artikelen, die naderhand een oneindig gerucht maakten,
en aan de opflellers den naam van Remonliranten bezorgden.
Ter bijlegging dezer twisten werd in het voorjaar van 161 r
eene zamenkomst in den Haag gehouden , naderhand de Haagfche
Conferentie genoemd ,waarin de bekwaamf'e Kerkleeraren van
beide kanten hunne zaak voor Gecommitteerden uit de Staten
van Holland bepleitten, doch zonder tot de gewenschte ver
te komen. Na dezen groeide de verwij--elnigdsfch
dering: in 1615 begonnen Remonftranten en ContraremonPiranten zelfs • afzonderlijke vergaderingen te houden. Ditduurd e tot in 1618 , wanneer Prins as A U RIT s bij de Algemeene
Staten liet houden eener Nationale Synode te Dordrecht wist
Na
,
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door te drijven, in de hoop dat de Remonuiranten , waaronder hij de voornaamile tegen(tanders der vermeerdering vals
zijn gezag telde, aldaar veroordeeld zouden worden. Dit gelukte.
Behalve de inlandfche Godgeleerden van beide partijen,
had men ook uit de meeste Protestantfche gewesten buiten
Theologanten op de Synode geroepen , ten einde-landfche
aan de punten des geloofs, die daar vastgefteld werden, het
aanzien van uitfpraken der ganfche Christenheid te geven.
Zoo kwamen dan de partijen met gelijk regt op de Synode, om door gemeenfchappelijke beraadflaging tot overtuiging der dwalenden en alzoo tot eenheid des geloofs te
komen. Doch vóór dat men nog tot den twist genaderd
was, wierp de tegenpartij der Remonflranten zich als hun
regter op, en werden zij in de S71te zitting, den 14. januari]
1619, uit de Synode gezet. Van dat oogenblik verfchenen
de Remonftranten daar niet meer als ftemhebbende, maar als
befchuldigden en gedaagden, en van dat oogenblik begint ook
het verhaal in den volgenden brief.
De brief is zonder naamteekening; maar eene andere hand
heeft er op aangeflipt, dat hij door CAROLUS NIëLLIUS
aan JEAN AUGUSTUN gefchreven is. Wie AUGUSTIJN
was , heb ik niet kunnen ontdekken ; in allen gevalle een
kranfche Remonftraut, wien men belangrijk genoeg rekende,
om zich van zijn' perfoon meester te maken. N I é L LI U s is
des te beter bekend. Ilij was Predikant der Wallonfche Gemeente te Utrecht, en behoorde onder de Reinonftranten,die
op de Synode te Dordrecht geroepen waren. Zijn brief bevat , zoo verre ik weet, weinig bijzonders , dat niet van elders bekend is. Doch daar die brief van een' Remonftrant
aan een' Remontlrant en in de grootíte haast gefchreven is,
kan men hier met geen regt eenige verdraaijing der waarheid vermoeden , en de bijzonderheden , hier vermeld , kunnen dus ftrekken ter bevestiging van gelijkluidende verhalen.
Bewijzen van dien aard' vorderen de aanhaling van het oor
flik , en ik mogt den eigenen brief van N I ë L in-fproniteljk
't Fransch niet achterwege laten; maar ook mogt ik niet enverfiaanbaar zijn voor lezers , die geen Fransch kennen. Ik
heb mij uit dien hoofde de miskende en ondankbare moeite
der vertaling getroost, welke de lezer achter het oorfpronkelijke geplaatst vindt.
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Monfieur et treshonnord frere.
Ayant entendu que ce prefent porteur alIoit vers voos, je
n'ay peu faillir de l'accompagner de ce mot, escrit en extreme haste, pour vous fignifier, que vivez plus que jamais en
noz prieres, et en la conflante affection, non feulement de
nous , qui vous fommes particulierement obligez, mais de tons
les amateurs de verité , qui font espars par le pays.
Les procedures exorbitamment iniques, qu'on a tenues
contre nous en ce Synode, ont fort animé nos gens, et mes
mes rendent la caufe des adverfaires fuspecte , envers plufieurs , qui leur estoient affectionnez. Depuis qu'on nous a
indigniment chasfé de 1'asieinblée, les peres ont commencé
de befoigner a huis fermez , et fi fecretement , que les huis fiers a chique fois ont eu charge de faire recerche par tons
les coins, pour voir fi quelqu'un n'y feroit point caché, pour
entendre leurs fecrets. C'est chofe certàine qu'il y a en
entr'eux des aspres debars, mais jusqu'à prefent nous n'en
avons peu favoir les particularitez. Seulement nous fcavons
que ceux d'icy voudroyent bien estre quittes des estrangers:
et ceux la au contraire fe plaignent extremement, qu'on abufe
de leur prefence, pour authorifer des actions, desquelles- us
ne fcauront rendre conte ni a Dien, ni a leur confcience,
ni a la Chrestienté. Monfr Martinius m'en a parlé avec larmes , et m'a dit que by et plufieurs autres voudroyent pour
quelque chofe de bien n'avoir jamais mis le pied en ce pays :
qu'ils remarquent en ces affaires aliquid Divinum, aliquid
humanum, aliquid Diabolicum. Cependant je ne voy point
qu'ils ayent le courage et la refolution qui feroit requife pour
brider et retenir la perverfe impetuofité du plus grand nombre.
Tout ce qui fe faict en publicq, c'est que tons les q.
ou 5 jours, quelqu'un des Theologiens prononceuneharangue
tendante a refuter les raifons on pasfages alleguez par les nostres en la conference. Cela dure environ une heure. Nous
en avons esté ouir quelques uses; noes fourrant deux ou
trois des nostres parmi les auditeurs. Et en nostre defenfe
da premier article avons refuté, tout ce qu'ils avoyent alle
nous de plus fpecieux. Les derniers qui ont per--guécontre
oré, out esté 3 Allemáns et un Suisfe , fi miferablement et
puerilement, que vous eusfiez esté estonnez de les ouir.
Its lifent de leur papier tout ce qu'ils prononcent, et encor
out als quelque fois de la peine a bien lire leur propre es-
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criture. Mais le pis est , qu'ils ne difent rien , que ce qui fe
trouve in explicationibus Urfzni et Pcr<ei. C'est 1'extremité de
tante leur fagesfe. Et cola encor fe lone et prife par le
prefident du Synode comme quclque chofe de bien exquis.
On a defia presques achdvé le 4triesme article. Sur lequel
in Suisfe, ayant commencé Ion quasnquarn aver beaucoup
de parade, ne nous propofe autre chofe pour responfe a tons
pasfages , quo la distinction entre In vocation externe et interieure. Qn'a ceste In on peust refister, cc les reprouvez y
refistent necesfairement, mais point a ceste cij. Apres avoir
applicqué ce notable emplastre a routes playes , qu'on faict
a leur Enthufastiquc Manicheisme, ii fist un aspre et horrible conclufion, difint que ceste opinion de ]a grace refistible renverte tout le fondement de religion et de l'asfurance
du Chrestien. Pourtant qu'il falloit dire avecqucs David:
Deus ropes, Deus turris Ines etc. Et cum Apostolo: quid
feparabit nos a dilectione Dei etc. Rom. 8. Voila toute la
fagesfe de ce bon docteur, qu'il a fallu aller querir de fl
loin. Et in desfus fe donnera la fentence fur le 4triesme article. Et cependant qu'on befoigne on telle maniere, et qu'on
prepare nostre fentence, on nous commande de bailler a mes
les Delegnez des Estats Generaux nos escrits conte--fieurs
nans tout ce qu'avons a dire pour nostre defenfe fur les 5
articles. Mais on nods limite le temps fi court, qn'il est imposfibie de fatisfaire a ce que requiert le toerite de In caufe.
On a voulu premierement, qu'eusfions a livrer on dedans 14
jours , tout ce qu'avions a dire. Nous avons faict tout ce
qu'avons pen felon qu'entendrez plus amplement par le por.
teur et par les letires des autres freres.
Durant que je fitis icy , 1'Eglife fchismatique de nostre tan.
gue a Utrecht a obtenu de la Clasfe Wallonne asfemblée a
Le_yde, que I'Agache, qui jusglt'a prefent leur a prefché
comme extraordinaire, leur foit accord.. a plein et confirmé
au ministere, ce qui fe fera dimanche prochain. C'est a dire
$ moy, que je m'en aille. Car it ne faut point penter qu'on
veuille la avoir deur ministres pour one poignée de gens,
et la pluspart pauvres. Ausfi voila defla ma fentence donnée et execute fans qu'on m'ait encor parlé de rien. De
run part, je ne Tuis point marri d'estre feparé de ces gens,
les procedures dcsquels ne font pas moins contraires a toute
justice, equité et integrité Chrestienne , que leur opinion
a la nature de Dien et de route religion. Et je prevoy de.
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liia , fi le bon Dieu n'y met remede , qu'ils attireront des hor
Ia-riblestconfuIrlepays,txofn
religion reformée en opprobre et execration a tout Ie monde.
Comme toute equité , humanité et integrité est banuie de l'asfemblée Ecelefiastique , ausfi femble ii, que Ia
gravité et benignité n'a non plus de Iieu entre mesfieurs les
Politiques. Lorsque nous fusmes prefenter Ia premiere partie
de noz escrits , autant qu'avions peu schever en 1q. jours,
on fe facha qu'apportions in tel volume fi grand , et cependant on nous tanca tres aigrement que n'avions point achevé
tout Ie reste. Nous remonflrames qu'il nous avoit esté imposfible de faire davantage, et que ne pouvions respondre
pleinement a toutes exceptions de noz adverfaires et estre
briefs. On nous replicqua que n'avlons que faire de refuter
1'opinion de noz adverfaires , mais feulement de defendre Ia
postre. Nous respondions estre imposfible de faire l'un fans
I'autre. [in autre nous cria , qu'on ne demandoit qu'une
Pimple propoution de nostre fentiment. Cela, dismes nous,
est defia faict pasfé longtemps. Mesfieurs donc ne veulent
its pas, que nous nous defendions , et que nous combattions
l'opinion contraire ? Nous ne vous empefchons point cola ,
dirent ils. Quoy donc, qu'est ce qu'on veut de nous ? On
ne veut point avoir le nom qu'on nous empefche de nous
defendre, et cependailt on fe fache , que nous difions ce qui
est necesfaire pour respondre au principal egntenu de cant de
livres par lesquels on charge nostre doctrine. Monfr. Brede.
rode crioit d'une, Esfens du pays de Gueldre d'autre. En
fomme in brouillis confus de diverfes voix, qui ne f'accordoyent enfemble , ni ne, f'entendoyent l'un l'autre, tellement
qu'il nous fut imposlible de firer de tapt de crieries in advis
certain. Seulement qu'on nous bailloit encor de grace 8 jours
pour dire fur les 4 autres articles tout ce; que pourrions.
Nous fommes refolus , non obilant toutes ces tanceries et menaces de nous Naster avec raifon, et de pourfuivre par
endre nostre defenfe ausfi avant que pourrons. Quand ils ne
voudront plus avoir de nos escrits, qu'ils les laisfent la.
Nous ne lairrons point pourtant en privé de pasfer outre.
Nostre labeur pourra fervir cy apres a d'autres. Mais ce que
je deplore en mon coeur, est le miferable gouvernement du
pays. Ceux qui crient le plus haut Ie gagnent fur les autres.
On penfe tout effectuer par violence. Les plus excellens
perfonnages font expofez a l'opprobre et calainité de la pri.
fun. On a adjousté aux 3 grands perfonnages nostre Sr de
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Moersbergue qu'on a esté querir avec 4 corvettes de chevat
du pays de Munfler. Vous fcavez que c'est la perle de
nostre noblesfe, volre de route la chambre des Estats de
postre Province. Le voila tristement encoffré en un cachot. On est extremeinent irrité contre lui, et le bruist
court, qu'on Ie mestra fur la torture. 0 Dieu! a queues
calamitez font fubjects les plus excellens perfonnages da
monde. j'estime que fon principal crime fera , qu'il a esté
vers la Haye par l'advis de feu Ledenberg , pour faire que
les Estats de Hollande deputasfent quelques ups pour encourrager noz magistrats a fe roidir contre la demande de fop
Exce. Maintenant on fe vangera fur my fous ombre de descouvrir des trahifons imagines pour I'oppresfion des meilleurs
Patriots. Je ne fray encor que penfer, quelle fin ces extremitez prendront. Le bruict court partout que Monfr l'Advocat et ce dernier pris laisferont leur Leste fur un efehaf.
faut. 0 Religion! 0 Esprit nullement de Christ qui fe couvrc du pretexte de pureté ! Or Monfr et treshonnoré frere,
nous fommes tous a bon droict en peine pour vous. On
veille de toutes parts pour vous attrapper. Et fe dit que fept
foldats auroyent faict offre qu'ils vous livreront vif ou mors
es mains de ceux qui vous haisfent extremement fans caufe.
Je vous fupplie prendre de pres garde a vous mesmes: vous
tenir en la ville on vous estes fans fortir des portes. Ausfi
bien eest estat ne pourra guerres durer ainfi qu'iI est a present. Prefervez vous taut que vous pouvez fi par adventure
Ie bon Dieu fe voulloit encor fervir de vous A quelque plus
grand bier. Les plus clairvoyans d'entre les Seigneurs font
eux mesmes bien fort en peine. L'Anglois descouvre fes
desfeins qu'il a de fe prevaloir de noz confufions, comme je
penfe qu'aurez veu la brusque et tres discourtoife propofition de fon Ambasfadeur. Pour contenter Ie peuple on a
faict courrir Ie bruict que fa Majesté defiste de fes principales
demandes. Mais nous entendons de bonne part le contraire.
Touttes fois nous ne regardons point a tour sela, mais finplement a Dien , qui nous peut fauver de toes inconveniens,
et a la bonté de nostre caufe, qui nous donne advantage en
routes fortes, et pour laquelle maintenir nous fommes pres
ia grace de Dieu de fouffrir tout ce que le-tesmoyna
Seigneur permettra aux homines de nous faire. Nous luy
avons confacré corps et anle, et esperons,, qu'il nous fern la
grace de pourfuivre courrageufenient Ie cours de nostre ministere, ausfi bien an milieu des difficulcez qui nous mena-
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cent, qu'avons faict auparavant en prosperité. Ausfi voyons
nous , qu'au milieu de ces adverfitez nos Eglifes aceroisfent
en nombre et en zele. La verité fera plus chere et precieufe,
lors qu'il la faudra maintenir avec dommage et peril. I1 est
vray que plufleurs nous abandonneront: mais les plus gens de
bien demeureront des nostres. Et ores qu'il nous adviendroit d'estre abandonnez de tons fi ne faut it pas abandonner
pourtant celny qui a par devers foy les paroles de vie eter
nelle. je le prie de tout mon coeur, qu'il restaure an milieu
de la Chrestienté la verité falutaire , nous face tons inítrumens
de fa grace, et vous maintienne,
lYlonfieur et treshonnoré frere ,
en longue vie et prosperité , vous prefervant des etnbuches
des hommes fanguinaires , et vous fortifiant en corps et en
esprit pour le bien de fon Eglife.
En tres extreme haste de Dordrecht ce rs Febvrier 16i9.
Vre treshumble et affectionné ferviteur

que connoisfez.

Lecta Vulcano tradenda.
Mijn Heer en zeer geëerde Broeder!
Gehoord hebbende, dat brenger dezes naar u toeging,
konde ik niet afzijn hem dit lettertje mede te geven, gem
fchreven in de grootile haast , om. u te betuigen , dat gij
meer dan ooit in onze gebeden leeft ; leeft in de onwrikbare
genegenheid niet alleen van ons , die u bijzondere verpligtingen hebben, maar van alle liefhebbers der waarheid, zooverre die door den lande verfpreid zijn.
De fchreeusvende onbillijkheid, met welke men ons op
deze Synode behandelt, heeft onze aanhangers geweldig ver
zaak onzer tegenflanders zelfs bij hunnevrien--biterd,n
den verdacht gemaakt: Nadat men ons zoo hondsch uit de
Synode gedreven heeft, zijn de vaderen begonnen met geflotene deuren te onderhandelen, en zoo bedekt, dat de
deurwaarders telkenreize last kregen alle hoeken te doorfnufFelen , of er iemand fchool , om hunne geheimen af te
luisteren. Zeker is 't, dat er raauwelijk onder hen getwist is; doch de bijzonderheden konden wij vooralsnog niet
te weten komen. Alleen is ons bekend , dat de. inlandfche

182

BRIEF' VAV CAROLUS NItLLIUS

Theologanten wel van de buitenlandfche wenschten ontfla
op hunne beurt beklagen , dat-gentzij;rwldch
men hunne tegenwoordigheid misbruikt, om daden te wettigen, welke zij noch voor God, noch voor hun geweten,
noch voor de Christenwereld verantwoorden kunnen. Mijnheer (•) Martinius fprak er mij van met tranen in de oogen,
en zeide, dat vele anderen met hem om een fraai ding wil
dat zij nooit een voet in dit land gezet'hadden, als zien -den,
dezen ganfchen handel (t) iets van God, iets van cie-dein
menfchen, en ook iets van den Duivel. Evenwel vrees ik,
dat hun de noodige moed en beradenheid mangelt, om de
boosaardige onfluimigheid der meerderheid perk te zetten.
Wat ze in 't openbaar verhandelen, bepaalt zich tot redevoeringen, welke fommigen der Theologanten om de of
5 dagen houden, ter wederlegging der redenen, door de onzen in de conferentie aangevoerd. Dit duurt zoo wat een
uur. Door middel van twee of drie van ons, die zich onder de ,toehoorders Reken, hebben wij er eenigen van gehoord; en wat daarin den fraaiften glimp van waarheid had',
is door ons in de verdediging van ons eerfle Artikel weder
hebben, waren (.W) drie-legd.Datfn,iproke
Duitfchers en één Zwitfer; maar zoo rampzalig en kinderachtig, dat gij er verbaasd van zoudt gegaan hebben. Al(*) MATT11IAS MARTINIUs, Rector derIllustreSehool

te Bremen. Hij werd gehouden voor den billijkflen der bui
Theologanten , maar daarom ook zoo fel door-tenladfch
OOMARUS en anderen gefcholden, dat hij, volgens het
verhaal van den Schotfchen Theologant B A L CAN Q U AL, Op
't punt flond om de Synode te verlaten.
(t) Hetzelfde moet hij aan den zoon van PoePIvs ge
hebben. BRANDT, Hist. der Ref. III. 436.
-zegd
() De drie Duitfchers, zoo ik meen, waren IIENRICUS
A r, TI N G, Profesfor te Heidelberg , wegens de Paltz; G E ORGIUS CRUCIGER, Profesfor te Marpurg, en PAULUS
STEIN I us, Hofprediker te Kasfel , beiden wegens Hesfen.
De Zwitfer was SEBASTIAN US BECBIUS, Profesfor te
Bazel. De laatfle begon niet te zeggen , dat hij naar de
wijze der Atheners zonder voorrede dadelijk ter zake zonde
treden , en tot bewijs haalde hij dadelijk uit met eene vrij
lange voorrede. hierop ziet dat deftige quamquanrz, firaks
door NIëLLIUS te melden.
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les , wat ze zeggen, lezen ze voor uit hun opflel , en nog
hebben ze fomtijds moeite om hun eigen fchrift te lezen.
Doch 't ergfte is nog, dat ze niets zeggen, hetwelk niet in
de Explicntiones Urfrni et Parini Plaat. Hunne ganfche wijsheid
begint en eindigt daarin ! En dat wordt door den Voorzitter
der Synode nog als vrij wat bijzonders geroemd en geprezen.
Met het 4de Artikel is men bijkans ten einde. Een Zwitfer, nadat hij zijn qunrnquarn met groote praal had aangeheven , beantwoordde alle onze plaatfes met de ééne onder
uit - en inwendige roeping, en dat de uit -fcheidngtus
(gelijk de verworpenen die nood -wendigcrftaljks
wederhaan) maar de inwendige niet. Nadat hij deze-zakelij
heerlijke pleister had gelegd op al de wonden , die hun dweep
Manicheisme zijn toegebragt, maakte hij eene raau--ziek(*)
we en ijzingwekkende gevolgtrekking, zeggende dat het gevoelen der wedertlandelijke genade de grondvesten van, den
Godsdienst en de zekerheid des Christens 't onderfte boven
keert ; dat men evenwel met David moest zeggen : „ God is
mijn rotsfleen, God is mijn hoog vertrek," etc. En met den
Apostel: „ Wat zal ons fcheiden van de liefde Gods," etc.
Rom. E. Zie daar al de wijsheid van dien goeden Doctor,
dien men zoo ver moest komen halen! En daarop zal 't
vonnis vallen wegens het (t) 4de Artikel! Terwijl men in
dezer voege beraadflaagt en den weg tot onze veroordeeling
baant, gelasten ons de I-Zeeren Gecommitteerden der Staten
Generaal , om in gefchrifte alles bij hen in te leveren , wat
wij ter onzer verdediging over de 5 Artikelen te zeggen heb
maar de tijd , dien zij bepalen, is zoo kort, dat wij-ben;
aan 't gefchil onmogelijk zijn eisch kunnen geven. Eerst
wilde men, dat wij alles , wat wij te zeggen hadden, binnen i.$ dagen inbregten. Al wat in onze magt was, heb
wij gedaan ; gelijk brenger dezes en de brieven der an--ben
dere brogders u breeder berigten zullen.
Terwijl ik hier ben, heeft het (-) fcheurziek gedeelte derWal(*) De leer van twee beginfelen, één goed en één kwaad,
in hetzelfde Goddelijk wezen.
(t) In het 4de Artikel hadden de Remonftranten verklaard , dat tot het geloof en de volharding in dien de
genade Gods noodzakelijk, maar „ wat de maniere van de
werking derfelve genade aenging, dat die niet onwederflandelijk was."
(4-) Deze uitdrukking is zeer juist. Niet de Remonftranten , gelijk men meest denkt, hebben zich van de Contraremonflranten, maar de Contraremonftranten zich van de 1 emonlIrgnten afgefchetird.
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lonfche Gemeente te Utrecht van onze Clasfis te Leiden
verworven, dat l'Agache, tot dus verre buitengewoon prediker, hun als gewoon kerkleeraar toegeftaan is, en aanftaanden Zondag in den dienst bevestigd wordt. Dat is even of
men mij zeide: „ Gij kunt vertrekken." Want niemand moet
denken, dat men om een handvol menfchen, en die meest
arm, twee kerkleeraars zal houden. Mijn vonnis is dus ge
uitvoer gebragt vóór dat mij nog van iets ge--veldnt
fproken is. Wat mij betreft, 't fpijt mij niet , dat ik gefeheiden word van lieden, wier handelwijze evenzeer llrijdt
met alle regt, billijkheid en Christelijke opregtheid, als hunne
gevoelens met de natuur van God en allen Godsdienst. Ook
voorzie ik reeds, dat zij, zonder Gods genadige afwending,
de ijsfelijkfle beroerten over het land zullen brengen , en den
Hervormden Godsdienst bij de ganfche wereld ten fchandvlek, ja tot een verfoeifel (*) maken zullen. Gelijk alle
-

(*) Deze brief is van den iS Februarij, en in den loop
van Januarij voorgaande werd er een pasquil aan de deur der
Synodale vergaderplaats geplakt, dat getuigt van het afgrijzen , hetwelk de flellingen der Dordfche vaders in fommigen verwekten:
„ Triumphe van den Gereformeerden Duivel onder fyne
Synode, vergadert tot Dordrecht.
„ Toen in Hollandt tot Dort de Synode was begonnen,
„ Vuurde de Duivel voor de Hel met piktonnen:
„ Want al heeft by alom veel vrienden en knapen woonen,
„ Nochtans en kreeg by nooit by één alfulke perfoonen ,
En nergens op aerde vergaderde alfulken Raedt,
„ Om te bewijfen, dat Godt is oorfaek van alle quaedt;
Of dat by den mensch ondoenlyke dingen gebiedt ,
„ Of eeuwelyk verdoemt de geltorvene fielen om niet.
„ Want al is 't, dat de Duivel wel weet door reden,
Dat dit geheel frydt tegen alle Goddelyke feden,
„ Nochtans is by bly, dat foo veel kloeke mannen
Leeren Godt te weten een Prinfe der Tyrannen,
„ En dat Godt van eeuwigheit den vrijen wil heeft gebonden,
Willende als vriendt kielen d'een, en d'anderen verwerpen als
honden;
En hoopt door dees' leer te krygen met groote hoopen
„ De geenen, die meinen 't quaed niet te konuen ontloopen.
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billijkheid, menfchelijkheid en opregtheid uit het midden der
kerkelijken verbannen is, zoo fchijnt ook alle waardigheid en
goedertierenheid de Heeren Politijken verlaten te hebben.
Toen wij de eeríte reis datgene onzer verdediging inleverden,
wat wij in 14. dagen hadden kunnen afwerken, was men gebelgd
dat wij met zulk een dik boek voor den dag kwamen, en te
gelijk fireek men ons vinnig door dat wij niet alles hadden
afgedaan. Wij vertoonden de onmogelijkheid zoo wel om
meer te doen, als om op alle uitvlugten onzer vijanden vol
te antwoorden en te gelijk kort te zijn. Men wierp-ledig
ons tegen, dat wij met de weérlegging der gevoelens van
partij niets te maken hadden, maar alleen met de verdediging van onze eigene. Wij antwoordden 't onmogelijk te zijn
om 't een zonder 't ander te doen. Een ander riep ons toe,
dat eene eenvoudige voorhelling van ons gevoelen de eisch
was, zonder wijders. Dit is, zeiden wij, voorlang reeds gefchied. De Heeren willen dus niet, dat wij ons verdedigen
en het gevoelen onzer tegenflanders wederleggen? Dat be.
letten wij u niet, was 't antwoord. Hoe nu dan, wat wil
men van ons? Men wil den naam niet hebben, dat men ons
belet ons te verdedigen , en evenwel is men gebelgd, dat wij
op den hoofdinhoud van zoo veel boeken, waarin onze leer
bezigt wordt, het noodige ten antwoord zeggen. Hier riep
ons de (*) Fleer van Brederode dit toe, daar Esfens weêr
wat anders. In ' t kort, 't was een verward getier van allerlei ítemmen, die dwars uit elkander liepen en de eene de andere niet verftonden, zulks 't onmogelijk was uit al dat ge.
-

,

„ Dies bedankt by Calvyn voor dit nieuw kamerfpel;
„ En d' anderen fal hij bedanken , als fij komen in de Hel."
Deze regelen had BR A ND T opgenomen in het 3de deel
zijner historie der Reformatie , bl. 419 ; doch de toenmalige
Regering duldde niet, dat ze door den druk bekend werden.
Naderhand heeft men dat blad toch gedrukt naar de kopij
van den fchrijver , en in fommige exemplaren, waaronder ook
het mijne , op nieuw ingefchoven. Zoo wel om deze reden,
als om een denkbeeld te geven, hoe men bitterheid met bitterheid betaalde , heb ik deze regelen hier niet willen ach
-terhoudn.
(*) WALK A V U S DE BREDE ROD I uit holland en Westvriesland en HENRICU S VAN E S SEN uit Gelderland, bei
Generaal tot de Synode gelastigd. -denvawgSt
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fchreeuw iets zekers op te maken. Dit alleen begrepen wij
dat ons uit genade nog $ dagen gegund werden , om over
de q. verdere Artikelen alles, wat wij konden, te zeggen.
Hoezeer doorgellreken en bedreigd, hebben wij befloten ons
voorzigtig te haasten, en onze verdediging, zoo veel wij kun
geregeld voort te zetten. Willen zij ons gefchrijf niet-ne,
naeer inzien, zij laten 't dan (laan : wij zullen echter in flilte onzen gang gaan. Onze arbeid kan den nakomeling nuttig zijn. Wat ik echter in mijn hart befchrei, is de rampzalige
regering van dit land. Die hier 't hoogde fchreenwt, wint her.
Alles denkt men met geweld te drijven. De uitmuntendile
menfchen liaan bloot voor de fchande en ellende des kerkers.
Bij de drie groote perfonaadjen heeft men nu gevoegd onzen
Heer van (*) vloersbergen, die door vier cornetten ruiterij
in 't land van Munfler is opgeligt. IIij is de parel , gelijk
gij weet, van onzen adel, ja van het ganfche ligchaam der
Staten onzer provincie. Daar zit hij nu opgegoten in een
treurig kerkerhol! De verbittering tegen hem is ten top , en
't gerucht wil , dat men hem op de pijnbank leggen zal. 0
God ! wat rampzaligheden hangen den uitmuntendrlen flerveling niet over 't hoofd! Zijn hoofdmisdrijf zal, mijns ach tens , wezen , dat hij op aanraden van wijlen Ledenberg naar
den Haag geweest is, om den Staten van Holland op eerre
bezending aan te (laan, die onze Magistraat aanmoedigde ,
om zich tegen ( f) den eisch van zijne Excellentie te kan-

(*) Ar,oLF VAN DE WAAL, Heer van Moersbergen.
Daar het fchavot , waarop OLDEN B A RNEVELD het hoofd
liet, tien dagen na den moord flaan bleef, dacht men, dat
het dezen Heer gelden zou. Door medelijden met zijne vrouw.
en den raad zijner vrienden verleid , verlaagde hij zich om
vergiffenis te verzoeken voor misdrijven, waar hij niet fchuldig aan was. Deze kleinmoedigheid wordt eenigzins vergeef.
lijk, indien 't waar is, wat N 1 ë L hier zegt, dat men hein
de pijnbank voorgehouden heeft ; en dat het waar is , daar
twijfel ik niet eens aan , omdat ook L E DEN BERG en n E
G RO OT niet de pijnbank gedreigd zijn.
(t) Prins M AU R ITS eischte de afdanking der Waardgelders ,
welke de Magistraat van Utrecht had aangenomen, om zich
tegen een oproerig gemeen en eerre nog oproeriger geestelijk
beide o'É) de hand zijner Excellentie waren , te-heid,
handhaven.
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een. Nu zal de wraak zich aan hein koelen, onder voorwend.
.fel van verraderlijke aanflagen te ontdekken , die ter verdruk
beste patriotten verzonnen zijn. Ik weet niet waar-kingder
't niet die hevigheid nog heen moet. Overal loopt het gcrucht, dat Mijnheer de Advocaat en de laatst gevangene hun
hoofd op liet fchavot laten zullen. 0 Godsdienst! 0 Geest,
vervreeind van Christus , die u kleedt met den mantel der
heiligheid! Maar, Mijn Heer en zeer geëerde Broeder, wij
allen zijn met grond bekommerd over u. Men loert van alle
kanten ons ti te vangen. Zelfs zeggen ze, dat zeven foldaten zich hebben aangeboden om u dood of Ievend in de ha t .
den van hen te leveren, die u bitter, maar zonder reden,
haten. Mag ik u bidden, wees op uwe hoede. Hond u in
de ltad waar gij zijt, en zet geen voet buiten de poort.. Ook
kunnen de zaken, zoo als ze nu ftaan, niet lang blijven.
Pas op uzelven zoo veel gij kunt, of God zich mogelijk van
ti nog voor een nuttiger einde bedienen wilde. Ook de voor
onder de Heeren wonen zich grootelijks bekom--ziengfl
merd. De Engelschman verraadt zijn oogmerk, om zich onze
beroerten ten nutte te maken; het barfche en hoogst onbeleefde voorhel van zijnen Gezant hebt gij , denk ik , vernomen. Om het volk te fusfen heeft men het gerucht ver
dat cie Koning van zijne ergfte eifchen afziet. Maar-fpreid,
wij vernemen van goeder hand het tegendeel. Daar evenwel
letten wij niet op; maar op God, die ons voor alle onge_
malt kan bevrijden, en op de zuiverheid onzer zaak, die ons
aan alle kanten de overhand geeft , en om welke te handhaven wij bereid ftaan alles met Gods hulp te lijden, wat IIij
de menl'chen zal toelaten ons aan te doen. Wij hebben Hein
ligchaam en ziel toegewijd, en hopen van zijne genade
kracht, om den loop van onzen dienst in het midden der
zwarigheden, die ons dreigen, even moedig te vervolgen,
als voordezen in den voorfpoed. Ook zien wij onze kerken,
ten fpijt dier zegenfpoeden, in getal en ijver aanwinnen. De
waarheid zal te meer dierbaar worden, nu men haar met gevaar en fchade zal moeten handhaven. Velen, liet is waar,
zullen ons verlaten ; maar de welgezindIlen zullen de onze
blijven. En al zagen wij ons ook van allen verlaten , daarom betaamt het echter niet Hem te verlaten, die de voorden des ecuwigcn levens heeft. Ik bid I-fein van ganfcher
harte, dat Ilij zijne zaligmakende waarheid in het widdea der
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Christenheid herílelle; dat Hij ons allen tot werktuigen Zij.
ner genade make, en u,
Mijn Heer en zeer geëerde Broeder,
lang leven en voorfpoed fchenke, bewarende u voor de hinderlagen van de mannen des bloeds, en verflerkende u naar
ziel en ligchaam , tot welwezen zijner Kerk.
In vliegende haast van Dordrecht, den 15 Februarij 1619.
Uw onderdanige en genegene Dienaar, wien gij kent.
Na de lezing aan Vulkaan te offeren.
De verzameling, waartoe de bovenflaande brief behoort,
trof ik onlangs aan bij een' mijner vrienden hier ter flede; bij
eene vlugtige inzage kwam zij mij zeer belangrijk voor, als
bevattende eene menigte brieven van E P 1 Sc O Pl US, 110GERBEE°'S, DE GROOT, CAMPHUYSEN en andere Ver volgde Remon11ranten. Wij bieden den lezer dus dezen brief
flechts aan als eene proeve van grooter voorraad , en noodigen hem op de lezing van eenige volgende, zoo deze de eer
mogt hebben van zijne goedkeuring weg te dragen. Vaarwel!
11 A LBEIt TSMA.

Deventer, den ro Februarij
DE GODSDIENST DER ZOOGENAAMDE BESCHAAFDE WERELD,
EEN MENGSEL VAN HEIDENDOM, MOHAMEDISMUS EN

VALSCHE WIJ$GEERTE.

(L'ervolg en hot van bl.

Z

150.)

ich aan het bepaalde voorfchrift der kerkelijke inflellingen
te onderwerpen, vorderen de flaatswetten. De kinderen moeten gedoopt worden ; en dit geeft bovendien eene gewenschte
aanleiding, om zijne naaste betrekkingen en vrienden, tot
gezellig genot, bij zich te vereenigen , en anderen een complitnent te maken. ,,.Wij waren regt vrolijk bij den doop,"
heet het dan bij eene volgende ontmoeting. — De kinderen
moeten ook aangenomen worden; dit is eene gewigtige handeling; het is de intrede in ket leven, in de wereld. De
zoon kan voortaan deel hebben aan het gezelfchap der mannen, en, zonder de welvoegelijkheid te kwetfen, de kaar
opnemen, wanneer vader van het fpel moet opílaan; en-ten
de dochter is van dat oogenblik aan rijp , om zich bij de bezoeken te voegen, die Mama geeft en neemt; ook verkrijgt
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zij nu ligt wel eene bijzondere kamer , orn eigene bezoeken
te ontvangen. — Papa en 1v1anna hebben , na lange verwijdering van het altaar, zich toch voor deze keer met de kinderen daar bevonden. De predikant heeft aan elk kind eene
afzonderlijke aanfpraak gehouden, en hetzelve de belangrijk.'
heid der zaak op het hart gebonden. „ Onze dochter," vertelt Mama , , herinnerde hij haar' naam. Ku ri I G tt N DA
riep hij uit, welk een zielverheffende naam ! Hij beduidt:
de Koninklijke. Dat nooit de hooge geest uit hare ziel wijkg,
die haar geflacht zoo eigen is! Onzen zoon bragt hij zijns
grootvaders verdienflen bij den (laat in gedachten. Word
hem gelijk, fprak hij ; fel zijn edel beeld uw ganfche leven
voor het oog van uien geest 1 Het was een feest , eenig in
zijne foort ; nooit ben ik zoo getticht geweest." i In gindfche huis Is onlangs eene dochter gehuwd. Dominé heeft
zich zeer wèl gehouden; hij nam geenen trouwtekst uit den
Bijbel ten grondtag, maar roemde de deugden der verloofden en
hunne ouders , herinnerde hun ter loops de pligten hunner nieuwe
betrekking', en beloofde hun de gelukkiglie toekomst. Eene
fijne tante was zoo dwaas , hem aan tafel daarover te onder'
houden, en liet zich maar niet tevreden ftellen; doch hij wees
haar eindelijk kort af met de woorden: „ Wij zijn biet hier,
om van ernilige dingen te fpreken, maar om bij eten en drinken vrolijk te zijn." — Daar is een vader geftorven ; het geweten wordt wakker bij den zoon , die hem veel verdriet s ver.
oornaakt en zijn' dood befpoedigd heeft. Hij gaat bij een'
vriend des overledenen , en treedt met de wanhopige woorden in de kamer: „ Mag een vadermoorder wel bij u komen i" — „ Ik bid u , welke grillen!" is het antwoord t
„ Zet dat uit uw hoofd, en drink een glas wijn met mijl"
Het gefprek in het treurhuis verzekert ons, dat men een
deugdzaam man zal ter aarde bellellen. „ Wie hem kende ,D 3
heet het, „ heelt hem ook geëerd en bemind, en zal hem
met ons beweenen." Het is overal maar ééne fleur tot zijnen
lof; en wie aan zijne volkomenheid wilde twijfelen , zou
voor een' lasteraar gehouden worden. Ook de predikant zal
aan het graf geene andere taal voeren; doch mogt hij het
wagen, het zondige leven des afge(torvenen met hechts zachte woorden te gedenken, zoo wordt hij gefmaad, en het wetboek doorfiiuffeld, of men hem niet voor het geregt zou kunnen betrekken.
Bij zoodanige vervreemding van het Christendom wil men
0
1VLENCELW. 1828. NO. 4.
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echter geenszins liet voorregt opgeven vn een Christen te
zijn, in tegenstelling met den Jood, dien men billijkerwijze
meent te mogen verachten. Vraagt men , waarin het Christendom beslaat, zoo hoort men flechts van Bret geloof in God
en aan de onflerfelijkheid der ziel. Niets weet men noch
wil men weten •van de grondleeringen des Evangelies ; de
Godheid van CHRUS
1ST (*) , de verzoening door zijnen
dood, de regtvaardigmaking door het geloof, de heiliging van
hart en leven door a o DS geest, en het laatfie oordeel.
Naauwelijks laten zich nog Benige zwakke herinneringen uit
liet jeugdig onderwijs vernemen; en deze dienen, even als
de bijbelplaatfen, welke men federt nog in het geheugenl
heeft, gewoonlijk tot fpottende aanmerkingen. — Aan een
levendig geloof aan de onilerfelijklleid der ziele ontbreekt het
den meesten volflrekt ; want wie dezeive ook aanneemt, (laat
haar toch geenen invloed op hart en leven toe. Men houdt
zich of in het geheel niet op met de gedachte aan de eeu w
wigheid, of oppert nuttelooze vragen, welker beantwoording
het Chtistendom ons wijsfelijk onthouden heeft; b.v. of de ziel
der afgellorvenen welligt op eene fier zal komen ? of de ver
menigte der verrezenen , op Bene wereldkloot als-bazend
onze aarde, wel plaats zal kunnen vinden? Doch zijn leven , om der onflerfelijkheids wille, te reinigen en te heiligen y
valt niemand in; want de gedachte aan dood en graf Raat
nu eenmaal tegen, en wie zich tot liet leven na den dood
wilde voorbereiden, moest die gedachte vasthouden en koes
-tern.
De mannen laten het intusfchen meestal aan zijne plaats
of de ziel zal voortduren. „ Beflaat er nog een ander leven, het is goed; bellaat liet niet, zoo kwel ik mij daarover
geenszins." Dus hoort men hen fpreken, en ziet er uit, da[
zelfs de mogelijkheid van een bettaan na den dood niet ernflig bedacht, noch voor hen verfchrikkelijk gevonden wordt,
wiep zingenot het eenigc en hoog(le goed is. —Hierfchuiltdan
ook de bron der immer zich vermenigvuldigende zelfmoorden;
want Hechts hij (t) kan zich dooden , die niet gelooft over
(*) Menigeen hoort ligt wonder op , dat men bij onze
Doitfche naburen, bijna op eens, weer zoo regtzinnig is ge.
worden! Wij voor ons zijn tevreden , als men het Christendom in zijn geheel maar nederig en hartelijk aanneemt, zon
iemand over het juist begrip van fommige llooge-dermt
of diepe lee.flukkcn te willen twisten.. Pert.
(t) Dit is zeker te flout en te algemeen beweerd. feet.
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liet graf te zullen voortleven, en dus geene rekenfchap vreest.
Doch onder vele zoogeuaamd befchaafde lieden wordt het
voor verflandig gehouden, wanneer een zieke, die nog
maanden, weken, dagen op eenen zekeren dood zou te wachten hebben, of wanneer een beleedigde, die geene bloedige
wraak kan nemen, zich „den kogel door den kop jaagt." Doet
het een huisvader, wiens zaken door eigene fchuld in de war
geraakt zijn , zoo wordt het althans door velen niet onverftandig gevonden, dat hij zich aan langere zorgen onttrokken
heeft. IIet ongeloof aan de voortduring der ziel is derhalve
gewis zeer wijd verbreid.
I-let vrouwelijk geflacht fielt een levendiger belang in de
zaak; de moeders willen hare afgeftorvene kinderen, de
dochters hare ouders en bloedverwanten wederzien; daarom
gelooven zij in onfierfelijkheid. Het is hierbij echter ook maar
om dit wederzien te doen ; bellond dat niet ,zoo wenschtemen
ook de onflerfelijkheid niet, en miste gaarne, wat de Schrift
belooft, namelijk het helderder inzien van de wonderbare wegen en raadsbefluiten der Voorzienigheid, het aanfchouweti
.'an G o D en I n z u s C HE. IS T US, en de verkeering met dg
volmaakte regtvaardigen en de menigte veler duidend Enge
vele doodsberigten luidt het: „ Slechts het ge--len.—I
loof áan een toekomflig wederzien kan ons troosten." Dus
niet het geloof aan GOD s vaderliefde in C H R I S T US , en zijne
oneindige wijsheid; niet foss gedachte,; De Heer heeft gegeven , de Heer heeft genomen , de naam des Heeren zij geloofd ! — Bij geene andere gelegenheid wordt het geloof aan
de onflerfelijkheid der ziel , als een verroest fchild uit eerre
oude wapenkamer, voor den dag gehaald , dan bij fterfgevallen, en van geene onflerfelijkheid wordt ooit melding gemaakt, dan eene zalige. „ Hij heeft het wél," zegt men,
ronder onderfcheid, van eiken doode van goeden huize en
opvoeding; „ maar wij lijden de fmart. Hij is niet te beklagen, maar wij." Wie daarbij Hechts even wilde te kennen
geven , dat wij over zaligheid of rampzaligheid der afgeflorvenen geen volkomen oordeel vellen kunnen, en dat buiten
twijfel velen eenen treurigen toefland tegengaan, die zou niet
weinig áanftoot geven. Ook den bezwekenen in een tweegetTecht, die met een onverzoenlijk hart naar de kampplaats
ftormde, en liever met de verijdelde hoop op wraak Ilerven ,
dan de troost zijner eenig achtergelatene moeder wilde blijven, heeft men, bij zijne begrafenis, hooren zalig prijzen.
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„ Kan GOD anders dan hem gelukkig maken? Het jonge
rnensch was immers alleen niet beftand tegen het heerfehende vooroordeel der noodzakelijkheid van het tweegevecht;
hij moest zich daarnaar fchikken, wilde hij niet door alle
zijne bekenden en makkers veracht worden; hij moest zijn leven , of anders de rust zijner ziel, op het fpel zetten. Dat
zal GOD toch niet uit het oog verliezen."
Daar dit mengelmoes van halve meeningen en volflagene
dwalingen met het Christendom geheel niets te doen heeft,
zoo is het natuurlijk boven het verfchil der bijzondere godsdienitige gezindten verheven. Men befchouwt elk derzelven
als Bene foort van Kaste, tot welke men door geboorte behoort, maar fielt hier geene waarde in , en plaatst geene van
haar lager, dan de flaatswetten die plaatfen.
Wij gelooven allen aan eenen en denzelfden G 0D," das
verklaart zich de mindere klasfe der zoogenaamde befchaafde
lieden. „Het is flechts noodig, dat men zijner gezindte getrouw blijve," zegt de hoogere ; „ het verfchil der Ieere
'doet tot de zaak niet, en daarover te fpreken, is de zaak
'der geestelijken. Wie Jood is, blijve .rood; wie Katholiek i
blijve Katholiek. Gefield ook, dat men de meeningen eener
andere partij beter keurde , zoo is het toch der moeite niet
waardig over te gaàn," Eene in dezen zin verlichte Protes.
santin buigt zich , in eene Katholieke kerk, zor}der bedenken,
voor het Hoogwaardige , om geen opzien te maken ; en de aan
'haar gelijke reizig(ier betuigt, niet te kunnen begrijpen,
waarom de Evangelifchen te Rome geweigerd hebben te knie
wanneer de Paus den zegen uitdeelt.
-len,
Vragen wij eindelijk naar het gebouw der zedelijke grond.
dellingen , op den valfchen grond dezer Godsdienst der zoogenaamde befchaafden opgetrokken,. zoo vertoont zich een
treurig wargaren van Onchristelijke denkbeelden en Heidensch
bijgeloof.
Als hoogfle levensdoel wordt, zoo niet altijd genoemd,
toch algemeen gevolgd, een betamelijk genot van zinnelijke
genoegens , inzonderheid der gezellige vermakelijkheden. Dat
de beltendige rigting der ziel daarop voor ht inwendige leven verderfelijk is, komt niet in aanmerking. Wat die ge.
noegens Horen kan , moet verwijderd worden, al zou men
daardoor ook heilige pligten uit het oog verliezen. De nood
gaat daarom voor geoorloofd' en onvermijdelijk door,-leugn
wanneer men op die wijze zich en anderen iets onaange„
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naams , hoe gering het ook zij , befparen kan. Men houdt
niet Hechts, door onwaarheden, de krankheid of den dood
van geliefde perfonen verborgen, maar redt zich alzoo ook
uit elke onbeduidende verlegenheid. Het fchijnt een middel ,
dat men zonder bedenking bezigen kan , om onaangenaamheden te vermijden, en te zorgen, dat geen onvoorzigtig gedrag kwalijk opgenomen worde. Desgelijks ontziet men zich
dikwijls niet, beroepspligt uit het oog te verliezen, en bij
openbaar bedrog te zwijgen, wanneer men anders gevaar zon
loopen, een' man van gewigt te verbitteren. „ Eer ik mij
dien ten vijand maak," heet het , „ laat ik alles loopera, zoo
als het wil." Zeer bevredigend is, in zulke gevallen ,.de
grondhelling: „ een ieder is zichzelven de naaste." Zoodra,
derhalve de eigenbaat , of die herfenfehim der eere mede
in het fpel komt, welke zich ieder op zijne wijze gevormd
heeft, vergeeft men zichzelven en anderen. „ Dit voor
deel kan hij medenemen," merkt men dan aan, in betrek--,»
king tot Benen ambtenaar, die zich langs wegen te verrijken
weet, welke de flaatswet niet fluiten kan'; „ daarover kan
niemand hem iets zeggen." Op gelijke gronden houdt mep
het ook niet voor fchandelijk, dat men zijn gegeven woord
breke, wanneer men het buiten zijne fchade niet houden
kan. De bruid van den zoon wordt, zonder vele bedenkelijkheid, door den vader des bruidegoms aan hare ouders teruggezonden, zoo de baardelooze jongeling haar zat geworden is; want „ zijn levensgeluk mag niet op het fpeI gezet
worden, wegens eene in jeugdige onbedachtzaamheid gedane
belofte." Tot redding van de eer eerier dochter wordt de
voorílag gedaan , dat zij zich lieden met haren ondeugenden
verleider trouwen late, en na acht dagen wear doe fcheiden.
Het huwelijk is, in het oog van velen , al haast niet meer,
dan een akkoord op levering , waarbij uien bedongen heeft
om terug te mogen treden, zoo, de geleverde waar de proef
niet houdt. Het is daarom vergeefs, dat gij den minnaar voor
de verbindtenis met een ligtzinnig , bedorven meisje wilt waar
Ik zal het beproeven ," antwoordt hij u; „ gaat-fchuwen.„
het niet, dan kan ik mij immers van haar fcheiden laten: de
kosten maken niet uit."
Zou bij zoo bandeloos ongeloof inderdaad ook nog bijgeloof plaats vinden ? — ljetzelve vindt niet alleen zijne plaats,
maar handhaaft die ook , met gelijke kracht , onder de zoogeuaauide befchaafde wereld , als onder de laag-(Ie volksklas-
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fe. Nog immer worden er kaarten gelegd, of uit de koffij
voorfpeld, en kogels gegoten. De knaap, bij wien de arts
niet fpoedig genoeg de koorts verdrijven wil, moet met zijne
oppas fier, in den vroegen morgen, op eene brug rijden, etl
een briefje, met geheimzinnige figuur befrhreven, in het water werpen. De bediende, die zich met eene bijl in de hand
gehouwen heeft, moet, op raad van zijnen volkomen ongeloovigen heer, in wiens oogen de wonderen Van CH RISTUS
oudewijfsfabelen zijn, het fchadelijke ijzer door zijn eigen
vuilnis halen, en dit drie dagen lang verzwijgen , om de
wonde te doen beelen. Zijn dertien perfhnen aan een' maal
bijeen, eng wordt deze bedenkelijke omilandigheid eerst-tijd
laat opgemerkt, zoo wordt in haast een veertiende ergens vandaan gehaald, en liet eten begint niet , vóór deze gekomen
is. Een man , in wiens oogen M o z. s een bedrieger; CH R I ST u s een zelfbedrogene is , wil een fraai huis niet koopen, omdat binnen deszelfs muren , in vier jaren , vier menfchen zich
vermoord hebben.
In dezen geest is de Godsdienst der zoogenaamde befchaafde lieden. Is zij u een gruwel , zoo bidt van nu aan •nog
inniger dan ooit: Heer, uw koningrijk kome ! (*)
-

(*) De Redacteur voelt, gelijk de geëerde Vertaler, zich
gedrongen, den Lezeren van dit vertaalde (lukje, hetwelk
vooral met den geest der onderfcheiding dient gelezen te
worden, te doen opmerken, dat hij wel verre is van al be
daarin geflelde of beweerde te beamen, of, onbepaald, op
ons Vaderland toe te pasten. Ook hier geldt wel degelijk
het: Beproeft alle dingen, en behoudt het goede.

DE ZANGERES IIENRI€TTE SONTAG TE FRANI{FORT.

(Vervolg en flat van bl. 153•)
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Zong ; en allen verklaarden een
hunne hoogscgefpannene verwachting overtroffen te-parig,
zien , en tevens de uitfpraak van C A T ALAN I : „ Zij is
„ éénig in haar vak (genre) ; maar haar vak is klein ," voor
laster , uit jaloezij geboren. Men zag grijsaards weenen. Ik
zelf (de verhaler, Dr. n 3 R N E) was geheel weg..... En
zoo men veelligt meent, dat ook mij te dezen iets menfche.
lijks bejegend zij, dan voel ik mij niet íterk genoeg, om mijE N R I E T T E S O N T A (i
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zelven alleen aan een befpottend medelijden prijs te geven, maar wil ik mij verfchanfen achter de getuigenisfen Ber
die, zoo hier als elders, over II E N R I ë TTE gefchre--gen,
ven, gezongen en — geijld hebben. Aldus verbonden, kun.
nen wij de fpotters zelve befpotten!
Ik duizel! Dronken Duitfchers heb ik gezien, niet bevangen door wijn, maar door zuivere geestverrukking! De Tijd
is zwanger, de Eeuw faat vader te worden, en groote dingen zullen gebeuren ! .. . Wat is er niet al gedicht en gefabetd ! Een landf'orm werd er befchreven op den 0/imp. Zelfs
vrouwen, kinderen, grijsaards, en Veteranen in het gebied
der Fabelkunde , grepen naar de wapenen. Kritifehe fufl'ers
hebben der Zangeresfe liefdesverklaringen gedaan, en in het
donker fchuilende Rccenfenten derzelver voorbeeld gevolgd.
Wigtige Philologen hebben ligre gedichten gemaakt , en beu
A N A ERE O N S met het fchoone meisje van dood en-zelnd
onflerfelijkheid gefproken , van den jammer der aarde en de
zaligheid des Hemels, en haar gebeden, hare onfchuld te
bewaren. Een fenrinlentele ziener zong :
Lievling! kom, fla mij den fluijer open!
„ Kom , ontraadfel mijnen hoogen zin !"
Maar ach! de lieveling is naar Pars gegaan, en heeft glen
hoogen zin des gefluijerden niet ontraadfeld,
Eerie Ceestenfiem aan HEN RITT E SON TAG deed zich
hooren ; maar de Geest fcheen zeer volbloedig : hij fprak, onder anderen, ook van galvaizifche verrukking. Een fterrekiiker vergeleek haar bij „ den melkweg, die aan het oog des
„ gelukkigen befpieders heeds nieuwe werelden ontdekt." Een
ander zeide: „ er bel}onden geene meeringen, geene twee„ fpalt meer; de palm der tevredenheid verrukte alle gemoe„ deren ; alle tweedragt was verdwenen." (Ach, waarom zendt
men haar niet naar Konffantinopel, om den Divan te ver
onze Duit/the Novemberdagen werd de Zange--nlurwe!)I
res van „ Hesperifche luchtjes" omgoocheld. Een ander ver
dat hij met fierheid Geus zijnen kieinzonen zou-klarde:„
„ vermelden : Ook ik leefde in de groote Eeuw!" Een dichter zong profetisch en opregt :
„

„ Mij verlaat , bij uwen aanblik
„ Aêm , beweging , geest en leven!
Een ander:
„ Een enkel woord deed zij mij hoeren,
„ Een zilverblik flechts vino ik op;
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En zalig zal ik lang nog leven
„ Van dezen blik en van dit woord!"
(Wanneer deze nuchtere poëet zoo matig voortleeft, kan hij
den hopgen ouderdom van C OR NA R O S bereiken!) Een ander wenschte zich „ A R o u s - oogen , om al de bekoor
beminnelijke verfchijning in te zuigen." Een-„lijkhedr
prozaist kreeg zeer fchilderachtige en natuurkundige Gedacháenvlokken, zinfpelende op den winter, die water in fneeuw
verandert. Een dichter wederom riep uit: „ o, Zachte pa.
„ rel in den ftraal eens gevoelvollen bliks ! gij rolt over de
jeugdige wangen • opdat een Seraf, meer dan r oN, de
„ ziel aller deugdzamen befcherme!" Een grijze poëet zong,
uit eigene ervaring: „ In de oude beenen dringt weir merg !"
.n het welkome flut tiener boner luidt als volgt:
„ Zoo klonk veelligt de harmonie der fpheren
„ Op d'eertien Zondag na het woord: „Het zij !'a
„ Om d'Eeuwigen te prijzen, te vereeren.
„ Om ons diens Zondags klanken te doen hooren,
„ Werd SON TA G aan deze aarde thans verleend,
„ En ooren ons, om de éénige te hovrerl!"
(Zoo heeft dan de menschheid eerst in een' zesduizendjarigen
ouderdom ooren gekregen! De Sonnettist heeft gelijk: reeds
zesduizend jaar fprak de Gefchiedenis, en wij hoorden
haar niet;)
Doch niet alleen de menfchen aan Main en Rhijn , maar ook
cle zoogenaamde levenlooze Natuur werd door no N a: ë T T E
so N T A G bezield, verblijd en bedroefd. Immers wij lazen :
„ De Natuur heeft de intrede van S O N TAG te Frankfort
, door een bijzonder teeken gevierd : want in het oogenblik ,
„ dat zij binnen onze muren verfcheen, werd een lichtend
luchtverfchijnfel aan den horizon zigtbaar, hetwelk in een'
flag, als van een fink gefchut, eindigde." (Een ongeloovige GIBBON, die ons evenwel onze zaligheid niet zal ontrooven, heeft daarentegenbeweerd, dat deze vuurkogel eerst
dertig uren later dan de Zangeres verfchenen is.) Nog lazen
wij: „ Naauwelijks had de Heldin des Gezangs onze muren
,,, verlaten, of zellk de Hemel begon te veeenen. " (Dit laat
durf ik bezweren: ik zelf heb gezien, dat he be--lIewondr
gon te regenen, onmiddellijk nadat de Heldin des Gezangs de
poort achtQr den rug had.)
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Men moet onzen met fneeuw omitovene zangers het refit
doen van te verklaren, dat zij, in hunne luchtin- luchtdooien - luchtover - zwevende s ON TAG S - liederen , zich van alle
aardfche ketenen hebben weten te ontdoen, en zich aan
geene regelen van het aardfche ftof hebben gebonden:
Want in Dithyramben moet alles, wat.fchittren zal,
Luchtaardig zijn, en donker, en zwartglinflerend,
En vlougelvlugtrijk.
Om eenlief ding, evenwel, wenschte ik, dat zij, in Rede
van Zondag, Vrijdag heette : want dan hadden ook wij,
Duitfchers , eens de Vrijheid durven bezingen ! ..... Doch ik
moet eindigen, eer mij ligt iemand toeroept:
Zij zijn niet allen vrij, die met hun ketens fpotten 1
HENRIëTr$ so NTAG (ditgetuigenallen,diehaarkennen
heeft alle deze waterzuchtige en teringzieke pluimfirijkerijen
met de beminnelijkfte befcheidenbeid opgenomen ,en hare goedhartigheid heeft er zelfs niet eens om gelagchen. Mogt zij deze
onfchuld des harten ook te Parjs bewaren! En zoo de meer
gekruide vleijerijen van den Franfchen kok harer gezondheid
mogten nadeelig zijn, zoo keere zij fpoedig naar Frankfort
terug, waar de hongerkuur des Tooneelbef'tuurs dezelve zeker weldra wear zal herftellen. Zij heeft dit reeds ondervonden. Gewoon , overal , als een juweeltje, met zachte watten
te worden omwikkeld, moet de grove, paklintien bejegening,
van een fchagcherend Tooueelbefluur haar uiterst hard gevallen zijn, Toen zij vroeger hier optrad, ontving zij , bij verdubbelden toegangsprijs, de helft der ontvangst. Thans fchreef
zij uit Berlijn, dat zij op dezelfde voorwaarden wilde overkomen; doch men antwoordde haar, dat dit niet zijn korde,
wijl het publiek over die prijsverdubbeling geweldig had gemord , en bood haar voor eiken fpeelavond go Louisd'or aan,
Zij aanvaardde zulks. Maar, toen zij kwam , verdubbelde
men evenwel den fchouwburgsprijs, en hield zich tevens aan
het gemaakte verdrag. Nog erger! Als eerie Berl jnfche, die
haren Koning (F REDE RI R) vereerde , had zij het ongeluk
gehad te fchrijven: „ ik ben tevreden met de aangebodene
so F•iedrichsd'or." En van deze blijkbare fchrijffout, veelligt
uit een loffelijk Patriotismus voortgefproten , had men de
laagheid gebruik te maken : men betaalde haar werkelijk in
Fi•iedrichsd or; en het belluur van den fchouwburg , dien hare vier fpeelavonden s000 guldens zuivere winst hadden aan
-gebrat,won
hierbij nog 2 à 300 guldens meer!
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VAN GROOTS MANNEN.

.Dat verlam corris.....
Aan den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

Brusfel, 2° Dec. 1827.
Mijn Heer!

I

n de vooronderfteiling, dat niemand der Lezers van uw tijd,#
febrift onbewust is van het bettaan der openbare lesfee , fe
Maart 1.1. te Brusfed door een tiental kundige Leeraars-dert
gegeven wordende, onder de benaming van Mufée des Sciences
et des Lettres, houd ik het voor overbodig , over deze inilelling in het algemeen uit te weiden. Ik zal dus maar , zon
verdere vooraffpraak , overgaan tot de lesfen van den-der
Heer t A u T s, Leeraar der Nederlandfche taal aan het .Athenxuiu, d-ie aldaar, in onze taal, meer bepaald handelt over
onze letterkunde , om een brokfluk uit eene dier lesren hier
mede te deelen, hettvelk mij belangrijk genoeg toefcheen, om
eene plaats .in uw maandwerk te beflaan.
Nadat, namelijk, gemelde Heer, gedurende eenige weken,
zijne toehoorders onderhouden had over onze letterkunde in
het {algemeen, van welke hij hun een beknopt en zakelijk
overzigt gaf, trad hij achtereenvolgend in bijzonderheden van
enkele stukken, en wel voornamelijk aangaande het Lierdicht. Weldra kwam hij op her onderwerp der dichterlijke
navolgingen ; en bij deze gelegenheid werd mijne aandacht
gevestigd op liet bedoelde brokíluk , omdat er van daadza.
ken gewaagd wordt, betreffende eenen man, van groote ver
wel is waar, maar van nog grootere verwaand -dienf}
vooral in de laatíle tijden, aan niemand buiten-heid,
hemzelven een grein kunde heeft willen toeftáan, en aan het
hoofd der zijnen tegen verlichting en verdraagzaamheid te
velde is getrokken. Het is niet goed , dunkt mij , dat zulk
een man, die niet moede wordt van zichzelven wierook toe
te zwaaijen, van het tooneel aftrede, (zoo als hij federt
vele jaren voorgeeft ieder oogenblik te zullen doen) zonder
van tijd tot tijd een woordje waarheid, ook aan deze zijde
van het graf, te vernemen. Zulks heeft daarenboven het
nut, zijne tijd- en landgenoten voor overdrevene vergo-
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ding te behoeden, en de waarheid te bevestigen, dat groote
verdienflen noch voor kleine zonden vrijwaren, noch dezelve verontfchuidigen;
Ik zal van nu af den Heer L A U T s In zijne les laten
fpreken.
-- ja , ook wij, helaas! hebben Dichters , die Toms .een
geheel gedicht , het zij dan al of niet van langen adem, aap
het algemeen als een oorfpronkelijk gedicht opdisfchen, terwijl het Hechts eerie dichterlijke vertaling is. Zelfs vrees
,ik, dat wij, daarvan voorbeelden bij een' onzer grootíke Zlicbters vinden zuiden. Doch, wanneer er iets is, dat verdient
.gegispt te worden, dan acht ik het beter, zulks bij voor
onze grootfke Dichters te doen, als een meer tref--keurin
fend voorbeeld opleverende, en beter gefchikt, om aan jonge
.Dichters tot waarfchuwing te firekken.
De Heer a it. DER D Ij it, wiens buitengewone verdienflen,
als Dichter en als Geleerde, algemeen erkend zijn, heeft,
vooral federt de laatlle twintig jaren, de gewoostte, diewaarfohijnlijk uit ongelleidheid voortkomt, van zichzelven ruim
lof toe te zwaaijen , en tevens over de verdienflen-fchots
van anderen zich met partijdige bitterheid uit te drukken.
In de voorrede van zijne Mengelpoëzij, voor het eerst in X799
gedurende zijne uitlandigheid verfchenen, vindt men van
beiden reeds zigtbare blijken. Wijl hij in dien bundel ver
fchillende navolgingen levert, (preekt hij in het breede over
die, welke aldaar voorkomen, en doet te dier gelegenheid,
voorzeker niet te onpas, eenen uitval tegen dichterlijke navolgingen , waarbij de naam van den oorfpronkelijken Dich.
ter verzwegen wordt. Hij zegt onder anderen (*) : „ De
, Heer van Landhorst" (eene Romance , in den bundel
voorkomende) „ is uit het overoud Engeisch fink, The Child
„ of E lle genaamd ; waar van n u R G , R in zijne Hoogduitfche
„ Gedichten (met onderdrukking van den naam van 't oor
een vertaling gegeven heeft. Zoo doen tegen--„fpronklij)
woordig" (NB. de voorrede is geteekend Brunswijk , Oogstmaand, 1798) „ de Duitfehers meer, en maken met drok
„ uit Engelfchen en Italianen over te nemen , zich -zelv een'
„ naaira. De hoeveelfte bij ons weet , dat bij voorbeeld de
„ Hoogduitfche Elfride uit het Engels van ASA S ON, of
(*) Mr. w.
Eel. XVI.

DI L DE R D ij h,

Pd'engelpoëzxj , I, voorrede,
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het Blijfpel Ehe es jemand erfahrt, her Curiofa accidente
van G o L D o N t is? enz. enz. enz. Trouwens bij ons begint men die kunstgreep ook al in het werk te flellen, en
men gaat veiligst bij de Engelfchen ter markt, als wier
Letterkunde In Holland wel het minst bekend is."
Tot zoo verre de Heer BIL DER D Ij it, van wien men dus
zou moeten gelooven, dat h/ een' 'grooteis • afkeer heeft
van het verzwijgen der namen van de oori'prónkelijke Dich.
ters, en dat hq voorzeker zich niet °chuldig maken zal aan
iets, waartegen hij zelf uitvaart. Zó i men zich derhalve
wei kunnen verbeelden , dat n xi. DE R D ij it zelf van die kunst.
greep heeft gebruik gemaakt? Het is nogtans zoo, en wel in
denzelfden bundel, welks voorrede een zoo regtinatig.ongenoegen tegen dergelijke onkiefche handelwijze aan den dag
legt. Bi L D a R D Ij 8 heeft zelf begrepen , „ veiligst bij de
Engelfchen ter markt" te kunnen gaan; want-ult het Engeisch is het, dat hij ztne verzwegene navolgingen ontleend
heeft. • Het eeríie Pluk van dien aard , dat Ik in de Menge!-.
poézif (II. r21) vind; is eene uitgebreide Romance of ver
onder den titel: Urzf/n en Valentin. Dit Is het be--teling,
kende fprookjé, waarvan wij -in het Nederlandsch nog een
oud volkslied hebben, dat ik in mijne vroege jeugd meermalen
gehoord heb , zeer zeker getrokken uit her verhaal of den
roman , aanvankelijk in de langue d'oil opgefteld. Aan dien
zeifden oud -Franfchen roman heeft ook eene Engelfche Romance haren oorfprong te danken, die, welligt reeds in de
i4de eeuw gedicht, hetzelfde ongeluk gehad -heeft, dat vele
dichthukken van dien en vroegeren - tijd heeft getroffen, van
namelijk in opvolgende eeuwen in handen te vallen der zul
meenden en taal en versmaat naar hunnen eigen'-ken,di
leeftijd te moeten veranderen. Die Romance of Ballade, zoo
als de Engelfchen dergelijke voortbrengfelen bij voorkeur noemen, bezit ik, zonder naam van dichter of tijd van vervaar
taal , die mij doet vermoeden , dat ze tot het-dign,e
einde der tide eeuw moet gebragt worden. Dit zelfde voort.
brengfel nu is door den Heer a xi. D E n n rj it zoo getrouw na.
gevolgd, dat daaraan de naam van dichterlijke vertaling
moet gegeven worden. Ziet hier, ten bewij2e, de twee eerle en de twee laatfte coupletten van den eerften zang:
,

When Flora 'gins to deck the fields
With colours fresh and fine,
Then holy clerkes their 7nattlsss fsg

To good faint Valentine.
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The king of France that morning fair
He would a hunting ride:
To Artois forest prancing forth
In all his princely pride.
T'Vith losf of blood and losf of flrength
The favage tamer grew:
And to Sir Valentine became
A fervant try'd and true.
And 'ca.ufe with beares he erst was bred,
Urjine the call his name;
A name, which unto future times
The Mu/es fhall proclame.
Als Floraas hand den hof fchakeert
Met krokus en jasmijn,
Dan viert men in het hooge Choor
Den dag van Valentijn.
De Vorst der Franken reed dien dag
Ter vroege morgenjacht
En rende 't woud van Rennes in
Met vorítelijke pracht,
Des Wilden bloed- en krachtverlies
Verzachtte zijnen aart;
En eindlijk wierd hem Valentijn,
Hij, zijn' verwinnaar waard.
Zijn hoschverblijf in 't beerennest
Beftemde hem een' naam,
Die Heeds roemruchtig klirilten zal
Door 't zilver van de Faam.
Na den eertien zang zijn door BILDE DZJK hier en daar
eenige geringe veranderingen gemaakt.
Die zelfde „ kunstgreep ," om BIL D E RD >j as eigene uitdruk
te bezigen, vind ik nog eens in hetzelfde Ilde deel der-king
Mengelpoezij, bl. ia, ten aanzien van de Romance, Margarethaas Geest. Dit fluk is eene navolging van de Margaret's Ghost, door DAVID MALLET, in het begin der i8de
eeuw, in het Engelsch gedicht, waartoe het denkbeeld geleverd heeft Bene zeer oude Romance , die ten tijde van
FLETCHER nog vrij algemeen bekend was. Ook van he
Engelsch Van MALLET en het Nederduitsch van B r L D E RD 1J K wil ik, ter flaying, de beide eerfte en laatfle coupletten bijbrengen:
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was at the frlent folemn hour,
If/zen night and morning meet,
Inglided Margaret's grimly ghost
And flood at AVVIlam's feet.
IT

Her face was like av 4pril more,
Clad in a wintry cloud :
And clay - cold was her lily hand,
That held her fable fhrowd.
He kyed him to the fatal place,
Where Margaret's body lay,;
And f refch'd him on the grasf _green surf,
That wrapt her breath/es! clay:
And thrice he calla en Margaret's name,
And thrice he wept full fore:
Then laid his cheek 'to her cold grape,
And word fpake oever more.
Het was in 'e fill, ontzachlijk , uur,
Als nacht en uchtend famenpalen ,
Dat Mergareeths vetgritnde geest
Door Willems flaapvertrek kwam dwalen.
Daar hield zij voor zijn nachtkoets Stand,
Met liar op hem gevestigde oogerf ,
Waar uit een Lentemorgen féheen,
Met Winterwolken overtoogen.
Hij fleept zich naar de d'oodfche plaats,
Die Margarethes lijk bedekte;
Waar hij, in diepen , ítommen rouw ,
Zich op de zoden nederftrekte.
Àit roept bij driewerf aan Margreeth ,
En driewerf blijft hij pokkend deelren.
hij drukt zijn wang ix 't vochte gras,
En dc adem is zijn borst ontweken.

DE MAARSCHALK SOULT WELEER GEDOODVERWD TOT
KONING VAN PORTUGAL.

E

ene nieuwelinge in Londen uitgekomene History of the
Peninfular War (Vol. II) vermeldt, dat SOtrLT eenmaal werkelijk het ontwerp heeft gevormd , om Koning van Portugal te worden. Er bei}ond zelfs aldaar eerie partij, welke
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hetzelve begunlfigde , en een Adres aan het Volk ontwierp,
waarin alle de voordeelen werden aangeprezen, van deze keus
te wachten. „ D,e Beheerfcher van Frankrijk," dus loo;
hetzelve , „ zal aan ons verzoek een gunfiig oor leeuet.
„ Hij zal zich verblijden, wanneer wij he verlangen betu%
„ gen, een' zijner dapperen tot Koning te hebben, die, hem
„ navolgende, te overwinnen, maar tevens te vergeven weet:'
S O U L T zelf ontving de met deze zending afgevaardigden
als zoodanig, en had reeds zijne Proclamatiën gereed. Maar
N A P 0 LEO N, die er de vonk van In den neus gekregen
had, maakte eene ftreep door de rekening. Hij ontbood
een' der eeríle Officieren van diens Staf naar Parijs.
Toen deze bij het lever verfcheen , nam hem de Keizer ter
zijde. „ Wanneer gij weer Proclamaties opstelt 1 zelde hij,
„ zoo ziet wel toe! Nog ééne fchrede, en ik had u allen
„ laten doodfchieten. Mijn Rijk is nog niet groot genoeg,
dat ik mijne Generaals tot Vorf en kan verheffen."— Hoezeer intusfclien s o o L T zich, tot dat einde, in de gunst des
volks zocht in te dringen, bewijst de eerbied, dien hij gap
het wonderdoend krucifix van Nosfa Senhor de Boucas b9_
toonde. Boucas is eene kleine flad aan de kust, twee urefl
van Oporto gelegen, en in he bezit van een aloud l;rueifix
dat , naar luid der overlevering, door N I C O DE M V $ werd
vervaardigd, eis uit zee was komen aanfpoelèn. Het miste
éénen arm. Vruchteloos beijverden zich alle kunftenaars, om
er Benen anderen voor in plaats te fellen; niet één wijde
aan het geheel pasten. Op zekeren dag verzamelde eene
vrouw droog zeegras aan het strand, en vond een houtets
arm, dien zij, wanende dat dezelve aan een wereldscl3
beeld behoord had, niet eenig I}ruikgewas aan het vuur leide.
Maar de arm fprong er uit, en de buren fchoten , op het
gefchrecuw der vrouwe, toe. De Priesters gisten, wat hier
plaats greep , en droegen den arm in procesf e naar de kerk,
waar het beeld Rond, en ziet ! oogenblikkelijk waren beeld
en arm één. Sinds dien tijd behoort dit krucifix tot de vetmaardfie in Portugal. Uit aIIe oorden trekt men in bede
derwaarts. De Maarfchalk s o v L T was film genoeg,-vart
om dezen Afgod des volks te huldigen. „ Hij bezocht spet
„ zijnen ganfchen Staf de kerk, wierp zich voor het altaar
„ op de knie, en betoonde aan dit beeld al die achting en
„ eerbied ," dus fchreef het Portugefche dagblad van Oporto,
„ welke de Religie van allen vordert, die met den waren
„ geest des Christendonis bezield zijn." hij vernam » met
,

•
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diepe fnaart," dat al het zilverwerk en de kostbaarheden
der kerke ontroofd waren, en beloofde aan Nosfo Senhor twee
groote zilveren luisters, het fonds tot eene altijd brandende
lamp, en aan den Pastoor en Kapellaan een verdubbeld inkomen. Een daartoe bijzonder (rekkend decreet is intusfchen
Hechts decreet , gelijk de Maarfchalk Maarfchalk gebleven.

DE STERVENDE KARDINAAL.

en Kardinaal, Jezuit in 't harte,
E
Lag in de folterendite fmarte.
Reeds klopt de Dood aan zijne deur.
„ Ach!" zegt hij tot die hem omringen,
„ Voorwaar, 'k lijd Helfche folteringen t"
Deelnemend vraagt hem de Arts:,, Hoef nu reeds, MonfeigneurP 1

DE BANNELING UIT ITHAKA.

XI.
]Britten ! fchrapt van uwe lijsten mijnen naam gerustlijk uit;
Sluit mij vrij uit uw befcherming ; 'k laat mijn woning u ten buit;
'kWil mijzelv'voortaan befchermen;'khebGods hemel tot mijn dak;
'kVolg met vreugd de item derVrijheid,die mij troostin'thartefprak.
'kHeb,ik zelf, op hare krijgsrol ('kdeed zulks met mijn eigen bloed)
Mijnen naam reeds ingefchreven, en een zwaard Is at mijn goed.
Britten ! magtige befchermers ! vraagt ge mij naar haar foldij 2
Haalt ge uw fchouders op , bij 't wijzen op uw goud ,met medelij'?
Ach ! het is wel zoo, de Vrijheid is op aarde eene arme vrouw,
Naauw in [laat, haar uitgemergeld lijfte dekken voor de kou';
Lid- in plaats van eere-teekens heeft zij op haar borst vergaard;
Dwingelanden hebben , fchendig, haar zelfs vogelvrij verklaard.
Zoo, zoo kwam ze, uit verren lande wreed gebannen, in dit oord,
En zonk, afgemat van 't zwerven, neder aan Ilisfus boord.
Daar, daar vonden wij haar liggen; wij herkenden ze in haar'druk,
En, wij zagen onze ketens, en wij voelden toen ons juk.
Straks ontwaakte ze uit haar'doodf aap, enverhiefzichnaaromhoog,
En [loud op Minerva's tempel , als een Feniks , voor ons oog.
o , Hoe fier wees ze op haar wonden ! En haar blikken.... ja, gewis
Zochten zij, met fiilien weedom, Marathon en Salamis !
Toen verbraken we onze kluisters; met haar, alle flavernij.
„Zijt," fprak zij,,,derVrijheid waardig, en gij zijt voor eeuwig vrij;
„Vrij, als ,in Thesfalie's pasten , Sparta's uitverkoren fchaar;
,,Vrij gelijk de vorst der wouden; vrij, ja vrij als de adelaar !"
,

Naar WILHELM

MULLER.

J. W. JJNTEMA.

MEN G EL WERK.
VOORLEZING,

OVER DE
A M 13 I T I E. (t)
Door
M. VAN WILLES,

Predikant te Lekkerkerk en Zuidbroek.
^'Y anneer wij 'met Benige opmerkzaamheid onder de
menfchen verkeerd hebben, dan hebben wij zekerlijk ook
gezien, dat alwat mensch heet zijne eigene eer bezit, en
dezelve op alle mogelijke wijzen vleit en troetelt.
De eer is de lieveling der, rijken en aanzienlijken; de
troost en laatáe toevlugt der armen en minvermogenden;
terwijl zij, die het weinigje eer, dat zij ooit hebben bezeten, al lang hebben verpand, nog zweren bij hun
woord van eer , en alzoo ten minste in fchijn willen behooren tot die menfchen, die zonder eer noch leven,
noch handelen kunnen.
Deze algemeene begeerte naar eer wordt niet weinig
gevoed door gewoonte en eigenliefde, welke alles, wat
(*) Het veelvuldig en meestal verkeerd gebruik van dit
vreemde woord deed mij beíluiten , over de Ambitie eene voorlezing te doen. Eenige en daaronder ook zeer fobere aanmerkingen fpoorden mij aan, deze lezing, door middel van dit geacht Tijdfchrift, meer algemeen bekend te maken. Indien ik
eenigen, die van de Ambitie geene laven zijn willen, tot
ware en altijd geldende eer opwek , en affchrik van de Ambitie , welke, als een ellendig furrogaat, in Frankrijk mis
veelal voor eer geldt , dan acht ik mijn doel bereikt te-fchien
hebben. De Lezer beproeve hier alles , en behoude het

goede !
PILNGIELW. I828. NO. j.
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van haar afkom%ïg is , of haar bijzonder toebehoort, innig en zelfs nitiluitend liefheeft..
Daarom is dan ook aan geene de minfle tegenfpraak
onderhevig het fpreekwoord : Ieder meent, dat zijn uil
een valk is. Dit fpreekwoord wil ik niet aanranden, omdat ook vlij de rust en dc vrede der menfchen dierbaar
is. Daarenboven beleven wij thans tijden, waarin niet
zoo duidelijk , als te voren, wordt geleerd , dat een uil
Hechts uil is en uil blijft , die tot het werk van eenen
valk onmogelijk kan worden afgerigt.
Toen men met valken nog op de jagt ging , kon men
de uilen of valken niet altijd op de hand houden , om dezelve niet genoegen flechts te aanfchouwen. Menig ja
zijn' uil voor een' valk had aangezien, zag-ger,di
toen , bij het aangaan der jagt_; tot zijne -finart en, fchaamte, dat zijn vogel bij dag niet wilde vliegen, en dat hij
des avonds flechts ratten en muizen en dergelijk wild kon
magtig worden. Toen was en heette een uil uil, een valk
-Valle. Maar , bij de affchafing van deze jagt , heet nu
een uil fomtijds, of liever doorgaans, valk. De gelegen
ontbreekt , om dc mcening der menfchen , aangaan,-leid
4e hunner} vogel , te toetfen. Deze is wel voornamelijk
cie reden , dat, federt dien tijd , de valken zijn weggevlo&en . en in de vrije lucht rondzwerven , en dat er nu
meestal uilen worden aangekweekt. Een uil kan men ge-.
wakkelijker bvckomen. Liet floimne dier is niet den val
tevreden ; _door het daglicht verblind, blijft . het-1.enam
mak en tam zitten op de hand van den gewaanden valke_
ier. Slechts in liet duistere beoefent liet als uil de jags;
maar daardoor is èr geen gevaar , dat de valkennaam voor
uilen zal verloren gaan.
iIarfelijk verheug .ik ' mij , ook om der uilen wil , dat
tíicmand him de eer betwisten kan van valt te heeten.
Ik zeg uitdrukkelijk heden; want naam en daad, welke
altijd bijeen moesten wonen, zijn, fedcrt een' geruimen
tijd , nu en dan elkanders tegenvoeters geworden.
Deze mneening der menfchen , welke hen ten mille met
zi /zei evreden maakt , zou ik hier niet in liet fpel+
--
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hebben gebragt, indien er niet zoo vele Aap! -wathebt - gij - nzooife -jongen! feelers in de wereld waren,
die eene zoo verregaande driestheid bezitten , dat zij de
apen en derzelver jongen zelfs boven Engelen zouden
verheffen , indien de apen flechts genoegzaam aap bleven,
om bij deze vleitaal hunne geheele aapheid te vergeten.
Onder deze Aap !-wcrt- hebt - bomij mooáje-jongen !fpelers is de gevaarlijkíle van allen de Ambitie. Zij is te
gevaarlijker, naarmate zij de kunst meer meesterlijk ver
om zich als de .Eer voor te doen, van welke zij-ílat,
lntusfchcn zoo veel flechts bezit , als valfche munt van
het echte geld, — den bedriegelijk nagemaakten flenipel (*).
Ik heb voorgenomen , over de 4rnbitie het een en ander voor te dragen. Men vergeve mij , dat ik van deze
Dame niets tot lof kan zeggen. Het is gelukkig voor ons
allen , dat zij in ons land niet thuis is.
I. Eerst zal ik mij bezig houden niet de Ambitie, in
derzèlver afkomst , lotgevallen , karakter en gewoon ge
-zelfchap.
II. Ten tweede zal ik eenige leefregels opgeven, met
inachtnetniing van welke de Ambitie niet kan benadeelen.
-

-

I. Indien oudheid van geflacht en vroege herkomst iets
getuigen kan ten voordecle van hooge en adellijke geboorte, dan zijn de kwartieren der Ambitie zoo ontelbaar, dat het grootfte wapenfchild liet duizendfee gedeel(*) Het Franfche Ambition luidt, volgens het Woorden.
boek, Eerzucht. Doch, wat zegt dit tegen ons gevoelen t
Wordt valfche munt dan echt geld, omdat een valfche mns1.
ter het voor echt geld uitgeeft, en de onkundige het zich in
de handen laat ftoppen? De Franfche flsftgnaten, waarmede
de Carmagnolen hunnen broeders het geld uit den zak haal
bleef, in Batgaffche handen, papier. Indien-den,was
men eens een zakelijk Woordenboek van de Franfche taal
fchreef ,het Franfche ,lmbition en Iïonsieur zou niet naast het
Nederiandfche Eer een plaatsje verdienen. Het karakter van
elk volk moest men bij de woorden ook vertalen.
Pz

nog
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te van dezelve onmogelijk kan bevatten. Noch de hoogadellijke VAN TEISTEP.P,AND, noch TEISTERR o 0 R D (*) , hoezeer dit adellijk fiamhuis van alle aard
damhuizen het geflacht der Ambitie het digtíle na--fche
dert , kan met haar in oudheid of hooge geboorte worden gelijk gefield.
Lang vóórdat er op aarde eenige Adel beftond, (want
dc Adel is eerst in de wereld gekomen , lang nadat A n A M,
het oudile van alle menfchelijke ftamhuizen , den echten
adeldom der geheele menfchelijke natuur vernietigd had)
was de Ambitie reeds in wezen. Zij had zich toen reeds
met Benig gevolg aan den Duivel opgedrongen, zoo als u
allen bekend is. Hare geboorte ligt geheelenal in het
duister. Doch juist dit bewijst hare adellijke afkomst.
Want, bij gebrek aan iets beters, geldt oud parkement
hier wel het meest.
Door verbindtenis met den Duivel floutmoedig geworden, en door hem geleid, beproefde de Ambitie ongelukkig hare verderfelijke kunst aan de cerfte menfchen.
Deze hadden ;een kwaad vermoeden , en werden misleid.
Door haar gevleid , wilden zij door ondeugd tot grootheid opklimmen, maar vielen nu van die hoogte, welke
zij door deugd hadden kunnen behouden. De eerfte moord,
niet welken deze aarde werd bezoedeld, was het werk
der Ambitie. KA I N wilde beter en voortreffelijker fch jtien , dan hij was. Zijn broeder &B E L werd daarom
door hem vermoord. Nu hecrschte de Ambitie onbepaald
over de menfchen , tot dat geheel dit trotfche menfchengeflacht werd verdelgd. Hare slaven verdronken allen;
maar , ongelukkig , wist zij zelve aan dit gevaar te ont
frappen. Van die ramp, wist men, was de Ambitie de
voorname oorzaak , en , daar zij zelve dit noch konde noch
durfde ontkennen , heeft zij., van dien tijd af , zich van
maskers bediend, welke zij nu en dan f eéhts aflegt, dm
lucht te fcheppen. Waar zij dit echter veilig doen kan,
vertoont zij zich het liefst zonder masker, zoo als wij
[iraks zien zullen.
(*) Het tegenwoordig apokryf beflaan dezer huizen zul
-len
wij nu maar, om des vredes wille, niet betwijfelen.
-
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Naderhand , onder vreemde volken en Barbaren , niet
ltijd niet lof en gunflig bekend, zwierf zij alom, waar
men haar flcchts niet haatte. Doch waar zij ook heeft
vertoefd , daar heeft zij gevleid en bedrogen. De verwoeste Reden , door haar toedoen moorddadig ontvolkt ,
wijzelf nog haar voormalig verblijf aan. Indien zij in die
tijden ook slechts in fchijn eertig goed verrigt had ,¢ zou
zij, bij haar zwijgen hierover, geheel hebben opgehouden Ambitie te zijn. Zij zou dan toch zekerlijk eigene,
offchoon dan ook gewaande, deugd uitgetrompet , en de
taak niet overgelaten hebben aan nachtuilen, om, in woeste
eenzaamheid, haar voormalig verblijf luid en akelig aan
te kondigen.
Na eenigen tijd zwervens, brak eindelijk voor de Ambitie de gouden eeuw aan. In Italië had zich een rot
van roovers verbonden , om in het groot datgene íiraffeloos door te zetten , wat de wetten des lands hun verboden in het klein te beproeven. De Ambitie was den Romeinen eene welkome gast, en, in de uitvoering van allerlei gruwelen, de misdadigfe deelgenoot. Stout op den
naam, dat Bene wolvin hun het leven gefchonken had,
waren ROMULUS en REM
M u s de aanvoerders van een'
hoop bandieten. Zij bouwden Rome, en alwat misdadig, oproerig, goddeloos en verfchrikkelijk was, namen
zij, als huns gelijken, binnen hunne vreesfelijke muren ,
gulhartig op. Was het wonder, dat de Ambitie, die
zich hier, zonder masker, vrij en onbelemmerd kon bewegen , zich aan deze roovers even gewillig overgaf , als
zij bereidvaardig door dezen in hun komplot werd opgenotnen ? Spoedig gaf zij ook bewijzen van hare tegen
werkzaamheid aldaar. R n m u s , dien de-wordighen
Ambitie niet altijd democdig geknield zag aan hare voeten , viel , op haren raad, door de hand van zijnen broeder a o rr ui. us, die door de ,Yn2bitie zoo lang gekweld
en vervolgd werd, tot dat hij , fi:hoon befpat niet het
bloed zijns broeders, de eerde werd — maar onder roovers. Na dien eeruien en beflisfenden flap, viel het aai,
de vreemde Davie niet Inocijelijk, te Rome b^e;iatrrrali-
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zeerel te worden. Van dien tijd draagt zij ook den .Latjfnfehen naam 1imbitio , Ambitie (*).
De eigenlijke beteekenis van dien naam geeft zekerlijk
aan denzelvcn geen eerlijk of behagelijk voorkomen. In
onze minder Romeinfche of Franfche en daarom meer
eerlijke taal , vinden wij de juiste beteekenis , in één woord w
niet. Ten naastenbij zouden wij het kunnen vertalen :Naambejag, Roembejag. (Rerbejag zekerlijk niet; want
eer die wezenlijk dien naam verdient, bejaagt men niet.)
En hoewel elk bejag, winstbejag en ander vuil bejag, altijd oneerlijk blijft, zoo overtreft het w oord Ambitie al
het oneerlijke, dat wij, in, onze, door roovers niet ge,
fatfoeneerde, taal, in f' aat zijn uit te drukken. Maar
zelfs deze hatelijke naam werd door de Ambitie als adellijk befchouwd. In Rome werd zij eerst als eene deugd
vereerd, naderhand als eene Godin gehuldigd. Dit is, ook
geen wonder; want, waar rooven de fpil. is , waarom alles draait, daar keert zich ook de zedelijke orde gemak
om ; daar hangt deugd en ondeugd louter van denk -kelij
af; daar is woeste rooverswreedheid eerst dap--beldn
perheid , naderhand deugd , en voor dapperheid en deugd
gebruikt men dan ligtelijk hetzelfde woord (j-).
Wat van zulk een rooversvolk, door de Ambitie voort
gezweept, te vreezen is, kon men reeds voorshands be,

,

-

(*) De Franfchen hebben, met den naam, ook de zaak
van de Lat oen overgenomen. Gelijk deze rondliepen (ainbibant) , zoo loopen bij de eerften de circulairen ; met hetzelfde doel, om hun, die men vreest, het voetje te ligten.
Het is misfehien waar , dat liet befluur in Frankrijk minder
geld kost , dan wel elders. Doch op het woord der Ambitie
geloof ik het toch niet. Dan al ware dit zoo, dan mag de
Franschnnan naar franken zijn geluk afmeten. Bij ons is nog
een oud, maar niet verouderd spreekvoord: de Prijheid is
voor geen goud te koop. Om klanten te winnen, moet men
den winkelprijs wel afflaan. Doch alle waar is ook naar zin
geld. En goedkoop is fomtijds duurkoop. — Zoo beantwoorden Nederlanders het lomp gezwets van vreemde Jezuiten.
Zie Staatscourant van den 17 Nov. r8s.
(t) Lat. virtus.
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palen, indien ons niet deze moeite ware uitgewomídn
door de Gefchiedenis , welke al de rooverílukken van deze , zich alzoo noemende , Meeren der Illereld (*) , gdtrouw, maar zekerlijk niet vergroot, te onzer kennisfe
gebragt heeft.
Het lust mij niet, al had ik daartoe ook den tijd, al
deze roemrijke daden aan te' flippen. Genoeg is op te merken, dat de Ambitie in dat alles rijkelijk de hand heeft
gehad, en dat zij Kome beftendig tot haar verblijf heeft
verkozen. Nu en dan doet zij wel uitflappen; mar
overal, waar zij verfchijnt , toont zij nu de onhandig
om den zwaren en langen iooden-fchepter te zwaal--heid,
jen , daar hier en daar eenigen onder: denzelven verpi ttettf
worden.: Hare voormalige grot theid duldt niet, dien
fchepter nu in te korten, en zij vergeet, dat hare krat;.
ten thans te weinig zijn ,om dien zwaren fehepter over alle
volken lang in de handen te kunnen houden. De gelukkige
dagen .van G ït E G o R I u s den . Zevenden zijn voorbij;
De volken liggen :niet meer in het ílof. Om hen te be
heerfchen , moet men den íchepter te hoog beuren.. Dat
gaat niet, als men met_ den voet in het graf zit.
Zij. geeft nog de hoop niet op', dat haar haanwederom
zal koning kraaijen; maar eerst moet dan ook aiie tán
het oude worden teruggebragt. Men moet alles weder
verleeren en vergeten, wat men heeft aangeleerd. Do,
ílok, die te voren het hoogstnoodige iníloeg, moet eerst
liet vele overbodige er uitgaan. -De Ambitie is dus meer
uit flaatkunde-dane wel uit overtuiging antiliberaal. Zij
houdt dan nu ook ieder, die op eigene beengin begeert te
laan , voor een' Carbonari of Vrijmetfelaar. Hare ij verig
fte dienaars, ten nriníie in ons Nederland, zijn beklagelijke zwakkelingen, wier magen gccne aardappelen , wiep
pogen of neus geent foep kunnen verdragen , en wierzenuwen zoo ligt worden aangedaan , dat zij , enkel op het
zien der koepokinenting, in Bene hevige flaauwte vallen.
,

(*) Terrarum Domini. Een naam , bijna van gelijke gehalte als de groote N;tie , in den mond onzer naburen , en hier.
in oud . nlápers der Rooizcirzeyi.
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Deze hare voorftanders, die meestal bchooren tot het oudekleerenkoopers gild, zullen weinig uitregten, dan bij menfchen , die voor nieuwe kleederen noch geld noch ver
hebben. Deze zwakkelingen , die hier toch Moo--ítand
rianen wasfchen , zouden hunnen tijd beter kunnen belleden, indien nog het oude dhticyra even zeer bezocht
werd, als nu de beroemdíle baden., ter herftelling der gezondheid. De reis naar flnticyra is van oude dagteekeDing , en daarom kunnen zij ook weinig voor zichzelven
daartegen inbrengen. Dat zij niezen! .Proficiat!
Deze zijn nagenoeg de lotgevallen geweest van de rimbitje. Haar karakter laat zich hieruit ligtelijk opmaken.
Hoofd noch hart zit haar op de regte plaats. Tusfchen.
deze beide heeft zich iets in de borst geplaatst ; en dat
iets heet --- vind. Wind en winderigheid is in den mensch
.nog meer veranderlijk en minder beflendig dan aan den
hemel. Dit maakt juist de 1n2bitie tot het wispelturig
alle fchepfelen. Zij zoekt niet groot, maar de-lIevan
grootte te wezen; of nog juister, zij zoekt voor de
groot/Ic gehouden te worden. Dit laatflc zoekt zij vooral door anderen te verkleinen. Zij zou, indien zij kon,
en mogt, even als te voren de roover PROC RUSTES,
de beenen affnijden van ieder , die het ongeluk had, haar
eenige ftrepen boven het hoofd te zijn gewasfen. Ja,
gaarne zou zij het ééne oog willen misfen, indien maar
de oogen van alle anderen op eens voor eeuwig werden
toegedaan. In het land der blinden is éénoog koning. Dit
fpreekwoord heeft zij , niet enkel uit fpotternij , gedurig
in den mond. In de keus der middelen tot haar doel is
zij even kieseb, als de Jezuiten tot het hunne. Kan zij
met den beroemden A C H I L L E S, door vaardigen gang
en fnelheid van loop, niet zweven op de tong der late
nakonlelingfchap , dan zou zij zichzelve verminken , om
even mismaakt te zijn als T H E R S I T E S, indien flechts
een Dichter als H 0 DI E R u s haren naam vereeuwigde.
Kortom , gelijk in haar voordeed l fchijn boven zijn geldt,
zoo zoekt men bij haar altijd vergeefs naar oenige degelijkheid. Wat men dan ook bij de flnabitie zoekt, men

-
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vindt aan en bij en rondom haar , oenige weinige franje
uitgezonderd, niets dan — wind.
Het gezelfchap der Ambitie is dus alles, behalve aangenaam. Evenwel geloof ik, dat ook gij begeerig zijt,
eenigen dier dwazen te leeren kennen, voor Wie haar gezelfchap onmisbaar is geweest. Van de thans levenden
zal ik niet fpreken; die behooren, niet uitzondering van
een en ander dwaashoofd, in Nederland niet thuis. Liever zal ik fprekeii van de dooden, over welke de Jim b/tie zelve fchamper de fchouders optrekt. De dooden hul
haar ook niet meer. Voor de levenden trekt zij-digen
alleen partij , niet omdat zij beter van gehalte zijn , maar
omdat zij nog het gebruik hunner longen hebben , om de
verfletene waar der Ambitie, voor een' fpotfprijs (*) , uit
te venten. Deze zullen wij laten fchreeuwen , zoo lang
zij kunnen. Wij willen geene Moorianen wasfchen , en
ons dc Ambitie daarenboven nog op den hals halen. Haar
karakter helt haar tot alles in ,flaat. Daarom hier zelfs
geen woord over de levende {laven der Ambitie.
Tot de {laven der Ambitie, die voor haar door den
dood onbruikbaar zijn geworden, behooren de volgenden:
AL E X A N D E R de Groote , die bedroefd was over
den roem van zijnen vader P Ií I L I P P U s, en die zijn
land gaarne voor eenigen tijd in andere handen zag, omdat hem de Ambitie influisterde, dat het roemrijker was,
rijken te winnen , dan te erven. Uit Ambitie deed hij
den wijsgeer D I 0 GE N E S liet groot(Ie aanbod , wat een
Koning doen kan , aanbod van gunst , en verklaarde hij
oei. D I O G E N E S te willen zijn , indien hij geen ALE XA N D E R ware, alleen omdat DI O GENE S hem toen
slechts vroeg , dat hij een weinigje uit de zon zou gaan.
Di o GE NE S zelf, die uit Ambitie naar menfchen
zocht, met de lantaren , op den vollen middag, en die in
de ton een hondsch leven boven betamelijk genot van het
nienfchclijkc ftclde.
(*) Zie de Staatscourant , boven aangehaald,
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CESAR, die liever Koning op de fneeuw
der Alpen, dan tweede Con/ui te Rome wilde zijn.
C A nI BY z r s , die , om te• toonen , dat hij ook in
dronkenfchap goed fchieten kon , mikte op het hart van
een' knaap , en het doorboorde.
P R E X A s P E s, wiens zoon door dit fchot dood ter
aarde viel, en die, om bij den moordenaar zijns zoons
de eerde plaats te blijven bekleeden , op den wenk der
Ambitie vergat vader te zijn , toen bij deze. lage vleitaa}
deed hoorera : MaWtigfle Koning, zoo ataauwkeurig er
juist geloof ik, dat zelfs geen God weet doel te.trefen !
H E R o s T R A T u s ,cie, door de pracht van den tem
Godin D IA N A te Efeze geheelenal bedwelmd,-peldr
en geene kans ziende, een dergelijk meesterfluk der kunst
eei^igzjns na te maken, zijnen naam vereeuwigde, door,
dien Tempel -- in brand te jleken.
NE R o, die , wangunílig over den roem van den on-,
flerfelijken H o NS E R. U s, uit loutere Ambitie vertoonen'
wilde, wat deze bezongen had -- den brand van Troje;
en die daarom een groot gedeelte zijner hoofdftad Rome
in de asch liet leggen.
De ltheniénfer TH RAS Y L L U S , die, door de 4nnbitie krankzinnig geworden, of in krankzinnigheid door
de Ambitie beheerscht, dagelijks de Rireéifche haven
van .Athene bezocht , om de fchepen te zien in- en uit
vreugde de haven met al de-lopen;mtuifrkj
fchepen , als zijn wettig eigendom , befchouwende.
Ilier kon ik nog eerie geheele lijst ophangen van dezulken , die zich in het gezelfchap der Ambitie hebben
opgehouden. Doch van die allen , ziet gij, zijn zij: ze
minne de onfchuldigfle diena--kerlijdgut',n
ren der Ambitie geweest, die , gelijk ! H R 4 S Y L L U S,
hun geheel verfland, en niet, gelijk al de overigen, hetzelve flechts gedeeltelijk verloren hadden.
Uit al het gezegde kan men nu opmaken , dat de Ambitie nooit een belangrijk, ja zelfs niet eens een dragelijk gezelfchap kan opleveren.
JULIUS
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II. Dat wij dus deze vreemde Dame op eenigen affland
moeten houden , is niet noodig uitvoerig betoogd te worden. Hoe wij dit, zonder de welvoegelijkheid in eenig
opzigt te kwetfen , zullen kunnen doen, zal ik nu nog,
zoo kort mogelijk , aanwijzen.
Slechts Benige leefregels wil ik opgeven , met inacht<
neming van welke de Ambitie onze woning goedfchikg
en in de bestmogelijke luim voorbij(lapt. En meer heb
-ben
wij toch niet noodig.
i. Treed de Ambitie nooit op de teenen. — Die eenkg
wellevendheid heeft, zal de. billijkheid van dezen lee&egel gaaf erkennen. En toch zijn er velen, die opvoeding
genoten hebben, en, zonder het te weten, anderen op
de teenen trappen , indien namelijk de zoodanigen ligtraakt zijn. De Ambitie is zekerlijk het ligtst van allen
geraakt , of omdat zij zoo tedrgevoe1ig is , of liever om-,
dat hare levensmanier zoo veel gelegenheid daartoe geeft;
Daarom heeft men juist nog al eenige omzigtigheid noodig , om niet, al is dit dan ook zonder erg of list, de
Ambitie te na te komen. Het karakter van de Ambitia
is ook van dien aard , dat ieder, wie haar willens of zon
opzet, ja zelfs in fchijn beleedigt, altijd het ergfle-der
moet vreezen. Verminder .nooit haren aanhang. Zorg
Hechts , dat die niet vermeerdere. Dan blijft er eene
flaauwe hoop overig, dat het anders nutteloos geflacht,
dat haar dient, ten minfle op eenige weinigen na, fp.oedig zal uitfterven. IIet zijn ledige hoofden en nog lediger harten, die, door geene degelij.khcid opgehouden,
fnel als de wind, de winderige /Lnbitie overal volgen.
Hoe nader bij haar, hoe minder verdienden. Het loont
ook de moeite niet, deze dwaashoofden aan eerie dienst
te onttrekken, in welke zij alleen oenige figuur kunnen
maken. Laat aan de .Ilinbiiie deze voor elk ander werk
ongefchikte wezens over. Zorg hechts , dat het opgroeijende gellacht nooit de fpeelbal worde van haren allerverderfelijkilen windhandel. Op kinderen hecht dc Ambitie
nog zoo vast niet, of zij moeten reeds vele jare^i achter
ddn rug hebben. Want groote en oud e kinderen, als zij
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maar met cenig blinkend fpeelgoed zich laten paaijen ,
houdt zij voor altijd in hare dienst. Kleine kinderen
zoekt zij niet op. Volwasfene kinderen zijn voor hare
bedoelingen ook beter gefchikt. Sluit dus uwe deur voor
de llnzbiiie. Open dezelve voor de ware Eer, en voor
na fiver zonder nijd. Hoe nederiger gij uw huisje zelve
bouwt , hoe minder de flmbitie u opmerkt en aanklampt.
Deze is de cenige weg, om aan de Bmbitie afbreuk
te doen, zonder dat men haar gevoelig op de teenen
trapt.
2. Volg, deze is de tweede leefregel , volg de Ambitie
nooit op de 1,1e/en. — Ontkennen wil ik wel niet, dat
de Ambitie ooit eenig goed heeft verrigt. Maar dit bewijst geenszins , dat 4mbitie daarom Benige deugdelijkheid bezit. Omdat een gierigaard in dronkenfchap fomtljds mild is , ook jegens armen en ongelukkigen , wordt
dan daardoor de dronkenfchap eene deugd ? Er is ook
niets zoo kwaad in de wereld , of het kan nog wel tot
iets goeds dienen. Zoo als ik vel gelezen heb , wordt ook
het rattenkruid zelfs als geneesmiddel gebruikt; maar wie
is nu zoo dwaas , om te beweren , dat ieder even veilig ,
als van broodfuiker, zich van hetzelve bedienen kan?
Ambitie is even zeer vergif; maar het werkt langzaam ,
en vermoordt eindelijk alle zedelijkheid. Die gewoon is ,
veel en alles uit Ambitie te doen , volbrengt eindelijk
iiiets meer uit befef van pligt.
Ontkennen wil ik volF rekt niet , dat de Ambitie fomtijds iets goeds doet. Dit deed ook op zijne wijze die
roover, die den fchuldeifcher het geld afnam, dat hij
eerst den armen man gegeven had, om zijne fchuld af te
doen. Juist omdat de Ambitie fomtijds , hoewel niet
dikwerf, iets goeds doet, is liet meer noodig tegen haar
gezelfchap te waarfchuwen , dan wanneer zij altijd kwaad
deed. Zij fchijnt zelfs, om hare volgelingen te beter te
kunnen blinddoeken, in hare achterhoede eenigzins degelijke menfchen geplaatst te hebben , even als een valfche
munter ook cenig goed geld uitgeeft , ons dus het valfche
des te beter den onkundigen en onbedachtzamen in de.
-
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hand te kunnen floppen. De Ambitie zelve blijft toch
met haren naasten aanhang, even als nagemaakt geld,
valfche en bij onoplettenden alleen gangbare munt. En
voor bedrog en misleiding behoort toch ieder mensch, die
nooit vergeet, waartoe hij oogen en ooren en vertand
heeft ontvangen , een weinigje op zijne hoede te zijn.
Is iemand zoo ongelukkig, dat hij even min, als de
Turk zonder opium , leven kan zonder de Ambitie; heni
vooral raad ik, haar niet op de hielen te rolgen. Hij
volge haar, maar op verren affland. In de achterhoede
der Ambitie vindt men nog zulk gezelfchap, van hetwelk het geene fchande is , fomtijds naar verdiende geprezen te worden. Laat intusfchen dien lof niet voor u
uit-, door anderen uittrompetten. Hoe verder die lof u
dan vooruitgaat, hoe minder dezelve beteekent. Stel u
nooit dien lof als hoofddoel voor; dan toch zijt gij Hechts
ééne fchrede verwijderd van die lage (laven der Ambitie,
bij wie de deugd zonder roem eene waterbel, maar dwaze glorie de Godheid is , voor welke zelfs Godsdienst en
zedelijkheid zich moeten buigen. Houd u aan deze fpreuk
Liever deugd zonder lof, dan lof zonder deugd. Alwie
deze fpreuk dagelijks zich herinnert , en op al zijne daden
toepast, heeft weinig van de Ambitie te vreezen ; zij
zal hem fpoedig de hielen laten zien , en hem buiten (laat
(lellen , haar tot zijn verderf in te halen.
3. Maak, bij hetgeen gij verrigt , nooit meer gedruisch, dan volflrckt noodig is. -- Deze leefregel is
niet minder belangrijk , dan de twee voorgaarden.. Het
groote gedruisch , dat men te dikwerf hoort, wekt het
medelijden op, en vindt geene blijvende bewondering. De
ledige vaten klinken het meest. De flechtLle waar wordt
uit eigenbaat het meest en luidruchtigst geprezen. De
kwakzalver behoeft voor zijne waar het geluid zijner trom
Zonder dat (laat hij alleen , en blijft hij een verge--pet.
ten man, zonder den minmen toeloop. Het fcheren der
varkens geeft veel gefchreeuw, maar weinig wol. Men
verdient niets door geraas; maar men loopt gevaar, zelfs
hetgeen men Leeft, te verliezen. Veel opzien baart nijd.
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Goed werk wint niets door geraas. Slecht werk roept ,
bij harder gefchreeuw, meerdere bedillers bijeen met fcherpe ogen en nog fcherper oordeelvellingen. Zijn de ooreiï
eens aan al dat gedruisch gewoon, dan befchouwt Wien
fpoedig al dat geraas als het non plus ultra van roem ;
en cle Ambitie neemt dan al ligt het wezenlijke weg, dat
in flute en in het verborgen liet_ beste gedijt. Den dwazen, die zich alleen met het geluid hunner eigene bellen
onophoudelijk vermaken, moet niemand van gezonde herfenen dit hun ellendig blinkend en klinkend fpeelgoed
ooit willen benijden.
Dc Rillen in den lande zijn voor zichzelven altijd de
gelukkigfte ftervelingen geweest. Zij waren feeds voor
de Maatfchappij de hechttte zuilen, en zullen dit wel langer blijven. Al loopen er eenige gekken los , die alles
beter willen Weten, en niets goedkeuren , wat niet door
hunne handen gaat; zoo lang zij Hechts bedillen, niet
regeren , en niets naar hunne hand kunnen of mogen zetten, dan naogen zij vrij brand roepen. Er is geen gevaar
te vreezen. Trek flechts de aandacht niet der Ambitie.
Zij zoekt alleen klatergoud , geenszins het echte , dat proef
houdt. Zoek in uw binnen{le rust en goedkeuring. Laat
vrijélijk de (laven der Ambitie u voorbijgaan. Zij loopera
ti dan ook niet tegen het lijf, maar klimmen, zonder
uwe fchade , het dak op, oin daar, als vergulde weihanen, te draaijen.
Het fondament is van een gebouw het belangrijk[le gedeelte. Hoe minder in het gezigt, hoe hechter en íter=
ker. Gemakkelijk draagt het dah ook , zonder iets daar
te gevoelen , alle weérhanen en verdere draaijers. -van
De lof nu van weerhanen en draaijers op flraat is even
weinigbeteekenend, als de gedaanten der Faam- op fehoorfleenen. Beide hebben met elkander vele gelijkheid. Het
-grootfle onderfcheid, dat-tusfchen beide bedlaat, is, dat
de laattien gekken heeten , en de eerften het ook zin.
4. Neem nooit de verdediging eener zaak op ii, ir:
welke de Ambitie is betrokken. — Er zijn perfonen en
zaken , die neen niet verdedigen kan , of men Relt zich,-
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teelven ten toon, in liet oog van hen, die , wanneer zij
hooren , ook de oogen niet fluiten. Alwic , bij uit{luiting, of zelfs bij voorkeur, gaarne pleitbezorger is van
-kwade zaken, loopt zeer ligt gevaar, zulke zaken niét
enkel door zijn verfland , maar ook met zijn hart te ontfchuldigen en te verdedigen. Indien men zulken ílccht's
één oogenblik aanhoort, dan bemerkt men allerduidelijl st,
dat hun mond, uit de volheid des harten, meestal over .
vloeit. Pasfcn wij, gelijk het behoort, dit toe op dé
verdedigers der Ambitie. Men heeft veel vernuft en kennis noodig , om haar eeíiigzins , laat ftaan goed , te ver
Verdedigers , die haar hunnes ondanks ten toon-deign.
I}ellen , als gevaarlijk en verkeerd , door hunne linkfche
geleerdheid , zijn niet gevaarlijk; terwijl zij ook zichzel
ven openbaren als flaven der 1dmbitie, die weinig noodig hebben, om hunne naaktheid te bedekken. Wie de
koorts als iets wenfchelijks verdedigt, toont, dat hij zelf
koortfig is. De koorts nu en de Ambitie flaan in dit punt
niet elkander gelijk.
Maar wie de Ambitie tot eene deugd verheffen, en,
zonder de ininfle uitzondering, aanprijzen wil, zal daarin
niet (lagen , vvóórdat hij de zedelijkheid in zijn eigen hart
eenigzins heeft gekwetst. Wie toch den roem der menfchen noodig heeft, om iets goeds uit te regten, toont,
dat de hoogere goedkeuring van God weinig invloed
op hein heeft uitgeoefend. Want wie zal krukken ge
bruiken , dan die anders niet loopen wil of kan? Alwie
de Ambitie opzettelijk zoekt te verdedigen , wordt eifdelijk haar grootfie lofredenaar en onderdanigfle Ilaaf. Het
goed, dat men doet, volbrengt men op flraat, en men
laat het na in huis. Stille deugd, in het oog van God
zoo aangenaam , wordt befchouwd , als van geringe waarde, omdat zij niet ver genoeg klinkt. En door het gem
druisch , dat oppervlakkige regters maken , bij hun oordeel over fchijnbaar goed en kwaad, vergeet de man,
die door de Ambitie - koorts is aangetast , dat hij zelf eerst
de trompet heeft geblazen ; en nu overtuigt hij zich , bij^zijne
-nietigheid , dat hij iets, dat hij veel beteekent, omdat er van
,

,

.
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zijne armzalige deugd zoo veel ophefs gemaakt wordt.
Dat deze fchreeuwers alleen dwazen zijn , door hem opgeruid, zoekt hij, met alle kracht, voor zichzelven,
maar meer nog voor anderen , te verbergen. Eindelijk gelooft hij het zelf, dat hij gezond is, op de herhaalde
verzekering der opgeruide menigte; en alwie hem, na het
voelen van den pols, zelfs bedektelijk zegt , dat hij koortfig is , dien verklaart hij , juist daarom, den oorlog. Met
zijne ziekte ingenomen , begeert hij geenen, ten minfte
geenen kundigen geneesmeester.
Die zich aan een' ander' fpiegelt , fpiegelt zich zacht.
Neem dus nooit de verdediging eerier zaak op u, in
welke de Ambitie is betrokken. Dwazen , die anders niet
te doen hebben, zijti er genoeg. Zij is dus om u niet
verlegen.
5. Tees op uwe hoede tegen hen , die, ontijdig en onbevoegd, meestal in het openbaar, op de Ambitie fmalen. — Er is eene foort van menfchen, ook in ons Nederland, die tegen de Ambitie fraaije verzen maken. Tegen deze menfchen kan men niet genoeg op zijne hoede
wezen. Zij zijn hare meest gewillige laven. Ook de
Ambitie fpreekt anders en doet anders. Zedelijkheid en
Godsdienst is, in haren mond, een liefelijk , maar voor
Huurlieden juist daardoor meer gevaarlijk Sirenengezang ,
vooral in den nacht. Haar request aan de menschheid,
om octrooi voor hare verderfelijke uitvindingen, is met
deze , door haar niet oprcgt gemeende , woorden opgevuld. Hieruit verklaart het zich gemakkelijk , dat men
fraai fpreken kan tegen de 1lmbitie , en in Benen oorlog
tegen aardappelen , beenderfoep en de koepokinenting haas
flaafs dienen.
Voor de Ambitie en de voormalige Franfche Policie
zijn altijd de meest gefchikte dienaars geweest de Kameleons , die fpoedig elke kleur aannemen. Daardoo n zijn
de ingewijde Jezuiten, naar beider keus, de beste fchepfels ter wereld. Doch ook in elk gild heeft men brekcbeenen. En bij de ,Jezuitcn van allerlei geloof bevinden
zich deze wel het vleest. Vandaar hunne wenfchen o m
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den lieven nacht, en hunne begeerte om allerlei licht uit
te dooven , met behoud evenwel van hun eigen dieven
Zij vreezcn het licht, van wege hunne fi--Iantrej.
guur ; want deze kan zoo min , als hunne daden, eenig
licht verdragen. Tegen deze Poort van menfchen is veel
raad, maar weinig baat. Zij gaan nooit regtftreeks op hun
doel af; maar hunne daden nemen , even als hunne brieven , altijd Benen omweg , om niet achterhaald te worden; b. v. van 's Gravenhage , over Utrecht , naar Am/lerdam. Laat hen loopen en fchrijven en op het papier
hartbrekend zuchten. Onder vier ooggin zijn zij wel anders. Tegen hen heb ik een enkel fpreekwoord; dit wil
ik u herinneren, als probatum tegen hunne fchijnbaar
ongeneeslijke ijlhoofdigheid: ills de vos depasfiepreekt,
boeren, past dan op uwe ganzen! Ook bij hen heeft alles zijn daarom.
6. Ik fluit met de bloote opgave van mijnen laattien
leefregel: Doe veel voor, maar niets om menfchen. Doe

alles voor en om God.
CAPO D'ISTRIA.

G raaf c

A r• o D'i S T R IA heeft den post van Prefident
der Griel fche Regering aangenomen. Men verwacht hem
in Parijs , waar hij eenigen tijd zal vertoeven, alvorens
zich naar zijn ongelukkig vaderland te begeven (*). Aan

(*) De waardige man, die, blijkbaar met voorkennis en
onder ;goedkeuring der drie groote Mogendheden, eene zeer
moeijelijke taak op zich neemt, heeft, na zijn vertrek van
Parijs, nog geruimen tijd op Maltha moeten doorbrengen.
Van dit eiland is hij den 14 van Louwmaand dezes jaars aan
boord van het Engelsch liniefchip Warfpite vertrokken, en
den i8den te Napoli di Romania aangekomen,alwaarhij voor
zetel der Griek/die Regering fehijnt te willen vesti--erstdn
gen. Tevens wordt gemeld, dat G RI VA, die reeds lang de
vesting Palamides bezet hield en de bevelen der Overheid
niet gehoorzaamde, ter[lond het wettig gezag van den Prefident heeft erkend. Mogten alle legerhoofden dit voorbeeld
Q
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hetzelve wil hij zijne overige levensjaren en krachten wij
vroeger, toen hij in dienst cener vreemde-den.Rs
Mogendheid ftond , was hij de man , wien Griekenl<ands
belangen ter harte gingen. Een blik op zijnen vorigen
levensloop zal voldoende zijn , om zoo wel het vertrouwen zijner landgenooten, als de verwachting der vrienden
van dit onderdrukt volk te regtvaardigen.
CAP O D' I S T RIA bevond zich , uit hoofde zijner
geboorteplaats , in zoodanige omflandigheden , dat hij niet
betrokken werd in de partijfchappen , die Europa in onze dagen gefchokt hebben. Van een ge(lacht afllammende, dat federt de dertiende eeuw in aanzien was op de
Ionifche eilanden, werd hij te Corfu, ten jare 1776, wel
van ouden adel, maar in een aan vreemdelingen onder
geboren. De Ilenetianen , destijds beheer-worpenlad
dit eiland, mistrouwden eiken onderdaan , die-fchersvan
eenigermate zich onderfcheidde. Afkomst, rijkdom en
'bekwaamheid verwekten argwaan. De jonge c A P o D'I sT R I A, die op de lloogefchool te Padua blijken van ongem eenen aanleg had gegeven, werd door zijnen vader
voorge(leld aan een' der voornaamfle ambtenaren van het
Gemeenebest, die, verbaasd over de fchranderheid des
jongclings , zich niet wederhonden kon uit te roepen : Pecca ch'el fier Greco! (*) „ Jammer, dat hij een Griek is !" —
Dit woord maakte diepen indruk op c A P o D' I S T RIA ,
en zeide hem, wat dc vooroordeelen der geboorte ver
-mogen.
Ilenetié viel. De Grieken hadden geene reden , om dat
Gemccnebest in gunflig aandenken te honden , of deszelfs
ondergang te betreuren. Door de Venetianen waren zeven
eilanden en cenige plaatfen langs de kust, die hun federt
eeuwen toebehoorden, op Gene onwaardige wijze beheerscht
geworden. In derzelver plaats kwamen de Frernfchen, in
volgen, en bijzondere bedoelingen aan het algemeene welzijn
opolieren ! CAP 0 n' I S T R I A , aan liet hoofd van een wel.
gevestigd Bethur, bevordere alzoo eendragt , en brenge , onder Gods zegen, het zijne toe tot verligting der rampen van
een deerlijk geteisterd volk ! — Ter:.
O Vo: ees het frnr.fc;7c handfchrlft.
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1798. De jonge CAP 0 D' IS T RIA vond er hen, toen
hij uit Italië op Corfia terugkeerde. Zij hadden zijnen.
vader gevangen genomen. Dewijl vleze destijds als vijand
der mecningen van de zoogenaamde volksgezinde partij
bekend frond, werd hij in verzekerde bewaring gehouden. De jonge Graaf was zoo gelukkig, dat hij zijne
loslating mogt bewerken.
De niet de Turken verbondene Rusfen verdreven , in
Sprokkelmaand 1799, de Franfclien uit de zeven eilanden,
en de bewoners begonnen de hoop te koesteren, dat zij
onder een eigen befkuur zouden komen. De vader van den
Graaf C A r o D' I S T R I A frond aan het hoofd der afgevaardigden , welke naar Ironflantinopel gezonden werden ,
om deel 'te nemen aan de onderhandelingen , welke het
verdrag van den ao van Lentemand i Soo ten gevolge hadden, waarbij de , aan de Porte fchatpligtige , Republiek
de: zeven eilanden, onder befcherming van Rusland en
Engeland, opgcrigt werd. Aan den zoon droeg men de
regeling der openbare aangelegenheden van Cefalonia ,
Ithaka en Santa Maura op. Dit was de aanvang zijner
flaatkundige loopbaan.
Zeven jaren lang , van I Sao tot 1807, was c A r o
1D' I s T R i A medelid der Regering van het Gemeenebest
der zeven eilanden. IIij had den ouderdom van vieren.
twintig jaren bereikt , toen hij in dienst van den lande
trad. Twee jaren later benoemde neen hein tot Secretaris
van Staat, eerst voor de binnenlandfche zaken , vervolgens
voor buitenlandfche aangelegenheden , zeemagt en koop
Zijn vaderland heeft aan hem de oprigting van-handel.
fcholen ter vorming van onderwijzers der jeugd, gelijk
ook aanmoediging tot het beoefenen der Griekfche taal te
danken. In zijn dertigflc jaar werd hij aangefleld bij het
leger. De zeven eilanden waren al dien tijd vijandig behandeld geworden door A L i - Pachia , clie , onderileund
door de Franfchen , de lieden Buit-into, Yonizza en
Prevefa bemagtigd had , en in 1807 Santa Maura bedreigde. C A P o D' i S T R I A werd , als buitengewoon
gcvolwagtibde der Regering, naar de grenzen gezonden.
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Men (lelde de krijgsmagt der zeven eilanden onder zijne
bevelen , en gaf hem ook last , om vrijwilligers uit Epirus , 4lbanië en Morea , welke in dienst van bevriende
hoven geweest waren , onder zijne vanen te fcharen. In
deze fchool leerden KOLOKOTRONI, BOZZARIS
en K A R Al S K A K i de krijgskunst , en knoopten tevens
met den Graaf verbindtenisfen aan, die vervolgens hun
vaderland nuttig zouden worden.
Het lot der zeven eilanden hing niet van hunne pogingen af , maar werd bij Eylau en Friedland beflist. De
vrede van Til/it onderwierp dezelve aan Frankrjks heer
A P o D' I S T R IA trad nu in het ambteloos-fchapij.C
leven terug , en begaf zich naar zijne landgoederen op
Corfu, dewijl zijn vaderland de onafhankelijkheid verloren had. Nogtans wanhoopte hij niet aan de redding van
Griekenland, offchoon het, vaneengefcheurd en onder
aan vreemde overheerfching was onderworpen. Hij-drukt,
diende noch de Franfchen, meesters van het eiland,
waarop hij geboren was, noch de Turken , welke de overige deden van Griekenland teisterden. Hij gevoelde, dat
hij geestvermogens en bekwaamheden bezat , die hij fparen en verder ontwikkelen wilde, om ze eenmaal aan de
bevrijding zijner landgenooten te wijden. Nog ééne Mogendheid fcheen Griekenland nuttig te kunnen worden —
Rusland , waarmede hij in betrekking was geraakt, toen
hij zijn vaderland tegen B U 0 N A P A R T E verdedigde. Als
onderdaan had hij in zijn land jegens niemand pligten langer te vervullen , daar er geene Griekfche Regering meer
be[lond. De Rusfifche flaatsdienaren boden hem, in í8o8,
eenen post bij het Ministerie van buitenlandfche zaken
aan, welken hij aannam.
Van 18o9 tot 1822 diende c P o D'I S TRIA Rus land getrouw en op Bene eervolle wijze; doch liet intusfchen niet na, op het heil van Griekenland bedacht
te zijn. In 1822 legde hij met eere zijnen hoogen post
neder, toen de hoedanigheden van Rusfisch fraatsdienaar
en Grieksch burger niet langer verenigbaar waren. Terwijl hij in Rusfifchen dienst hond, was hij de eerfle drie
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jaren , van 1809 tot 1811 , in slet Ministerie van buiten
zaken te Petersburg , in 1812 bij het Rus-landfche
gezantfchap te Uitenen , van 1813 tot 1815 eertic-fisch
ambtenaar der diplomatifche Kanfelarij in het Rusfisch
hoofdkwartier ,van 1816 tot 18a Staatsfecretaris voorde
buitenlandfche zaken in het kabinet van Keizer A L E xANDEft.

Door het vertrouwen en de genegenheid des Keizers
geroepen, om aan alle onderhandelingen in dien ongelukkigen tijd deel te nemen , kan hij liet tegenwoordig ftelfel van evenwigt in Europa ecnigermate als zijn werk aan
doch bijzonder komt hem dc roem toe, de eeni.--merkn;
ge Republiek , die nog in Europa bellaat , begunífigd ,
ondertleund en bevestigd te hebben. In Slagtmaand van
1813 bewoog hij de Zwitfers , om met de verbondene
Mogendheden tegen N A P O L E O N gemeene zaak te maken. Sedert werd hij de verdediger van Zwitferland op
de Congresfen te Weenen , Parijs en Eiken. Hij deed
moeite , om de partijen te verzoenen, tegenkantingen en
botfingen te beletten , en de regten der tweeëntwintig
kantons in het nieuwe verbond , dat thans derzelver geluk uitmaakt , te befchermen. De kantons Geneve en
Waadland zullen nooit vergeten, wat zij aan hem ver
zijn. Hij is burger van beide deze vrije Staten.-fchuldig
Gebruikte intusfchen Graaf c A P o D' I S T R i A den
grooten invloed, welken hij door zijne bekwaamheden had
verkregen, ten voordeele der Ztivitfers , wier landgenoot
hij door eigene keuze was geworden , nog meer moest liet
hem ter harte gaan, zijne dienf'cen te betoonen aan Griehenland, waarvoor hij van zijne kindschheid af Gene hartelijke genegenheid gevoelde. Zijne weldaden konden vooreerst flechts een zeer klein gedeelte van dat ongelukkig
land eenig nut aanbrengen ; maar hij wilde ten minf e eene
betere toekomst voorbereiden. In naam der verbondene
Vorflen , gaf hij aan cie zeven eilanden weder den naam van
Republiek, en legde den grondflag voor eene vrijere ílaatsinrigting. Daar het niet in zijne raagt was, den Grieken
inderdaad de onafhankelijkheid te fchcnken, zoo wilde hij,
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dat zij althans aan den meest vrijen Staat in Ezsropa zouden toebehooren — aan ecnen Staat, welke de grootíle
vorderingen in alle zedelijke en maatfchappelijke weten
gemaakt had , en aan de Grieken de nuttigfle les--fchapen
kon
geven.
Hij (lelde dc zeven eilanden onder de befen
fcherming van Engeland, alhoewel hij zelf in geene betrekking met de Engelfchen ílond , en zich geene gunst
van dezelven konde beloven.
Toen CAPO D' I S T R 1 A met den jare I8o9 in Ruslands dienst trad , was dit kabinet liberale beginfelen toegedaan ; en deze beginfelen, die den regtfchapen man beIang in de vorderingen der ganfche inenschheid doen flellen , zijn een Vaderland voor hem , die geen ander heeft.
Zelf getrouw aan deze beginfelen , gevoelde e A P o
D' I S T R I A , dat niet zijne verhooging, maar het heil
der menfchelijke maatfchappij het doel zijner loopbaan was.
In 1822 werd het Rusfifche hof tot het Oostenrijksch
fielfel overgehaald — een ilelfel , dat men ook op de aan
Levant en van Griekenland toepas--gelnhdva
te. De Graaf legde zijnen post neder, en begaf zich naar
Geneve. Hij leefde daar zeer afgezonderd , en Pelde zich
eene ftrenge fpaarzaamheid ten pligt , met het edele oog
om, bij een niet aanzienlijk vermogen, zich de-merk,
middelen te veríchaffen, om Griekenlands verfchrikkelijk
lijden te verzachten. Sedert zijn verblijf aldaar verleende
hij aan alle Griekfche vlugtelingen bijiland , en gaf tot alle voor de Grieken gedane geldverzamelingen zoo milde
bijdragen, dat men naauwelijks kon begrijpen , hoe hij in
(iaat ware, zoodanigc uitgaven goed te maken , daar hij
ten zelfden tijde jonge Grieken bij den Heer VA N FE LL L N B R R G op Ilofw jl , als ook te Jena, Gottingen
en Padua, liet opvoeden (*).
(*) Sedert eenigen tijd worden ook door anderen loffelijke
pogingen aangewend, om jonge Grieken tot bekwame mannen te vormen. Dene fchool, te dien einde in het kanton
Bazel opgerigt, fchijnt vooral aan het edele doel te beantwoorden. De kweekelingen leeren aldaar het nuttige en noodzakelijke. Alle weelde wordt er geweerd. Zij bekomen klee-
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De dringende nood zijner oude landgenootcn heeft hem
uit zijne wijkplaats opgeroepen. Andermaal betreedt hij
thans de door hem verlatene loopbaan, om allen invloed,
dien hij nog bezit , te hunnen beste aan te wenden. De
dankbare Grieken hebben hunne belangen en hun lot in
zijne handen geheld. Zij vestigen hunne hoop op die
wijsheid en gematigdheid, welke hem de genegenheid der
Vorfen, tot welke hij naderde, der ftaatsdienaren, met
welke hij onderhandelen moest , en der volken , voor wier
geluk hij Reeds werkzaam was , verworven hebben.

OVER DE NAAMSREDEN, OF DEN NAAMSOOItSPRONG, VAN
DRENTIHE.

Door
Mr.

S. GRATAMA,

Regter ter Infiructie b ij de Regtbank te Asfez. (*)

D e naamsreden of oorfprong van den naam van landen, ge ding en voedfel, gelijk in hun vaderland, voor zoo verre
luclltgeflel en omtlandigheden dit toelaten. Zij worden gehard tegen de veranderingen des weders, en houden zich dagelijks met ligchaamsoefeningen bezig, ten einde fterk en
vaardig te worden. Men maakt er minder werk van onder
dan van het leeren der oude en-wijsnfchoekul,
nieuwe talen, wis- en werktuigkunde enz. Dus tracht men
deze jongelingen bekwaam te maken, om eenmaal tot de
herftelling van hun vaderland te kunnen medewerken. De
jonge Grieken, die te Munchen onder de bijzondere befcherming des Konings opgevoed worden , maken, volgens de berigten, grootendeels ongemeene vorderingen. Offchoon men
bij fommigen hunner zeer krijgshaftige neigingen befpeurt ,
wordt echter gemeld, dat zij over liet algemeen zachtaardig
en van opene inborst zijn. Vooral moeten zich onder hen
onderfcheiden DEMETRIUS BOZZARIS, uit Suli, in Epirus, en ALEXANDER R I Z 0, Van Konfiantinopel.
(*) Voorgelezen in eerre vergadering van het Departement
f1sfesa der Maatfchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
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westen, Reden of dorpen ligt dikwerf zeer in het duistere en
is hoogst onzeker. De geleerden , vooral in vroegere tijden ,
hebben zich meermalen onbegrijpelijk veel moeite gegeven,
om in deze duisternis licht te verfpreiden; zij hebben foms
hieraan, zonder veel nut en doel, een aantal bladzijden toegewijd, en daarmede meer geleerdheid dan goeden fmaak ten
toon gefpreid. Eenigen hebben het in uiterflen gedreven , en
zijn tot volfagene belagchelijkheden gekomen. Ten voorbeelde kan firekken de naam van de eigen ftad, die wij bewonen, Er is een geleerde, die fchijnt te durven Rellen , dat
As/en genoemd is naar eenen kleinzoon van J A P FI E T , zoon
van N o A cm-i! Hoezeer Ik het onderzoek naar het ontftaan der
namen van landen , fleden of dorpen geenszins wil rangfchi!tken onder de belangrijkfle werkzaamheden van den menfchelijken geest, wil ik evenwel gelooven ,dat fomtijds zoodanig
onderzoek ook nuttigheid kan hebben. Immers niet zelden
zal de naam van een land, gewest of fled aanleiding kunnen
geven tot opheldering van twijfeling of zwarigheid ten aanzien van gefchiedkundige daadzalen, of tot he uit den weg
ruimen van aardrijkskundige onzekerheden.
Reeds lang geleden, toen ik meer tijd voor fludie had dan
thans, hield ik mij onledig met het lezen der gefchiedenis van
liet gelukkig en achtingwaardig Drenthe. Hetgeen gezegd
werd nopens den naamsoorfprang van dat gewest trok bij
mijne aandacht ; ik gevoelde zwarigheid , en aan mij--zonder
nen -geest deed zich een denkbeeld op , hetwelk bij nadenken mij niet onaannemelijk voorkwam en zoodanig fleeds is
blijven toefchijnen. Thans eene fpreekbeurt moerende vervullen, is het mij niet ongepast voorgekomen , UI. het bedoelde denkbeeld mede te deelen, te ontwikkelen, en voor te
dellen, wat ten betooge van deszelfs deugdelijkheid kan
worden bijgebragt."
Ten aanzien van den naamsoorfprong van Drenthe hebben
beflaan, zoo verre ik heb kunnen nagaan , vier verfchillende,
gevoelens.
Eenige geleerden hebben gemeend , dat de Drenthen hetzelfde volk waren als die , welke bij de oude fchrijvers voorlomen onder den naam van Tencteren. Dit gevoelen is reeds
lang, zoo het fchijnt te regt, als ongegrond verworpen, vermits blijkt, dat die Tencteren aan den Rhin woonden, op
eene plaats , ver verwijderd van het tegenwoordige Drenthe.
De Drent/the oudheidkundige , Doctor P t C A x D T, een dier
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weinigen, welke alleen en opzettelijk over Drenthe gefchreven hebben, meent de zwarigheid, die hier uit het verfchil
der woonplaats van de Tencteren en de ligging van Drenthe ontslaat, te kunnen oplosfen; doch wanneer men zijne
wijze van redeneren aandachtig nagaat, loopt het fpoedig in
het oog, dat dezelve zeer gezocht en zijne poging ten eenemale vruchteloos is.
Eene tweede meening is, dat Drenthe deszelfs naam heeft
ontvangen van de Noormannen, die, hier te lande komende,
dit gewest hebben genoemd naar hun Dronth of Dronthen ,
nu Drontheim; wordende bij dit gevoelen vooronderileld eene
verandering, door tijdsverloop, van Dronth in Drenth. De
reeds genoemde oudheidkenner P I C A R D T, die deze naamsafleiding te gelijk met de zoo even vermelde fchijnt voor te
ftaan en daaraan zelfs de voorkeur te geven , noemt haar
evident en klaar; en evenwel is dezelve ook algemeen , en
zeker niet te onregte, voor ongegrond gehouden.— De overeenkomst evenwel, om dit in het voorbijgaan aan te merken, van vele namen van plaatfen hier te lande en in Noor
wegen , zoo als die door den Heer P I C A R D T wordt opgegeven, verdient gewis opmerking, immers wanneer de daad
waar is, en de heilige ijver van Dr. P I C A R D T in het-zak
doorfnuffelen en perfcruteren der vergeten antiquiteiten , zoo
hij het noemt, hier ter aanvulling niet iets heeft bijgevoegd,
zoo als men zegt meermalen bij hem het geval geweest
te zijn.
Het derde gevoelen is , dat Drenthe in zekere betrekking
heeft geftaan tot het naburige Twenthe en nog een ander gewest , en vandaar, als het derde van die drie, Drenthe is genoemd, naar het woord drei of drie. Het zoude dan namelijk zijn het derde gedeelte van het Bisdom Utrecht, of van
het Bovenflicht of Sticht over den LTsfel; terwijl Za/land
het eerfee , en Twenthe het tweede zonde geweest zijn. Dit
was onder anderen het gevoelen van den beroemden ME N ZO
ALT ING. Dan , ook deze meening heeft geen beter lot gehad dan de andere, tot nog toe opgegeven. Men heeft aan
dat Drenthe reeds dezen naam had , vóór en aleer-getond,
de bedoelde betrekking is komen te beftaan , en dat het dan
ook in allen gevaile in die betrekking niet het derde , maar
het vierde land was , zijnde het land van i7ollenhove het der
de. liet is ecne gefchiedkundige zekerheid , dat Drenthe onder het beheer der Bisfehoppen van Utrecht is gekomen in
-
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de elfde eeuw; en reeds in de negende, zelfs reeds in de
acht(le eeuw vindt men den naam van Drenthe vermeld, zoodanig, dat ook dit gevoelen geen fleek kan houden.
Het vierde gevoelen fchrijft den naam van Drenthe mede
toe aan de betrekking, die tusfchen hetzelve en Th'ent'ie zoude beflaan hebben; zoodat Drenthe het derde, Twenthe het
tweede, en niet Zal/and, zoo als ALT ING. en anderen heb
beweerd, maar een gedeelte van MunJlerland het eerfle-ben
land zonde geweest zijn. Het fchijnt ook al zwarigheid te
hebben , dit eerlle van de drie bedoelde landflreken aan te
wijzen. De geleerde en naauwkeurige fchrijvcrs van den tegen
haat van Drenthe , echter, meenen die aanwijzing-wordigen
te kunnen doen. Na aangetoond te hebben , dat men ver
voor het eerfle gewest gehouden heeft dat gedeelte-kerdlij
van de provincie Overijsfel, hetwelk Zalland genaamd wordt,
beweren zij, dat een gedeelte van Mun Ierland daarvoor moet
worden aangezien; zij zeggen hiervan dit: „ Men moet der.
„ halve, in plaats van Zalland, aan eene andere landpreek
„ hier denken, en wel bepaaldelijk, naar het ons voorkomt,
„ aan dat gedeelte van het tegenwoordig Munfierland, welk
naast aan Twenthe grenst ; en dan kan men zeer gevoege-„ lijk de namen van Twenthe en Drenthe afleiden van derzel„ ver ligging langs de derde zoogenaamde vrije landllraat der
„ aloude Friezen , welke zich uitilrekte van Keulen tot Stavoren, en langs welke deze twee landfchappen eene zekere
„ betrekking tot het naaste gedeelte van Munflerland fchij„ nen gehad te hebben , het zij dan als landfchappen van het
„ aloude vriesland, zoo als het vóór de tijden van x ARE L
DEN GROOTEN beftond , het zij uit hoofde van een ver
Keizer allereerst tusfchen dezelve gelegd -„band,ore ,
„ en waartoe in het bijzonder eenige aanleiding kan gegeven
hebben liet geestelijk gebied van den Bisfehop van Munfier en het kerkbeftuur, dat de Abt van Wierde, eerre ahdij in het tegenwoordig graaffchap Mark, aan de rivier de
Roer, na het invoeren van het Christendom , over Drenthe
en de naburige landllreken geoefend heeft; alzoo deze,
zijn kerkbezoek noordwaarts voortzettende, eerst een ge„ deelte van Munflerland, voorts Twenthe, en in de derde
„ plaats Drenthe op zijnen weg ontmoette , hetwelk eerre ge,, voegzame reden ter benoeming dezer landfchappen kan geweest zijn."
Dit gevoelen van dc fchrijvers van den tegenwoordigez fact
„
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van Drenthe fchijnt thans algemeen aangenomen te zijn en
voor gegrond te worden gehouden. Gewis is hetzelve ook

niet aan zulke in het oog loopende en dadelijk zich aanbiedende zwarigheden onderhevig als de vroeger gemelde. Men
zal evenwel, geloof ik, gereedelijk moeten erkennen , dat niet
alleen bloote gisfing hier de eenige grondflag is, maar ook,
dat deze gisfing, als zoodanig, zelfs veel bedenkelijks heeft.
Immers , is het niet vreemd, dat een geheel en zeer uitgeítrekt
gewest zijnen naam alleen daarvan ontving en behield , dat een
kerkelijk ambtenaar in zijne kerkbezoeken hetzelve in de derde plaats aandeed, na twee anderen doorreisd te hebben? Is
dit niet te meer wonderlijk, daar het gewest, dat dan het
eerst door den Abt bezocht werd, niet voert den naam van
het eerde? Is het voorts ook niet opmerkelijk, dat de Abt,
deze landtlreken, zoo als vermeld, benoemende, van de
landtaal gebruik maakte, en niet van het bij de geestelijkheld in die tijden algemeen gebezigde Latijn ?
Meer twijfelingen zoude men hier kunnen voordragen; dan,
het zal meer afdoen, wanneer wij kunnen aantoonen , dat
Twenthe deszelfs naam niet te danken heeft aan de bedoelde
betrekking met Drenthe en nog een ander gewest , maar van
elders ; en kunnen wij dit bewijzen , dan zeker blijkt ten
duidelijkfte, dat de naamsafleiding van Drenthe en Twenthe
uit onderlinge betrekking, zoo wel ten opzigte van het eene
als van de andere , geheel zonder grond is. Laat ons dan
eens nagaan , wat hiervan zij.
De fchrijvers , welke meer in het algemeen de aardrijkskun^
de en gefchiedenis van het oude Neder-Duitsc,hland hebben
behandeld, zoo wel als zij, welke zich meer bijzonder heb,.
ben bepaald bij de gefchiedenis en befchrijving van Overijsfel,
Twenthe of Bentheirn, zijn het grootendeels , misfchien allen,
onderling eens, dat het tegenwoordige Twenthe en het graaf
Benthei;n het gewest is , waar voorheen, ten tijde der-fchap
Rorneinen , de Tubanten hunnen zetel hadden. Voor bewijs
voert men onder anderen aan, dat op het zoo oude flot te
Bentheim gevonden is deze infcriptie: Hic Drufus jura dixit
Tubantibus (hier heeft D tt u s US de wet gefield aan de Tubanten), en ware dit opfchrift boven alle bedenking verheven,
dan zeker kende er geen twijfel beflaan; doch latere fchrijvers meenen grond te hebben , om te Hellen , dat die infcriptie van lateren tijd is ; blijvende het evenwel toegeflemd,
dat het waarfchíjnlijk is, dat de oudfle gedeelten van het floc
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overblijffelen zijn van een kasteel , door D R us us gebouwd.—
Een ander en beter bewijs , dan het twijfelachtige opfclirift,
vindt men in de gelijkheid van de namen Wanten , Tubantia, en Bentheim en Twenthe. In deze klanken is zoo
veel gelijks, dat ze voor dezelfde kunnen gehouden worden.
Tubantia kan eerst ontaard zijn in Tuantia, en vervolgens in
Tuentia, hetwelk hetzelfde is als Twentia. Bentheim is vrij
duidelijk Tubantenheim, het heem, misfchien de ilerkte, der
Tubanten.
Hier kan van toepasing worden gemaakt eene aanmerking
van onzen p I C A R D T, welke zeker meer gegrond Is, dan
welvoegelijk voorgedragen. In zijne Cronyk der land/chap
Drenthe zegt hij: ,, Deze ongelijkheid hebben veroorzaakt
„ de Romeinen, die de namen van onze landen, dorpen en
„ menfchen nimmer alzoo fpraken of fchreven als 't behoor
maar lagen altijd te kromtongen en wilden ze buigen-„de,
op haar Latijnfche fprake , waardoor veel hierlandfche
woorden wonderlijk zijn verbasterd en gerabraakt." Volgens deze aanmerking zoude het waar kunnen zijn , dat het
hier bedoelde volk eigenlijk den naam had gedragen van Thanten, en niet van Tubanten. Dan, het is vrij onverfchillig , of
deze naamsverbastering later heeft plaats gehad , dan of de
Romeinen reeds daarvan oorzaak zijn geweest. Het is genoeg,
dat het, om redenen als voorgedragen, en naar het oordeel
van onderfcheidene geachte fchrijvers , zoo niet uitgemaakt zeker, ten minfle hoogstwaarfchijnlijk is , dat Twentia
is het oude Tubantia, en dat dit gewest nog den alouden
naam draagt, hoezeer door tijdsverloop eenigzins veranderd.
En is dit het geval; is liet, dat Twenthe (hetgeen dan bij
gevolgtrekking waar zonde moeten zijn) deszelfs naam niet
te danken heeft aan de onderlinge betrekking, welke er tusfchen hetzelve en Drenthe met nog een ander gewest beflaan
heeft, maar van elders, welke grond blijft er dan over, om
den naam van Drenthe van die zelfde betrekking af te leiden , en te hellen, dat Drenthe Drenthe, even als Twenthe
Twenthe genoemd is , omdat zekere Abt, bij gelegenheid van
zijne kerkbezoeken, in het Bene in de tweede en in het andere in de derde plaats kwam? Zeker, hiervoor blijft geen de
minfle grond over, Ik houd het daarom daarvoor, dat de naamsafleiding van Drenthe, gelijk die door de fchrijvers van de n
tegenwoordigen faat van Drenthe niet alleen als de beste ,
maar ook als volkomen gegrond is voorgedragen, en zoo als
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dezelve thans algemeen voor de eenige ware fchijnt gehouden te worden , ook al bedenkelijk en twijfelachtig is, even
1s de andere , die wij in de eerfle , tweede en derde plaats
hebben opgegeven.
Daar het dan tot nog toe niets minder dan uitgemaakt
fchijnt te zijn, van waar het land , dat wij bewonen, en
hetwelk zeker, om meer dan ééne reden, reeds nu zeer belangrijk is , maar vermoedelijk eenmaal nog veel belang
worden zal , zijnen naam ontleent, vermits de-rijke
naamsoorfprong van Drenthe nog fteeds in het duistere fchijnt
te liggen, zij het mij veroorloofd, een nieuw gevoelen voor
te dragen , en aan te wijzen , hoe en van waar de naam van
Drenthe mogelijk ontftaan zal zijn ; een gevoelen , hetwelk,
wanneer het gegrond is , tevens licht verfpreidt ten aanzien
van de oude gefchiedenis en betrekkingen van dat gewest.
Vooraf echter zullen wij een' uitflap ter zijde moeten doen,
en ik zal Uwl. aandacht eene wijle tijds moeten bepalen bij
het oude IYriesland, en de betrekking, die tusfchen dit eu
Drenthe beflaan heeft.
Drenthe heeft eertijds een gedeelte uitgemaakt van het oude, beroemde Vriesland. Deze stelling zullen wij gereedelijk toefemmes, wanneer wij ons dat land, hetwelk van tijd
tot tijd , niet alleen in zijne inwendige gedaante en geíteldheid, maar ook in grenzen en uitgeftrektheid, groote verandering ondergaan heeft, voordellen, zoo als het was ten tijde van deszelfs grootften omvang, — ten tijde, toen het ten
zuidwesten door de Schelde en ten noordoosten door de Elbe
begrensd werd, —ten tijde , bij voorbeeld , van KAREL DEN
G R 0 O T EN (in de achtte eeuw) , die , de Vriezen onder zijne
gehoorzaamheid gebragt hebbende , hun tot grenzen aanwees,
ten westen de Schelde, ten oosten de Wezer,— of in de veertiende eeuw, ten tijde toen Friesland verdeeld was in zeven
zeelanden. Immers deze groote uitgetlrektheid moet noodzakelijk Drenthe mede hebben bevat; trouwens liet flaet ook uit
achter de wetten van den Opltalboom -drukelijgfchvn,
die oude Vrie/che grondwet , waar gezegd wordt, dat het
vierde zeeland , behalve eenige andere daar genoemde gewesten, geheel Drenthe bevatte, zoo als ons dit door S C HOT Ai' u s is medegedeeld.
Hoezeer minder duidelijk, fchijnt evenwel de stelling, dat
Drenthe tot Vriesland in vorige tijden behoorde, niet minder
waar te zijn , wanneer wij Vriesland nemen in een' meer beperkten zin, en wij ons dat land voor den geest brengen,
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zoo als de oude aardrijkskunde en de gefchiedenis ons hetzelve aanwijzen , in nog veel vroeger tijden, dan die, van
welke wij gewaagden. — Ten tijde der Romeinen, tot welke
zich de gefchiedfchrijver T AC i rus, die ons de eerfte berigten onzer voorvaderen mededeelt, bepaalt, woonden de Friezen in het gewest, hetwelk tusfchen het land der Batayieren , den Oceaan, de Eems en liet land der Bructeren gele
terwijl het land ten oosten van de Eems tot aan-genwas;
de Elbe bezet was door de Cauchen. Vervolgens , misfchien
wel ter zake van de oorlogen tegen de Rozneinen, fchijnen
de Cauchen zich met de Vriezen vereenigd te hebben. Immers de landitreek tusfchen de Eems en de Elbe , en nog
Bene (treek over deze laatstgenoemde rivier, is onder Friesland, ten minfte onder de algemeens benaming van vriesland,
begrepen geworden, en heeft mede uitgemaakt de bekende
zeven zeelanden. Deze grooce uitgeftrektheid is later weder
beperkt, en Friesland is, als het ware, in deszelfs oude
grenzen tot over de Eenas teruggetreden, of liever de naam
van Friesland heeft zich weder bepaald bij het eigenlijk land
der Vriezen, die vervolgens onderfcheiden zijn geworden in
Oost- en Lhestvriezen, waarvan deze ten westen en gene ten
oosten van de File woonden. De verwisfeling van den naam
van rVestvriezen met dien van Noordhollanders is van latere
tijden. Dat nu Drenthe tot Friesland behoorde in de opgegevene vroegere tijden, of tot het eigenlijk Friesland, genomen in een' beperkten zin, is hetgeen nu verder door ons
moet worden aangetoond; en wanneer wij vervolgens Friesland noemen, of daarvan fpreken, dan bedoelen wij het in
olien meer beperkten zin , namelijk de landitreek ten westen
van de Eeres gelegen, en meer bijzonderlijk tusféhen de Flie
en de Eesns, of de Oostvriezen van de latere tijden; en dan
moeten wij ons dat land niet voorbellen, zoo als het zich
thans voordoet , zoo bevolkt en zoo bewoonbaar, maar wij
moeten ons hetzelve voor den geest brengen , zoo als het geíteld was s'6br, en in de eerfle tijden na dat de woede van
den grooten Oceaan, in het meer Flevo getlort, de Zuiderzee
beeft daargefleld, te weten laag en onbedijkt , blootge(leld
aan dagelijkfche overilroomingen, voor zoo ver de lagere
ilreken betreft. Wij moeten ons hier het onderfcheid tusfchen vroegere en latere tijden verbeelden , zoo als n EL
za it its het van geheel ons vaderland befchrijft, in den eerílen
zang van zijne Hollandfche Natie.
-
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Om dan te betoogen , dat Drenthe in vroegere tijden tot

Vriesland behoorde, moeten wij in de eerste plaats de opmerking ma ken , dat Vriesland en de Friezen altijd een aan
volk geweest zijn. Dat gewest had zeker-zienljkad
eerie aanmerkelijke uitgcftrektheid en eene beduidende bevolking. Dit fchijnt zeer duidelijk uit de oudf}e gefchiedenis te
blijken. Maar, letten wij op den aard van het land, zoo
als liet voorheen was. Dat land immers, hetwelk nu de provinciën Vrieslanul en Groningen uitmaakt, was grootendeels
laag, en in den winter en bij alle hooge vloeden onder water en onbewoonbaar; het was gedeeltelijk, zomer en winter door, onder dc zee bedekt. Het hooge en zandige gedeelte van het tegenwoordig Vriesland, zelfs vereenigd met
liet hoogte deel van het aangrenzend Groningerland, die
oorden, welke nu de Viie/clie en Groninger wouden worden
genoemd, waren niet toereikende tot zetel van een geheel,
aanzienlijk volle,; en, wanneer zich hiertoe de grenzen van
Vriesland hadden bepaald, zonde het niet zoo opmerkelijk
zijn in de gefchiedenis , als het is. Het moet dus noodzakelijk grooter zijn geweest, en gevolgelijk heeft het naast •aan
veilige Drenthe een gedeelte daarvan uit.-grenzdho,
gemaakt. Ja, vermoedelijk was dit oord wel in vroegere tij 'den de voorname zetel der Friezen ; want toch Drenthe is in
de oude gefchiedenis als een afzonderlijk land niet bekend,
en men meent te kunnen nagaan , dat het voorheen veel meer
bevolkt was , dan thans. Wat is nu natuurlijker, dan dat de
inwoners van hetzelve, nadat de meer vruchtbare oorden
door eenige bedijkingen en het bedwang der wateren meer
veilig waren geworden, zich daar hoofdzakelijk hebben gevestigd en zamengedrongen, en dat de naam van het geheel
later de naam is geworden van het beste en meest bevolkte gedeelte ? Ook is het opmerkelijk, dat het tegenwoordig Vrieshand van Drenthe door de natuur zelve niet zoo duidelijk en
flellig is afgefcheiden , als Drenthe van die landen, welke
het ten zuiden en zuidoosten begrenzen, afgezonderd is. Dit
is, herhalen wij, opmerkelijk; want in vroegere tijden vooral
werden de onderfcheidene volken en vplksfhammen veelal van
elkander gefcheiden door de natuurlijke gefteldheid van het
land, als door bergketenen, rivieren en dergelijke. Men flelIe zich voor, dat Drenthe, door het opdroogen der onoverzienlU,ji:c nmocrasfen , eerst federt de battle jaren van den zuidenzuidoostkant opgehouden heeft teil cenemale ontoegan-
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kelijk te zijn, met uitzondering alleen van die finalle zand
waarop Koevorden gelegen is. Tusfchen Drenthe en-hogte,
het tegenwoordig Vriesland liggen ook wel uitgeflrekte vee
dan deze zijn hier en daar door aanmerkelijk breede-ne;
zandhoogten afgebroken, en stellen op verfchillende plaatfen
de noodige gelegenheid tot gemeenfchap gereedelijk daar.
Drenthe is derhalve door de natuur zelve meer afgefcheiden
van het tegenwoordig Overt sfel , voorheen het land der Bructeren, dan van Vriesland. — Verder moeten wij hier gewag
maken van de gelijkheid in hoofdtrekken van het volkskarakter, welke men nog tusfchen de Vriezen en Drenthen meent
te kunnen befpeuren. Men denke hier aan beider gehecht
aan het oude en ílellige afkeerigheid van alwat nieuw-heid
en vreemd is, aan beider ernflig, mannelijk en zelfs eenigermate ftroef karakter, aan beider grooten weérzin tegen alwat
luidruchtig, ligtzinnig en wuft is. Een der beroemdlte Fran[eke fchrijvers zegt van de Nederlanders in het algemeen, dat
het goede onderdanen , maar slechte Aaven zijn; dit is bijzon
waar van de Friezen , maar het is ook waar van de Dren--der
then. -- Daarenboven beweert men, dat tusfchen de overoude Drentjche en Yriefche wetten, inflellingen, gebruiken
en zeden veel overeen(temming gevonden wordt ; en , wanneer men ons het verfchic in de taal zoude willen tegenwerpen, dient men te bedenken, dat dit te veel en dus niets
zoude bewijzen, daar toch het verfchil in taal tusfchen des
Groningers en Vriezen nog grooter is. -- Bij de aangevoerde
bewijzen vermeenen wij nog een te kunnen voegen , hetwelk , naar ons inzien , zeer veel beteekent. Her is de be.
naming van de noordelijke poort van het zoo oude Koevorden. Waarom heet deze poort de Vriefche poort; terwijl de
tegenoverstaande de Benthemer poort genoemd wordt ? Zeker
om geene andere reden, dan omdat men deze naar Bentheim
en gene naar Vriesland uitging. — Dat een der groote Drie
wegen of landltraten zich , volgens eenigen van Keulen,-fche
maar volgens anderen van Koevorden tot Stavoren uitítrekte,
willen wij als geen bewijs doen gelden ; maar wij zullen nu
kortelijk nog aantoonen , dat niet alleen gefchiedkundige daadzaken, maar ook de uitfpraken van achtingwaardige gefchiedfchrijvers en aardrijkskundigen in het voordeel van onze flelling pleiten, hoezeer de meesten zich over dit punt niet
fiellig verklaren.
(Ilet vervolg en flat hierna.)
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nze reis is zonder het miníle ongemak afgeloopen. Wij
hebben vol(lrekt geen ftorm gehad. Tusfchenbeiden hing het
fchip wel eens zoo, dat wij aan elkander gebonden moesten
zitten; doch dit werd door de fchepelingen, fpotterderwijze,
een pasfagiersflorm genoemd. Het merkwaardigst van onzen
togt was het aandoen van twee eilanden , waaromtrent ik u
'een en ander zal verhalen.
Het eerlle ligt aan deze zijde van de Kaap , en heet Tristan
d'flcunha. Het is een zeer groote berg, wiens kruin altijd met
fneeuw is bedekt en zelden beklommen wordt. Wij kwamen
er 's morgens den 14. November 1826 aan, en zagen eerst
niets dan eene groote zwarte wolk, welke langzamerhand
verdween, en boven welke de piek majestueus uitftak. De
Kapitein hield het voor onbewoond ; doch dit bleek fpoedig
anders, toen wij eene floep met de Engelfche vlag zagen naderen, met zes gewezen Engelfche militairen bemand. Zij
bragten verfche koemelk mede, welke ons de thee en koffij
niet weinig verlekkerde , en verhaalden ons , dat dit eiland achttien bewoners had , bellaande uit 8 mannen, a vrouwen en
8 kinderen.
Eenige pasfagiers gingen aan wal, terwijl de watervaten
gevuld werden; wordende er twee watervallen gevonden van
heerlijk zoet water. De vrouwen aan boord zochten alles bij
elkander, wat zij maar dachten , dat die vrouwen en kinderen eenigzins dienilig kon wezen. De teruggekomene pasfa
vertelden ons, dat zij op dit eiland vijf woonhuizen,-giers
negen grootere en kleinere loodfen , als ook Bene traankokeríj, finederij , veeflallen en bergplaats voor veldvruchten hadden gezien. Er waren acht akkers land met tarwe, gerst en
erwten bezaaid , en wel voor honderd inwoners aardappelen ,
waarvan wij gegeten hebben ; zij finaakten ons goed , doch
niet zoo lekker als de Hollandfche, snaar zeker twee- à drie
groot. Daarenboven was er zoo veel weiland , dat-malzo
zij ioo fchapen , 15 fluks vee, waaronder twee melkkoeijen
en 4o varkens, onderhielden; ook waren hun van de Kaap
twee paarden aangevoerd. Zij maken mede veel werks van
de visfcherij , en hebben vijf booten. De opperfte dezer volkplanting was er reeds tien jaren geweest, en hoopte daar zijn
A'IENCE.LW. 1828. NO. 5.
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leven te eindigen. Hij was een Engelschman, voormalig Ma.
rinier op liet Blokkade - eskader van St. Helena, en werd
door allen vade r geheeten. Tegen het grootte woonhuis
groeide een wijnítok en appel- en perenboomen. Wilde beesten
zijn er voltrekt niet , en het is er bijkans nooit slecht weder.
Die goede menfchen waren zoo dankbaar voor al hetgeen zij
kregen , dat zij betuigden ons fchip niet ligt te zullen vergeten, en ons wederkeerig een geflagt varken, melk en aard
gaven. Onze pasfagiers hadden zich-apelntgfchk
onderwijl den tijd ten nutte gemaakt om te visfchen, en
bragten bijkans drie ankers wijnmanden vol visch mede, zeer
fraai van kleur, en waarvan. de kreeft mij het beste finaakte.
's Middags ten 5 ure gingen wij weder onder zeil , pasfeer.
den de Kaap, en zeilden zoo voort tot den ft December,
toen wij het eiland St. Paul aandeden. Ook dit heeft het
voorkomen van een' hoogen berg, en is geheel woest en onbewoond, doch bijzonder fraai. De bergen zijn in een' halven cirkel, in welken eene kom is , door twee punten groote keifteenen van de groote zee afgefcheiden, alsof het door
kunst gemaakt ware. 's Morgens gingen eenige pasfagiers aan
wal, en 'smiddags volgde de Kapitein met de Dames. Som
beklommen den berg, 't geen mij te vermoeijend was,-migen
zoodat ik bij een paar vervallen hutten bleef zitten , welke
daar waren opgeflagen door menfchen, die op de zeehonden
waren geweest. Wild gedierte befpeurde men ,er niet,-vangst
dan wilde zwijnen ; deze waren vrij talrijk, en liepen flrijkelings
langs mij henen. Wij vingen er levende vogels, penguinen
genaamd, waarvan wij er nog twee levend te Batavia heb
ook veel visch; en , wat het merkwaar -bengrat.Eis
geen tien voetflappen van de plaats der vischvangst-digles,
óntfpringt eene bron van kokend water, waarin wij twee eijeren gaar kookten, en de fleenen zagen opborrelen, tusfchen
welke het water ont1 rong. -Eerst 's avonds laat kwamen wij
weer aan boord, en zeilden den 5 ]anuarij 1827, zonder ver
belangrijke ontmoeting, de firaat Sunda in.
-der
Het is niet te befcllrijven, hoe verrukkelijk fchoon liet is,
wanneer men zoo lang ulechts lucht en water heeft gezien,
de kusten van Java langs te zeilen. Het is of men altemaal
langs aangelegde tuinen vaart. Den Aden kwamen wij op de
reede, en flapten dien zelfden dag aan wal.
De ftad levert een treurig gezigt op. Zij is zeer vervallen, en alleen door Inlanders en Chinezen bewoond; want
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de Europeér•s, die er hunne winkels hebben , gaan tegen den
middag naar hunne huizen buiten de Clad; zoodat men zeggen zou , dat er de verfchrikkelijklle armoede heerschte. Des
te beter bevalt de reeks fraaije huizen buiten de flad. Wij
bewonen een huis , dat wel iets van eene kerk heeft doch
waarin flechts twee kamers zijn. Het beflaat,zoo als de meeste huizen alhier, uit galerijen met fleenen vloeren en groote
deuren, die men alle openzet. Wij zitten ook altijd in die
galerijen. De kamers zijn tegenover elkander, en zoo ontzaggelijk groot , dat alle meubelen er als in verzinken. De
keuken is bezijden liet huis, en voor eene Hollandfche vrouw
eerre regte ergernis; dezelve gelijkt eer naar een rookhok.
Men merkt hier weinig onderfcheid in de klasfen van menfchen; alles gaat met elkander om, fchoon gedwongen en
flij f.
Eens in de maand geven eenige liefhebbers eene tooneelvertooning, die men voor f 5. voor een' Heer en f 3. voor
eene Dame, ter bellrijding der onkosten, kan bijwonen, mits
men zich voor drie maanden verbinde. Ik voor mij vind het
zulks niet waardig. De vrouwenrollen worden door laffe jongens vervuld.
De Chinezen geven ook tooneelvertooningen, als het lichte
maan is. Ik heb er eenige gezien; maar, dewijl ik de taal
niet verfla, was het voor mij het laffle gebarenfpel, dat
men zien kan; alles gaat zingende, maar niet zoo'n akelig
gekerm , of ze verfchrikkelijk gepijnigd worden , en zoo is
al hunne muzijk. Alle maanden is er bal, doch bijzonder
duur. Het bevalt mij hier niet. Men verteert een fchat van
geld in armoede. Men moet eene reeks van bedienden hebben voor het werk van een dagmeisje of oppasfer in Holland.
Doch genoeg hiervan. Ten slotte wil ik nog eene groote
partij befchrijven, die ik bijwoonde , en eerre Chinefche begrafenis, waarvan ik ooggetuige was.
Het feest werd gegeven door een' rijken Jood op zijn' 72flen
verjaardag. Hij had over de 300 menfchen genoodigd, en er
zijn er over de 400 geweest (een ilaaltje van Oosterfche gast
gingen wij er heen, en werden door-vrijhed).Tnáf7
Ceremoniemeesters binnengeleid. Alles, wat kostbaar en lekker
was, werd rondgediend. Ten 7 ure gingen wij danfen. Het
huis en de oprijlaan waren fchitterend verlicht , en tusfehen
9 en no ure flak men fchoone vuurwerken af. Ten 12 ure
zaten wij aan; er was voor 375 menfehen aangeregt, zoo.
P. 2
]
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dat er nog plaats te kort kwam. Alwat er werd opgedischt ,
was het uitgezochtfle, dat er te krijgen was. Alle de fchotels waren masfief zilver, fauskommen en dergelijke masfief

goud. Ik durf niet zeggen , op hoe veel duizenden de
tafel alleen werd begroot. Na het eten werd er weder gedanst, en eerst 's morgens ten half 6 gingen wij naar huis.
De ganfche groote wereld van Batavia was er verzaníeld; en
die zelfde gastheer, welke nu die luisterrijke partij gaf, had
22 jaren te voren, voor hetzelfde huis, als gemeen foldaat op
fchildwacht gettaan, en, wegens een klein pligtverzuiat, aldaar

een pak hagen gehad. Of hier ook geld te verdienen is

geweest !
Nu komen we aan de Chinefche begrafenis. — De man was
al over 't jaar dood, eer hij begraven werd; en dit ging met
zoo veel poppenfpel verzeld, dat de onkosten op f i8,000
gefchat werden. Alleen in zijne kist had hij vier paarlen van
f 600 het ftuk. Ik kan niet alles befchrijven: alle zijne bedienden, levensgroot In was geboetfeerd en aangekleed, en
Bene menigte poppen , en huisjes, en prullen zonder bedui_
denis, maar op het kostbaarst gemaakt, worden mede naar 't
graf genomen en dan verbrand , alleen tot bewijs van den
grooten rijkdom des overledenen.

VERGELIJKENDE WZISGEERIGIt TAFEL VAN HET STELSEL DER.

BOETSTRAF E1 DAT DER DOODSTRAF.

(Volgens den 1 ieere L U e A s.)
Boetflraf.

Doodffraf.

s. ,,(dij verlaagt noch over-

z. Zij verlaagt of overfpant
den fchuldige.
2. Zij maakt den man niet
2. Zij verwekt afkeer, om
hatelik , die haar uitfpreekt.
ze uit te fpreken.
fpant den fchuldige.

3. Zij fchenkt vereerende

3.Zij fchept het onteerend

werkzaamheden en ftreelende beroep van beul, en bereidt
gewetensgetuigenis aan hen , der overheid naberouw, ja
die tot hare voltrekking za- wroegingen.
menwerken.
4. Zij bevordert regtvaar.
^}. Zij wettigt moord.
digheid en juistheid in de toe.
pasfing der wet.
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Boetfíraf.

Doodjiraf.

5. Zij is voor trap en wijziging vatbaar.

5. Zij is dezelfde voor alle hoofdmisdrijven; zij biedt
den misdadiger dikwijls geenerlei beweegreden aan, om
zich van nog zwaardere beleediging te onthouden, en
fpoort hens zelfs fomwijlen
daartoe aan.
6. Zij plant flraffeloosheid
voort.
7. Zij verwekt geene vree ze, zoo lang zij kans aanbiedt
van ontwijking.
8. Zij is onherflelbaar.
9. Zij vernietigt den fchuldige , in fiede van hem te ver
-betrn.
Ic. Zij kan niet ten nutte
bekeerd worden.
ii. Zij treft den jongeling
even als den grijsaard; den
onverfaagden booswicht, wien
zij geene verfchrikking baart ,
even als den lafhartige , die
haar ontwijkbaar acht.
12. Hare openbaarheid is
gevaarlijk , en meer gefchikt
om neiging dan om afkeer
van moord in te boezemen.
13. Zij verwijdert zich van
alle onze zedelijke denkbeelden.
14. Zij miskent dezelve,
daar zij eene raagt boven haar
plaatst.
rg. Zij verwerpt en keert
dezelve onderstboven.

6. Zij onderdrukt ten ilerkiie de misdaad.
7. Zij maakt duurzamen
indruk.
8. Zij laat hergelling toe.
9. Zij verbetert.
Io. Zij Richt nut.
ii. Zij is regtmatig; dat
wil zeggen, vatbaar, om ,met
eene gelijkmatige toedeeling,
op elke foort van menfchen
te worden toegepast.
z2. Zij firekt het publiek
ten waarfchuwenden voorbeeld.

13. Zij heeft alle onze zedelijke denkbeelden voor zich.
14. Zij erkent de oppermagt
der 4vet.

15. Zij neemt aan en eerbiedigt de natuurlijke, maat
-fchapelijkngodsf
uitfpraken.
16. Zij is bekwaam ,om den
16. Zij vindt weinige this.
verhardden misdadiger te on- dadigers, die haar xegtvaarderwerpen.
dig keuren, en fielt alzoo,
bij elite teregtil:elling , de majesteit der wetten bloot aan
verguizing.
17. Zij vernietigt de mis
17. Zij vernietigt alleen den
-da. misdadiger.
18. Zij wekt wroeging en
18. Zij bluscht die uit.
berouw.
i9. Zij laat den mensch de
ig. Zij ontrukt hem die voor
hoop.altijd.
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Boetflraf.

Doodj7

af.

2o. Zij maakt de misdaad tot
2o. Zij handhaaft den pligt
bij deszelfs onfchendbaarbeid. een' tweeden God , die ons
ontflaat van de verpligting,
door den eerhen opgelegd.
2I. Zij behoudt aan zich
sr. Zij bewaart het regt bij
het uitfluitend voorzegt van
deszelfs onvernietigbaarheid.
deszelfs verkrachting.
Ma. Zij verkondigt de ge22. Zij matigt zich ,omtrent
het aanwezen van den mensch,
lijkheid van het regt.
het regt aan van Dien , die
ons hetzelve heeft gefchonken.
23. Zij loochent dezelve.
23. Zij neemt de verantwoordelijkheid aan van ons
lot.
24. Zij boezemt eerbied in
24. Zij vernielt dien.
voor het leven van den
mensch.
g5. Zij verzacht de zeden.
25. Zij maakt die woest.
26. Zij is befinettelijk,
26. Zij Nicht een heilzaam
voorbeeld , door de verbete- door het voorbeeld van den
noord , dien zij pleegt.
ring, welke zij bewerkt.
27. Zij voorkomt die enkel
27. Zij voorkomt, op eene
zedelijke wijze, de herhaling op eene íloífelijke wijze, en
van misdrijf, zoo wel van gevolgelijk alleen van den
den kant des fehnldigen als kant des fchuldigen.
van dien der medepligtigen.
28, Zij is overdrijvend, de28. Zij heeft niets overdrijvends.
wijl het grootfte deel van het
lijden des ten dood verwezenen, de folteringen, welke
de teregtflelling voorafgaan ,
voor het voorbeeld verloren
gaat.
29. Zij verítopt de bron
29. Zij behoudt, zoo veel
fleclus mogelijk is , de mid. der blijkbaarheid, niet zelden
delen, om den weg der ge- onmisbaar ter befcherming der
regtigheid te verlichten, en onfchuld zoo wel, als ter
de misdaad tot in hare laattle ontdekking van nieuwe misdrijven.
verfchanfingen te vervolgen.
30. Zij is eenigermate een
30. Zij houdt het zwaard
waarborg tegen de dwinge- boven onze hoofden opgehelandij en de bloeddorftige uit ven, hetwelk ons voorgeflacht
-fporighedn omwetlin. wegmaaide.
gen.

13e/luit.

,De/uit.

De dooditraf is een aanfIag
Deboetfiraf is, als •tware.
Bene Voorzienigheid, welke van den mensch tegen den
den mensch wedetoiii met zij- mensch, Zij behandelt den
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Boetfrraf.

Doodjlraf.

nen Schepper, met zijne natuurgenooten , met zichtelven
verzoent, door aan hem den
tijd, de mogelijkheid, de be.
langflelling te laten, om beter te worden.

mensch als eene dierlijke magt,
welke zij vernietigt door Bene
Merkere magt , zonder hem of
den tijd, of de mogelijkheid,
of de belangfteiling te laten ,
om beter te worden.

Nog ééne bewijsreden ontbrak er tegen de Doodflraf ; te
weten, derzelver verdediging: deze heeft onlangs de Heer
A s s ER geleverd, in zijne Apologie de la Peine de Mort.

GEHEIME OORZAAK VAN IIET WELSLAGEN DER HOLLAND -

SCIIE OMWENTELING VAN

1787.

(Uit de Mémoires de s É G u R.)

li

et is bekend , dat de Pruilen in :787 waarfchijnlijk niet
zouden doorgedrongen zijn naar het hart van Holland, indien
het Fran/cite Hof, volgens zijne beloften, een legercorps bij
Civet had geplaatst. De Hertog VAN B RUN S WIJ a zelf
zeide naderhand , dat de Koning van Prulsten een' oorlog
met Frankr ijk, en daardoor ook waarfchijnlijk met Ooostenr ijk, vreesde, en dat, wanneer er te Give: een leger geweest was, hij Lii! zou hebben blijven liggen; maar, toen
twee Officieren van zijnen ulaf aldaar niet een enkel vaandel
en geene enkele tent vonden , had hij zijnen togt verhaast
en Holland bezet.
Wat was nu de oorzaak dier werkeloosheid , die den Patriotten van dien tijd eerst onmogelijk, en , toen zij die naderhand ervoeren, onverklaarbaar voorkwam ? — Eene zeer
geringe reden: eene praatpartij. Een nieuwe Fran/the Minister van Finantiën, de Aartsbisfchop van Touloufe, zag
neet leedwezen, dat de Koning, op den raad der Ministers
van Oorlog en Marine , de Heeren DE s a G u R en DE CA ST RI E s, belloten had , de Staten van Holland (bij s í, G u R ver
Staten Generaal genoemd) tegen den Stadhouder-kerdlij
bij te ftaan. Hij vreesde, dat de reeds zeer groote nood der
geldmiddelen, die twee jaren later de Omwenteling voort
dien oorlog nog verdubbeld zou worden, en het-bragt,do
Rijk dezen fchok niet zou doorliaan. Tot dat einde bediende hij zich van een zonderling middel. Een der Ministers ,
ate deugdzame MA LE II E R B E s, was door den Koning (dien
hij ook in zijn laatfile regtsgeding bijgedaan heeft) bijzonder
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geacht; doch hij had het zwak, van, wanneer hij eenmaal
aan den praat was gebragt, moeijelijk te kunnen eindigen ; bij
wist ook zeer goed te fpreken , en men hoorde hem gaarne.
Nu wist de Aartsbisfchop, zoo dikwijls de Ministers van
Oorlog en Marine den Koning het bevel tot verzameling van
liet leger bij Giet en de aanwijzing der daartoe noodige
fondfen ter onderteekening bragteiI , in den Raad der Ministers , met veel beleid, eene vraag aan MALES Ii ERBE s nopens vroegere gebeurtenisfen vane dien aard op te werpen ,
waarin deze bij uitlIek bedreven was. Dan begon hij terflorid te vertellen. Vergeefs wilden de beide Ministers hem
Horen: de Koning bleef met aandacht luisteren; de tijd verliep, en de zitting werd uitgefleld. Zoo ging het vier zittingen, dat is veertien dagen, lang. Dit was juist het beflisfende tijdIlip. Van dat uitfiel maakten RU N S wit K gebruik. De
Aartsbisfchop Rond zeer vreemd op te zien, toen hij hoorde,
dat de Pruilen reeds te Utrecht, Gorinchem en in den Haag
waren , en voor Amfierdasn Ronden; terwijl de Stadhouder
door Hollands Staten was teruggeroepen. Toen was het natuurlijk te laat.

SCHERPE TREKKEN VAN DEN DAG , TEN BEWITZE VAN DEN
VOLKSGEEST DER FRANSCHEN IN HET STAATKUNDIGE.

(Uit Fran/cite Dagbladen.)

Z

OO wij tot den Heer DE VIL Lh L E zeggen, hetgeen de
Kardinaal D u B o i s zijnen ontrouwen Intendant op een' Nieuwjaarsdag toevoegde: „ U fchenk ik alles, wat ge mij in het
» afgeloopen jaar ontf'olen hebt!" is hij wèl af.
Men moest hem veroordeelen, om zelf naar zijn geboorteland het geld te dragen, dat hij ons ontvreemd heeft.
Hoe hebben zij toch kunnen vallen ? Zij waren reeds zoo
laag
Voortaan zullen zij van hunne renten leven , of — van
de onze!
Wat hem thans kwelt, is, verpligt te zijn , voortaan zelf
het geld zich te verfchaffen, dat hij verteerr.
Hij zegt, dat hij een arme Duivel is. Duivel, ja; maar
arm ......
Men zegt van zekere Excellentie, dat hij nooit vuur gezien
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heeft. Hij is dan zeker nooit in zijne keuken geweest!
In ílede van zijne Medeburgers , moge hij voortaan den
Tijd dooden.
Men noemt hem clairvoyant. Wel dan, laat hem eens in
zijn Geweten zien
„ Men moet toch wel voldaan zijn over mij ; want men
„ heeft mij bedankt!" zegt de Heer D E v.
Men fchat het vermogen van den Heer D E V ILLt LE Op
3o millioenen; juist een franc per hoofd, die hij ons ontilal.
Men heeft tot Monfeigneur D'HERMOPOLIS (FRAYSSIr o Us) gezegd: Ite, misfa est. En Frankrijk heeft geantwoord: Deo gratias.
De Heer R A V E z ging dezer dagen eene fchool van weder
onderwijs bezoeken , ten einde zich te poputariferen.-kerig
Op het oogenblik , dat hij dezelve binnentrad, begon een
aardig jongsken te conjugeren: » Ik zit voor, gij zit voor,"
enz. De Heer a. vertrok, maar zoo tamelijk voldaan.
De Heer a., zoo gewoon in eene fauteuil te zitten, vindt
thans zijne bank wat hard.
Men is verpligt geweest, de fauteuil des Voorzitters van
de Kamer der Afgevaardigden te veranderen. Zij helde dermate naar de linkerzijde over, dat het onmogelijk geoordeeld
werd , voor iemand , die besloten had een juist evenwigt te
bewaren , zich daarop neder te zetten.
Men heeft berekend, dat den Maarfchalk LA N NE s, gedurende zijne veldtogten , vijftien paarden onder hem gedood
zijn. De Heer Burggraaf D E C A U X, Minister van Oorlog,
heeft , gedurende zijne ganfehe militaire loopbaan, twintig
teuningfloelen onder zich verjleten.
Men zegt, dat hij verlof verzocht en verkregen heeft, om
zijne draaijende fauteuil naar de Kamer te doen overbrengen; zoodat men niet meer zal kunnen zeggen: de Heer
DE C. is op de bank der Ministers , maar wei: de Heer ir n
c. is in zijn' leuningiloel gezeten.
Een goed Minister mag men eeren.
Zij (achten de Ineloenen, vrind!
Wel vijftig moet men foms proberen,
Vóór dat men één' , die goed is , vindt.
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en blijder toekomst lacht het hopend menschdanl aan
In elke wereldpreek boort reéds het jeugdig graan
Der vrijheid en des heils door fchol en aardkorst henen,
En 't malsch en mollig groen, door hemelpraal befchenen ,
Dekt, heerlijk als een kleed gefpreid voor Vorftenvoet,
Deze aard' , zoo lang doorweekt van tranen en van bloed
Vooruitzigt vol van hoop, wat fpelt gij rijken zegen!
Zoo Hechts geen wolkbreuk van den krijg, geen hagelregen
Der dwinglandij, geen blaak der dweepzucht halm en plant
Ter neêr Icletfe of verfchroeije op 't albelovend land.
De menscllheid juicht en— beeft ! —Wien zendt zij op tenVader,
Opdat hij met haar be zijn' eeuwgen zetel nader',
En, tolk van heel deze aard', met onweêrftaanbren gloed.
Hein rijping fineek' voor 't zaad, dat zoo veel hopen doet?
Daar heft zich CANNING op.—Nog naauw ten top geflegen
Der magt , van waar hij de aard' beflraalt met licht en zegen,
Daalt hij gelaten neêr in 's grafkuils duistren nacht.
Één kreet des jammers klonk alomme. Traan en klagt
Ontvloot aan 't menschdom, dat hein minde. — Maar op vlerken
Dier Englen , die reeds hier in 's aardrijks nevelperken
Hem leidden, de Englen van hot Regt en van het Licht,
Hief zich zijn geest tot God. —
Hij valt op 't aangezigt
En fpreekt: „ Uw heilig werk, o Heer! is aangevangen:
„ De toorts, door 't dwalend volk bij huilende oproerzangen
„ Als razend rondgezwaaid, door roof en moord ontwijd,
„ Ik greep haar in mijn vuist , en fpreidde wijd en zijd
„ Haar'ftraal.—Toenriep de dwaas:,,Haarvlam zal't al vernielen "!
„ —'c Was weerglans hechts van 't licht, waarvoor de Serafs knielen 1
(*) De aanleiding tot dit ftuk en verfcheid.ene denkbeelden in hetzelve zijn ontleend uit een gedicht in rijmelooze
jamben , getiteld : .Vgiion , elm Jahresfchlufs :827, von G.
s c x w A a , in het lllorgenblatt voor 1828 , No. I. De vorm
is echter veranderd, denkbeelden zijn gewijzigd en ingevoegd ,
en het laatfte gedeelte is geheel oorfpronkelijk. Deze aanmerking fcheen noodzakelijk, ten einde ieder zijn eigendom
behoude. e. D.
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„ Zij lichtte , en bij haar' fchijn ging ik als zaaijer uit
En wierp de korrels neêr, waar eens een oogst uit fpruit
Van vrijheid en geluk voor ieder volk der aarde.
„ 0, vrij vloeit dan de fchat, dien zich de nabuur gaarde,
„ Tot 't volk, dat dien ontbeert en andre fehatten biedt;
Vrij zweeft dan woord en fchrift door aller rijksgebied;
Vrij gloeit in ieders borst 't geloof dan van zijn vaadren;
„ Vrij vliet de ftroom des bloeds door Vorst- en burger-aadren;
Vrij buigt zich onderdaan en Koning voor de Wet,
„ En voor de Wet alleen! — Geen flagboom is gezet,
„ Geen kluister knelt er meer , van Nieuw Columbie's ilroomen
„ Tot waar de Eurotas vloeit langs bloedbevochte zoomen.
„ Die toorts, waarbij ik zaaide, ik heb haar niet geroofd;
„ Gij weet het, Heere! Gij ! — Daar lag zij , uitgedoofd,
„ Door Vorflenvrees vertrapt. — Gij wildet 't niet, Algoede 1
„ Daar riep mijn Koning mij, op Uw bevel. — Ik fpoedde,
„ En blies heur vonkje in gloed, ten licht der duistrende aard'.
„ ja zelfs de Heerfchers , hoe door 't oproerfpook vervaard,
„ Zij zagen ze in mijn hand met flil vertrouwen gloeijen:
Een fprank drong in hun horst,—ende ijskorst moest vervloeijen,
„ Die 't Vorstenhart omtoog; de Vrijheid kreeg haar regt,
„ De drieknoop werd gewrocht en Hellas pleit beflecht !
„ En thans, nu'k,de aarde ontrukt, mij in Uw licht mag baden,
„ Smeek ik U nog, o God! druk 't zegel op mijn daden;
Laat niet mijn werk vergaan, dat 'k aanving op Uw woord!
„ Spruite uit 't ontkiemend groen een rijke graanoogst voort!_
„ Wat ieder Vorst gedoogt, wat alle, volken vragen,
„ Waarvoor 'k mijn leven gaf, laat, laat de Vrijheid dagen!"
De Godheid wenkt; een Engel nadert, en zijn hand
Beroert den zaligen ; — daar zijgt hij, overmand,
Ter neder in den flaap des hemels, die geen droomen,
Als hier op aarde, kent. —
Gods tijdflip was gekomen;
Daar wekt een donderflag, waar de Engel van verbleekt,
Den zaalgen, — Hij vliegt op, halffluimrend nog, en (preekt:
i, Ik hoor ons fcheepsmetaal ; Oud England dondert weder:'
Geheel ontwaakt , werpt hij den blik op aarde neder,
Ziet Navarino's bogt , der Turken vloot in gloed,
En 't Christendom ontlast van Hellas vloek en bloed
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De jubelkreet der aard', ten hemel opgevaren,
Klinkt heerlijk in zijn oor ; en met der Englen fcharen
Huwt hij zijn geestenítem aan 't lied der Christenheid.
De lofzang eindigde: -- hij zweeg; -- zijn oogblik weidt
Langs 't helverlichte vlak der aarde, diep beneden.
Hij fchouwt zijn zaaifel aan; — 'theeft ítorm noch vorst geleden
En fchiet In airen reeds. -- Hij wendt den blik naar 't Noord,
Naar 't vreeslijk reuzenland, waar, op één enkel woord
Des Czaars , miljoenen 't zwaard in firijdbre vuistenzwaaijen ;
Maar Vredes balfemlucht en Vrijheids geuren waaijen
Hem tegen uit de ftad, waar langs de Newa vliet,
En de Adel menfchenregt aan Lijflands flaven biedt.
Hij fchouwc het eiland aan, door hem ten rang verheven
Van vrijheidbrengiter voor heel de aarde; — kracht en leven
Doorgloeit het als voorheen, en aan het ílaatsroer ziet
Hij nog zijne eigen fchim, die koers en gang gebiedt.
De iluurman, werktuig Hechts, volgt blindelings zijn wenken,
En Canning zwelgt in de eer, de hooglle op aard' te denken,
Dat , wie hem levend fchond , hem navolgt na zijn' dood.
Hij rukt zijn blikken los, en wendt ze op Frankrijk. Groot
En fier neemt daar het volk het boek der Wet in handen;
Drijft met het zwaard des woords een fchaar van dwingelanden
Des Konings raadzaal uit ; verjaagt het flangenbroed
Van Dweepzucht , Adeltrots en dollen Euvelmoed,
Die 't rijk , maar rampvol land weêr met hun gif befinetten ,
Niet door des Oproers ftorm , maar 't tooverwoord der Wetten;
En heller blinkt de kroon op 's grijzen Konings hoofd ,
$eflraald door 't vrijheidslicht, dat de oude veete dooft.

Hij ziet het, en 't genot van 'sHemels zaligheden
Wordt in zijn borst verhoogd door 't (aren naar beneden.
Geheel Euroop is één, vol licht en glans en gloed,
Gelijk hij 't droomde op aard'. Slechts waar Atlantis vloed
Haar westergrens befpoelt, is 't duister: donkre wolken
Van tweedragc en van twist omneevlen Spanjes volken;
Maar door dien duistren nacht blinkt ook de fier der hoop.
Nog eens werpt hij den blik op 't vasthereend Euroop.
Wat heerlijk Godsgezigt! .Een Engel zweeft er over
Met kruis en palmtwijg , 't hoofd omkranst met Edens loover,
Dc lichtzon op de borst. Hij is het, Rafael,
Der Christnen Genius: -- des Eeuwgen magtbevel
Verkondigt hij aan de aarde, en Vor(len, volken, allen
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Gehoorzamen die item; en honderdduiLendtallen
Van Christnen , één in doel , wat ook hun volksvlag zij,
Zij ftroomen, zaanigefchaard, naar Hellas woestenij,
Zoo lang een Paradijs. — Daar vlién des Islams benden;
Het erf van Koniiantijn fchudt 't dwangjuk van de lenden;
Byzance ontsluit haar poort; de fchandmaan ftort ter neer,
En de omkreits van Euroop bevat geen Turken meer:
Een duizling van genot omhult des zaalgen oogen;
Half zwijmend zinkt hij neer, en, voor Gods troon gebogen,
Uit hij geen woord van dank; — God nam zijn offer aan,
Want meer dan Englentaal fprak uit zijn' vreugdetraan.
28 Febr. 1828.

a. I O $MAN.
EEN DING IS NOODIG.

en ding is noodig, was de leer,
E
Door Jezus Christus, onzen Heer,
Verkondigd in Bethanie's oorden;
Die wenk aan 't edelst zusterpaar
Blijft eeuwig onveranderbaar,
ja, voor geheel de Christenfchaar,
Een gouden fpreuk in weinig woorden.
Eens trad de Heer, met vriendenzin,
Des opgewekten woning in,
Waar zijne twee discipelinnen,
Met al 't haar eigen liefdevuur,
Haar' Heer, in dit hun heilig uur,
Betoonen , hoe zij, op den duur ,
Hem, als om ftrijd, op 't teerst beminnen.
En de een, geheel door drift beheerd,
Wil Hem , wien zij zoo hoog vereert,
Door 't mildst en ruimst onthaal bekoren;
Daar de andre, teederlijk bezield,
Het voor het best en zaligst hield,
Naast haren Heiland ne @rgeknield,
De waarheid uit zijn' mond te hoorgin.
En als nu Martha zich beklaagt,
En, op haar zuster wijzend , vraagt;
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Heer! mag zij mij ter hulpe komen ?
Is 't: Vrouw ! gij zorgt voor de aard' te veel:
Maria koos het beste deel ;
't Vervult haar eenig en geheel,
En wordt van haar niet weggenomen.
Hoor, Christen! hoor, wat Jezus zegt:
Wie zich te zeer aan de aarde hecht,
Is dwaas ; zijn zorg is overbodig;
De dienst van God , dat beter goed ,
't Welk hoop, geloof en liefde voedt,
En ons ten Hemel rijpen doet,
Is , Christen, u vóór alles noodig.
Gij rijke, die daar zorgloos leeft ,
En voor geen dood of toekomst beeft,
Eens moet gij rang en fchatten derven.
Neem, lees het dierbaar Bijbelblad ,
En zoek daar 't geen uw heil bevat,
En gaar u zoo een' rijken fchat,
Ten troost in leven en in sterven.

Of zal de wereld, met haar goed,
Haar lief en leed, haar zuur en zoet,
IJ op uw doodbed ruste geven?
Als 't eene noodige u ontbreekt,
Waarvan de Heer tot Martha fpreekt,
Wel, op dan! God om hulp gefineékt ,
En ziel en zin omhoog geheven 1
Gij arme, die daar zucht en klaagt.,
Als u de nijpendtte armoê knaagt ,
schep moed, wat droevig lot u dere ;
Is 't weinig, 't geen ge op aard' geniet,
De Heer, die in 't verborgen ziet ,
Vergeet zijn' armen broeder niet,
Mits slechts uw hart tot Hem zich keere.
Gij jongling, flaunt ge op jeugd en kracht,
Om, ongettdord en onbedacht,
Den teugel aan uw'• lust te geven?
Waardeer, en doe uzelven vroeg
De vraag: Had ik aan de aard' genoeg,
Wanneer men mij ten grave droeg?
Of fchuwt de dood liet jeugdig leven?
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Voor hem, Wien ramp en tegenfpoed
Op 's levens weg vaak treuren doet,
Is 't immer klagen overbodig;
Beproeving in ons wereldsch lot
Vormt , leidt ons tot het waar genot
Der keuze van den dienst van God,
En roept ons toe: Een ding is noodig.
Zoo zij Maria's eedle keus
Ons aller doel en zin en leus,
ja 's Christens rust en roem en eere
Want ziet: Dat vast en eeuwig goed,
Dat hier ons hart voor zonde hoedt
En ons ten Hemel rijpen doet,
Dat is u noodig, fprak de 1 leere.
-

Rotterdam, I828.

C. B. S C H U L L E tt.

DE TURKSCHE REGTSOEFENING.r

(Volgens Lord JOHN RUS S E L.)

P

londeringen te aller ure, de dood bij alle gelegenheden,
befpottelijk bijgeloof, woedende dweeperij , domme hardnek
wreedheid tegen zwakken, laagheid jegens magt en-kighed,
rang , onwetendheid , wederfpaunigheid , verwaandheid , barbaarschheid; fpoedige verheffing, door geenetlei dienstbetoon
of perfoonlijke verdienste geregtvaardigd ; plotfelinge val ,
zonder eenige andere oorzaak, dan grilligheid of ongegronde
afkeerigheid; fchuitenvoerders, fruitkramers, paardenkoopers,
benoemd tot Ministers, ja Yixiers; al de woede der bar.
baarschheid, alle de gebreken der befchaving: ziet daar de
Turken, ziet daar Turkije!
„'c Is eene moeijelijke zaak, regt te fpreken," zeide een
Cadi tot een' zijner ambtgenuoten , „ wanneer de eene partij
„ rijst, de andere arm is." — Ik voor mij ," hernam deze,
„ vind hier geene moeijelijkheid hoegenaamd, want ik beflis
alsdan altijd eenvoudig ten voordeele van den rijke; maar wat
„ mij bezwaar veroorzaakt , zijn de gefchillen tusfchen rij
„ ken en rijken, dewijl ik alsdan niet weet, welke zijde ik
„ kiezen zal."
Is het burgerlijk regt uiterst gebrekkig bij de Turken, het
„

,
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lijfftrafelijk regt is nog meer ten achtere. De mast over leven en dood, die laatae en verfchrikkelijke toevlugt der zamenleving , fchijnt bij hen toevertrouwd aan aller handen, in
alle ptaatfen, zonder verwijl , zonder genade , onbeperkt.
Ziet hier eenige voorbeelden. De groote H A S s A N - Pacha
had aan alle dc I^apiteinen zijner vloot last gegeven, over de
kalfatering hunner fchepen perfoonlijk toezigt te houden. Ilij
vond een' derzelven afwezig, als hebbende zich huiswaarts
begeven, op flechts eenige honderd fchreden van het te
herflellen vaartuig. Terfiond liet zich de Pacha een musket
ter hand Hellen , en, toen de fchuldige zijne bevelen kwam
vragen , fchooc hij hein , zonder een woord te fpreken , overhoop.
Het hoofd der Policie te Konfktntinonel en in de overige
groote [leden doet zijne ronde dag en nacht, en legt op
ílaanden voet de vonnisfen ten uitvoer, welke hij velt. Wanneer een bakker brood` onder het gewigt verkoopt, wordt
hij terilond voor zijne deur opgehangen ;- wanneer iemand te
midden van eene oproerige zamenfcholing wordt gevat, onthoofdt men hem oogenblikkelijk. Men bekreunt er zich niet
aan, of de knecht in Rede van den bakker gehangen, of de

voorbijganger in íl.^de van den oproermaker onthoofd worde;
genoeg, zoo íldchcs de fchuldigen fidderen, al is het ook ten
koste van het leven des onfchuldigen , -- zoo flechts de misdaad wordt geftrafc , al ontfnapt ook de misdadiger.
Grilligheid en willekeur zitten voor bij ítrafoefeningen van
den tweeden rang. Indien de Regter liet misdrijf niet dood
oordeelt , doet hij den overtreder de bastonnade (fiok--fchuldig
ílagen) ondergaan , en zet zich bedaardelijk neder , onder
het rooken van zijne pijp, tot dat de ftraf hem voldoende
fchijnt; wanneer zijn mond zich eindelijk verwaardigt , het
troostwoord : „ Genoeg !" uit te fpreken.
Dikwijls ook heeft de geftrengheid en fpoed der Turkfche
regtspleging ten doel , de ziel des vreemdelings te vervullen
met een fchrikwekkend ontzag. Een Rusfisch Afgezant beklaagde
zich bij den Yzier over Bene beleediging , perfonen , zijner
befcherminge aanbevolen , aangedaan. De J izier maakte roet
de hand Bene horizontale beweging; zijne dienaars vertrok
eindigen des mondgefpreks rolden zeven-ken,vórht
menfchenhoofden voor de voeten des Gezants ! — Bij eene
andere gelegenheid leerde een Enggelscli Ambasfadeur desge.
lijks het noodlottig vermogen kennen van liet horizontale ge-
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baar. Na een eenigzins breedfprakig onderhoud , zag hij , bij
het heengaan, verfcheidene pas geplante koppen op h:t traliewerk van het paleis.
De Christenen liaan beftendig bloot voor duizenderlei kwel
Dikwijls maakt zich een Muzelman meester van bun-linge.
huis of van hunnen eigendom, zonder dat hun hope overblijft , om eenige fchavergoeding te erlangen. Wanneer een
Turk eenen• Christen doodt , al is het in Bene bloote opwel hug van kwaadaardigheid, wordt de wet, die den fchuldige
veroordeelt, niet ten uitvoer gebragt, en hij is zijner fraifeloosheid zeker ; terwijl, daarentegen , de gering(le beleediging,
door een' Christen eenen Muzelman aangedaan , op de geftrengfte wijze wordt geftraft.
De ledematen en zelfs het leven der Grieken liaan ter genade van hunne dwingelanden : bij den minflen aanval van getergde driftvervoering worden zij verminkt en gedood met
minderen omflag, dan een Engedsch Regter bezigt in het opleggen van de ligtfle firaf.
Dusdanig zijn de mishandelingen, die, langen tijd ver
een veeljarig wraakgevoel hebben opgehoopt , en ge--dur,

fchreven zijn in het gedenkboek van een ten laatfte tot vertwijfeling gebragt volk, om eindelijk te worden vereffend met
Bene gellrengheid, welke het evenwigt moet herftellen!

LNGELSCHE ZENDELINGSCHAP.

V

olgens de nit nu P E R R Y'S nieuwfte Reis rondom de Wereld alreeds bekend gewordene narigten , is Otaheite geheel
tot het Christendom bekeerd; maar de Engelfche Zendelingen
hebben. zich geenszins bepaald tot het uitroeijen van de booze geneigdheden der Eilanderen, als b. v. die tot dronken fehap, dieverij, ontucht enz., maar hun ook de onfchuldig.
te vermaken , als het danfen en de muzijk, geítrengelijk ver
aldaar eene Priesterheerfchappij te willen-boden,fchij
vestigen. Ook de Engelfche Zendelingen onder de Hottentotten en Kafers gaan, naar het fchijnt, van dezelfde fombere
gronditellingen nit, en trachten dezen arme, buitendien ge
verdrukte, menfchen het weinigje opgeruimdheid , dat-noeg
hun nog rest, geheel te ontnemen. Dat is niet de geest
des Christendoms , en op dusdanige wijze zal, op den duur,

bij de Heidenen geene groote gehechtheid aan dc leer des
MENGELIV. 1828. NO. 5.
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Verlosfers worden verwekt. Mogten de Zendelingen dit toch
ter harte nemen!
Op de Sand,cic,'z- eilanden verdelgen zij thans , met bewilliging
der inwoners zelve, de overblijffels des 1-leidendoms, gelijk
voormaals de H. EO N I F A CI us die onzer voorvaderen. Zoo
nam Kapitein is v It ON, voorleden jaar , uit een Moral eenige Afgodsbeelden weg, waarin de Priester zelf hem behulpi
zaam was. Diens vader had dezelfde waardigheid bekleed,
toen c o o r daar landde ; en hij verhaalde den Engel/dien
eenti Anekdote, welke bewijst, hoe niet zelden de helderlte,
verflandigfle zin met de ondoel.natigfte plegtigheden zich paren laat. „ Op zekeren morgen," dus fprak hij, „had mijn
vader aan den groottin Geest hier het gewone offer , uit visch
beflaande , gebragt. Vergeefs had ik aan den oever getracht
iets te vangen , en , door den honger gedreven, kreeg Ik
trek in het Godenmaal. Eerst hield ik de hand voor de oogen
van het beeld, en het zag niet; ik flak het den vinger in
den mond , en het beet niet ; en nu hing ik mijne mat over
hetzelve , en at. Mijn vader belirafte mij deswege zeer ernitig. Vader, zeide ik, ik fprak tot hem, en hij antwoordde
niet; ik flak hein mijnen vinger in den mond, en hij voelde
niet ; hij heeft oogen , en zag toch niet : daarom lachte ik, en
at. — Gij hebt evenwel zeer slecht gedaan, riep mijn vader
uit; dit hout ziet en hoort niet, maar de Geest daar boven
aanfchouwt alle onze daden."

PO

B

m P E J I.

ij de jongfte opdelvingen van Pon:peji (1836) vond neen,
in tienen winkel, vlak voor het Tepidarium van de baden
voor het mannelijk geflacht, welker ingang, gelijk die van
alle dc overige, op de praat uitkomt, twee elkander naauw
onivnttende menfehengeraamten , in wier ledematen men perIbnen van verfchillende fekfe onderfeheidde ; terwijl uit het
volledig en zuiver gebit was af te nemen, dat beiden jonge
lieden Waren geweest. Dit rampzalig Ponrpejiscls paar, dat
in dien wipkol vlugtte, flierf als liet flagtoffer der ontzetten
L'efuvins ten jare 79, het zij door den-deuitbarflngv
aschregen verftikt, het zij onder de puinhoopen van het influrtende huis begraven. Het gezigt dezer beide, elkander
vast omklemmende geraamten getuigde fprekend en roerend
aan allen , die bij de opdelving tegenwoordig waren , dat de
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vreesfelijke gebeurtenis , welke hen in den bloei des levens
deed omkomen, niet vermogend was geweest, eene liefde
te dooven , sterker dan de dood!

DE CLAQUEURS TE PARIJS.

D
eze bende bezoldigde toejuichers en uitfluiters heeft haren
zetel gevestigd in den bak der Par jfche fchouwburgen , en
derzelver luidruchtige goed- en doordringende afkeuring, wel
niemand meer misleidt en iedereen afkeurt, wordt intus--ke
fchen algemeen gebezigd. Voorheen twistte, ja vocht zij onder elkander , in een bekend kofijhuis , ter ondersteuning ot
onderdrukking van eenen Auteur, Acteur, Actrice, enz. of
eenig stuk. Welhaast nam zij een ander ftelfel te baat , en
befliste met dobbelfteenen den val of den opgang van hetzelve. Men herinnert zich , dat aan een' worp van zes DOIt A T den opgang van zijn' Regulus verfchuldigd was. Het is
Bene organifatie van beweegbare krachten, welker gehuurde
toejuichingen voor vele Tooneelfchrijvers en Tooneelfpelers,
enz. even noodwendig zijn, als de kroon in het midden der
zaal voor het Publiek! Een chef dezer bende (want zij heeft
hare eigene , volkomene inrigting) beroemde zich, onbechaamd , dat hij de gefchenken voor zichzelven tarifswijze
had bepaald; als b. v. voor liet op de been helpen van een
Treurfpel, door kenners uitgefloten,eene zilveren foepterrine;
voor een tot drie malen herhaald falvo van toejuiching van
ten' Zanger, die valsch zingt, eene pendule van albast,enz.
enz. Dit is geene vinding , maar berust op eene daadzaak.
Alleen jonge en mooije ddbutantenz van het vrouwelijk geflacht
weten zich fomwijlen flaande te houden , zonder tot deze
vuige bende hare toeVlugt te nemen. Eenigen dierzoogenaam.
de chefs hebben, door dit ellendig guichelfpel, een aanzien.
lijk vermogen verworven. — Zoo zijn de Franfchen!
DE OORDEELKUNDIG DIJGEBRAGTE SCHRIFTUURPLAATS •

(Eene ware Anekdote.)

E

en Candidaat voor den gewijden dienst, waardig kweekeling van eene onzer Hoogefcholen, en thans reeds geacht
Leeraar, predikte, in 1825, in zekere dorpgemeente, en had
S2
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zijne leerrede voor zich liggen. In die gemeente waren eenige
leden, die Bene foort van oefening onder elkander hielden.
Van dat gezelfchap ontving de Candidaat, kort daarna, eenen
brief, waarin men zijn leedwezen betuigde, dat een man,
die zulke goede gronden gelegd had, van de leer des Evangelies afweek. Voor dit gevoelen gaf men dezen grond ,
dat er wel gefchreven Rond : Gaat henen en leert alle vol
ken, maar niet: leest voor alle volken.
-

HET VERBOND MET GOD.

x1r.

G

een Koning en geen Keizer wil, op dit wereldrond,
De regterhaud ons reiken, tot een gewenscht Verbond.
Wel naderden hun legers den Pruth, op hoog bevel;
Wel kruisten hunne vloten door onzen Archipel;
Wel zagen zij de golven als gloeijen van. ons bloed;
Wel hoorden ze onzen noodkreet , aanfchouwden ze onzen moed:
Maar, kouder dan het water, dat hunne bodems draagt;
Maar, harder dan de rotsklip, die de ijzren kiel doorknaagt,
Zijn zij voorbijgeflevend , toen Chios' gruwelbrand
De woeste zeegedrogten opíchrikte in 'c diepte zand,
Waar zij het maal verteerden , het bloedig Paaschmaal, ach!
Van 't malfche vleesch des zuiglings ; zij fchoten voor den dag
Uit hel verlichte baren , en om hen, ginds en we@r,,
Daar. dreven verfche lijken; die lokten hen niet meer! —
Zij zijn voorbijgellpvend. Dat zag de Heer van 't ftof.
Toen zond Ilij zijnen blikfem van uit het Hemelhof.
Wien dreigt de hand der wrake ? Wien treft zij , zoo geducht ? ,...
De trotfche vloot des moorders vliegt op , met een gerucht,
Dat, donderend , de bergen weêrgalmen in het rond,
De zee , met fchokkend bruifen, aan de aard' haar' fchrik vexkondr.
Een Hel van vlammend fulfer fmakt Grieken's dwingeland
Van zijne donzen peluw ter neder aan het eirand, -Dat frand,dat niet kon zwelgen al 't bloed, dat hij vergoot,
En, in zijn laatfte hulpen, geen drooge plek hein bood ! —
Zoo ftevent dan vrij henen, en looft, met ons, den Heer;
En wat uwe oogen zagen , vermeldt dat heinde en veer,
En zegt aan uwe Meesters, ja zegt aan 't wereldrond:
God heeft met Hellas' zonen gefloten een Verbond,
Het rein Verbond der liefde , voor leven en voor dood,
Vergeefs door Hel en wereld be(tookt met goud en lood;
En dat Verbond , Hechts heilig, waar m' ooit dien naam aan gaf,
Zal met ons, zegepralend, verrijzen uit het graf.
Naar WILHJLM

MULLER.

J. W. IJNTEMA.

MEN G EL WERK.
DE OORZAKEN VAN DEN HAAT EN DE VEI VOLGTNG,
JEZUS CHRISTUS VAN DE JODEN WEDERVAREN.

J O A N. XV: 2s. Zij hebben mij, zonder oorzaak, gehaat.

W

ij hebben voorheen beweerd, en, zoo wij meenon,
voldoende bewezen (*) , dat, wie hij zijn moge, die onderneemt, oni Bene verblinde en zedelooze natie teverlichten
en te verbeteren, een ongunflig levenslot niet ontgaan
kan, en dat dit dus in JEZUS CHRISTUS niets vreemds
noch onnatuurlijks geweest is. Ondertusfchien was er
toch ten zijnen aanzien, veel, hetwelk den oppervlak
doen verwachten, dat hij eene-kigenbfchouwrmt
uitzondering op den algemeenen regel maken zou, — Immers, waren het de Joden niet, aan wolken hij predik
Hadden dezen de voorzeggingen hunner Profeten,-te?
wegens den M E S S r A S , niet ? Geloofden zij niet vaste*
lijk, dat die voorzeggingen hare vervulling zouden erlangen? Was hunne verwachting, in j E z ti s tijd, niet
algemeen , dat die tf E S S r A s eerlang verfchijnen zou ,
en verlangden zij niet vurig , dat hij zich fpoedig openbaren mogt ? — Wijders : trad j E z u s niet onder hen
op niet die gewiste kenteekenen, waaraan men hem, volgens de oude Godfpraken, als r: E s s r A s, onderCche1den moest? Vcrkondígde hij onder hen niet, drie jaren lang ,
die Goddelijke leer, en deed hij nie4 , zonder tal , die wel
wonderwerken, welke de Profeten den M E s s r A s-daige
hadden toegefchreven? --- Eindelijk : geloofden niet duizenden , die zijne let bewonderden en zich over zijne
werken verbaasden, dat hij het Waarlijk was, die komen
zou? Waren niet duizenden aan hem verpligt voor de
genezing van hunne ligchamelijke ziekten en gebreken ?
;

.

(*) In het Mengelu'er-k van No. IV, VI en XIV deaer
Letteroefeningen voor t 827.
lVliN' LW.
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Verklaarden zich deze allen niet vóór hem, en juichten
zij heil niet openlijk toe: Hofanna ! gezegend is hij, die
komt in den naam des Hoeren? — Vanwaar kwam het
dan, dat ecnc magtigc partij onder de natie, voornamelijk
van Saddrrceën en .Farizeeuwen, zich, van den beginne
af aan, van hem zoo afkeerig toonde, hein allengs begon te haten, ftraks te vervolgen, en het eindelijk zoo
verre bragt, dat hij, op de geweldigíle wijze , het leven
lipt? — Ons lust, dit thans te onderzoeken, en er de
redenen van in het licht te (tellen; opdat de waarheid
blijke van het zeggen, hetwelk hij weleer Uit D A V ID 'S
Pfcclmen overnam, en op zichzelven toepaste: Zij heb
mij, zonder oorzaak , gehaat; dat is, (gelijk de-ben
Dichter zelf het verklaarde) zij zijn mij, om valfche,
of onregtvaardige, oorzaak , vijandig geweest (*). —
De redenen nu a waarom j it z u s door velen gehaat en
vervolgd is geworden, waren menigerlei, en wij zullen
ze, ordeshalve, onder eenige hoofddeelen brengen, en de
Bene na de andere in overweging nemen.
(I.) De eerfle en zeker algemeenfle aanleiding tot voor
en vervolgens tot afkeer en haat tegen-ingeomhd,
den Heiland, was gewis oorfpronkelijk uit zijne geringe
uitwendige om/landigheden. -- Een groatsch denkbeeld
had men zich van den toekomíligen ii E s. S I A s gemaakt.
Als afftammeling van D A vi n, zou hij (dacht men) zich
in uitflekenden luister vertoonen , en tijdelijk Verlosfer
van alle hunne vijanden en onderdrukkers zijn. Geen ge
zou tegen hem bePtaan. Elk die zich tegen-weldnar
hem verzetten wilde, zou verplet worden. Hij zou zich
niet alleen van het rijk van i s R A ë L meester maken , zich
op deszelfs troon zetten, en op denzelven van meer heer
dan S A L O &I o weleer , omgeven zijn; maar hij-lijkhed,
zou alle andere troonen omverwerpen, en alleenheerfcher
der ganfche aarde worden. Onder I s It A ë L zou hij Wopen : dat volk alleen zou hij vrij en hoogst, gelukkig maken ; de overigen zouden afhankelijk en onderworpen
(*) Zie Pf. XXXV: i9. LXIX: 5, en gedenk, dat de
bundel der Pfalmcn in de WET, of het wiTUor:x , der ,Iaden
begrepen was.
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lijn , en zijns Koningrijks zou geen einde wezen. — Welke verwachtingen! Welk een contrast met hetgeen men
in j E z u s zag, en zich van hem moest voorf}ellen ! -Aff'cammcling van D A V I D , ja, dat was hij ; maar dit
was onbekend ; bekend daarentegen, dat hij in lagen ifand
was geboren en opgevoed, en tot op den aanvang zijner
prediking geleefd had. Zelfs daarna had hij uitwendig gedaante noch heerlijkheid , en bezat niets, waarop haf
het hoofd kon neder leggen. In gering gewaad wandelde
hij om, omfhuwd van menfchen, even onaanzienlijk als
hij zelf. Dat hij . ooit zon kunnen worden of teweeg
wat men van den M E S S z A S verwachtte, had-breng,
geen fchijn van mogelijkheid , en hij zelf fcheen daarnaar
niet te willen trachten, dewijl hij onderworpenheid aan
den Keizer leerde, wiens overheerfching men haatte en
vervloekte. — Kan het nu verwondering . baren, dat men,
zoo bevooroordeeld als men was , in weerwil van hetgeen men , voor het overige, in hem goeds en groots
aanfchouwde , echter in hem den ni P. S S 1 A s niet herkennen kol: ? — Het is waar, hij gaf er zich ook niet aanfonds openlijk voor uit; maar dat hij er voor gehouden
wilde worden, was toch blijkbaar genoeg: en daaraan ergerde men zich. Zulk eeti' nz E S s IA s kon uien niet
aannemen. Hij kon het onmogelijk zijn. Zoo hij , in
weerwil van zijnen vromen fchijn, geen bedrieger was,
dan was hif> een dweeper , die geen gehoor verdiende , en ,
omdat hij he dom gemeen verleidde en in beweging bragt,
moest men maatregelen tegen hein nemen , en een einde
aan zijne prediking maken.
IIet is duidelijk, dat zulk een oordeel eeniglijk zijnen
grond had in het algemeen aangenomen gevoelen , wegens
des M E S S 1 A S uiterlijk aanzien en tijdelijke heerfchappíj. En waarop (leunde dit ? — Het was ontleend uit
fommige der oude Godfpraken, welke zich, wegens den
beloofden Goddelijken peilgezant en zijn toekomícig rijk,
met alle de floutheid en verhevenheid, aan de Oosterfehe
orakelfpraak eigen, en van aardfchc grootheid ontleend,
hadden uitgedrukt. Maar er waren , wegens hem, niet
Tz
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windere andere en duidelijke voorzeggingen, welke hem
aankondigden, als een man, zonder uiterlijk aanzien,
die veracht en vervolgd, en zelfs, als een booswicht,
van de aarde uitgeroeid zou worden. Waarom nu deze
laatuie aankondigingen volfIrekt voorbijgezien, er, geenerlei toepasfing op J E z u s van gemaakt, en zich eeniglijk
aan de anderen, wier zin en bedoeling zoo twijfelachtig
waren, gehecht'? Wat was dit anders, 'dan een gevolg
van de zinnelijkheid der natie, die enkel hangen bleef
aan hetgeen zij mest verlangde, en den Heiland ver
omdat hij aan hunne eenzijdige verwachtingen niet-wierp,
beantwoordde ?
Vraagt gij, of het denkbeeld van Benen, van alle uiterlijk aanzien beroofden en lijdenden , m E s s i A s niet,
in zichzelf, aantlootelijk was voor de rede ? — Wij antwoorden neen , en hebben het tegendeel voorheen bewe zen (*). Uiterlijk aanzien is , bij G o D, niets. Alleen
zedelijke volkomenheid, inwendige reinheid van hart, en
nederige deugd en godsvrucht zijn, bij Hem , van wezenlijke waarde. Men moet het echter erkennen; indien
het in zichzelf onverfchillig ware, zou men mogen ver
dat dc HOOGSTE WIJSHEID, om aan de zwak--wachten,
heid en de vooroordeelen der menfchen te gemoet te komen , Hare gezanten liever met uiterlijke eere en aanzien
zou bekleeden , dan hen in den (land van geringheid en
behoefte plaatfen. Maar was dit, ten aanzien van j nz us C H a1 S T U S, waarlijk onverfchillig ? Onderfteld,
hij was met luister in de wereld verfchenen , wat zou
daarvan het gevolg geweest zijn ? Hij zou dan welligt een
t ijdelijk Koningrijk hebben kunnen vestigen. Maar de
verlichting en verbetering des menschdoms waren de
hoofdbedoelingen zijner zendinge, en wat zou daarvan geworden zijn? — Verbeeldt u hem ten troon van i sR A ë L verheven, en niet de achtbaarheid der Majesteit
omhangen : maar (behalve dat het daartoe niet zou heb
kunnen komen, dan langs den weg van krijg en be--ben
roerte , welke gewis nooit de weg is tot bevordering van
(*) Letteroef als boven , No. IV. Mei?gelw. bl. 153, 154.
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der menfchen verjlandelijke en zedelijke befchaving) zegt
mij , hoe hij dan vooral toegankelijk geweest zou zijn
voor dat nederig deel des mcnschdoms , hetwelk, in alle
eeuwen, het beste was, en, gelijk het altoos dc oplet
zorgen des HEMELSCHEN VADERS meest ver--tendhi
diende, zoo ook het meeste voordeel met zijne lesfen en
Vermaningen doen kon? Zegt mij, hoe hij dan, met ei
wijsheid en reinheid zal-genRm,dlrhogfe
verkondigen, en, als GODDELIJK LEERAAR , den post,
hem, vóór allen anderen, aanbevolen., vervullen zal'?
Zegt mij eindelijk, en vooral, hoe hij , zonder in den
ítand van nederigheid en geringheid geplaatst te zijn , aan
menfchcn van allen Raat en rang, het volmaakte voor
zal geven van vlekkeloos en weldadig gedrag en-beld
wandel , in de moeijelijkfte omífandigheden des levens ? —
Dit are onmogelijk geweest, zoo hij in den hoogalen
Rand der aardfche grootheid verkeerd had. , En is dan de
niet den glans der fchitterendfle deugd en godsvrucht, de
met den luister des Hemels zelven omringde j E z u s, de
Leeraar der Goddelijke wijsheid, wiens werken toonden,
dat ook de Goddelijke kracht in hem was, — is hij dan,
zonder dat uiterlijk aanzien te behoeven , hetwelk , in
het oog des Allerhoogifen , geene waarde heeft , geen
voorwerp , waardig , om voor een Goddelijk zendeling
erkend te worden? — Kan men zijne verwerping, op
grond zijner ontbering van dat in zichzelf nietig aan
daar zich , voor het overige , alle-zien,rgtvad
mogelijke kenmerken eens Goddelijken gezants in hein
vereenigcn ? Indien neen, zoo hadden dan de joden , in
dit opzigt , geene regtvaardige reden , om hem hunnen
afkeer en hunne verachting te laten blijken.
(II.) Zij hadden die, ten anderen, even min, voor
zoo ver die bij hen ontffonden uit den afkeer dien de
Goddelijke Leeraar zelf Reeds toonde van de diep verdorvene en fchijnheilibe Overmen en Leiders der natie,
de Sadduceën en Farizeeutiven die, vóór en boven alle
anderen , tegen hem gekant waren. — Dat een man , zon
uitwendig aanzien , zoo als j L z u s , aan deze-dernig
,

,
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trotschaards en eergierigen , die met verachting op hein
nederzagen , die zich allezins onberispelijk poogden te
doen voorkomen , en aan allen openbaar ontzag en eerbied
inboezemden , wederkeerig niet alleen geene de minfte
achting bewees, maar hen integendeel, bij alle gelegenlieden, als huichelaars ten toon (lelde, dit was hun even.
onverdragelijk , als het wederom ílreed met alles , wat zij
van den aard/chen Ni E S S T A s hunner verbeelding ver
hadden. Het is ontwijfelbaar , dat zij waanden -wach,t
in het Koningrijk van dezen Vorst, de eerfles , — zijne
vrienden , zijne vertrouwden, zijne raadslieden en begunJligden te moeten zijn, — zij, die de eerpen in het
gemeenebest, en op den foef van as o z E s gezeten waren, — die, gelijk zij voorgaven , de voorvaderlijke zeden en inttellingen en den Godsdienst handhaafden.
J E z u s trad in de moeijelijke loopbaan zijner openbare bediening, zonder dat zij 't wisten , deed niet den minflen flap , om hen te naderen , en liet allerwegen blijken
dat hij de valschheid hunner harten doorgrondde, en hun
verfoeide. Waar de gelegenheid zich Ilechts-neflchtid
aanbood , bediende hij er zich van , om lmnne fchijndeugd,
hunne verwaandheid en hunne onkunde te gispen. Waar
hij met hen in moeite kwam , zeide hij hun, in 't aan
gczigt , dat zij geveinsden waren , die G o D genaakten.
met den mond, en eerden met de lippen, terwijl hun
hart verre van 1Iem was; dat zij van buiten regtvaardig fchenen , maar van binnen vol waren van ongeregsigheid en boosheid; dat zij blinde leidslieden waren van
blinden, die , daar zij zelve niet ingingen in G o D 5
Honingrijk , ook anderen den ingang in hetzelve verhinderden. Hij verweet Iion, dat zij G 0 D s geboden krachteloos maakten door hunne inzettingen ; dat zij aan anderen lasten oplegt/en, zwaar om te dragen , maar die
zij zelve met den vinger niet aanroerden; dat zij zich
bij kleinigheden ophielden , maar het zwaarst der wet,
de regtvaardigheid , de barmhartigheid en dc goede trouw,
naalieten; dat zij zee en land omreisden, om eenen Jodengenoot (oenen bekeerling tot hunnen Godsdienst) to
.

-
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maken; maar hem ,als hij het geworden was i tat een kind
der helle maakten, tweemalen meer , dan zij zelve varen (*). — Doch waartoe zoude lt wij meerdere verwijten
en beflrafngen , die zij van den Heiland hooren moesten,
opeenflapelen Q Zij zijn overvloedig bekend, en men befeft levendig , hoe zij dit hoogmoedig en fchijnheilig ge
verbitteren moesten, daar, door dezelven , hunne-fpuis
achting en invloed gekrenkt werd bij het volk, hetwelk,
tot hunne fpijt, een gunftig oor aan j it z u s leende.
Men bedenke hierbij, hoe het hunne verontwaardiging
moest doen groeijen, dat de Heiland verklaarde, dat nie-

mand in het Hemelsch Koningrijk zou ingaan , die niet
y egtvaardiger , of deugdzamer en braver, was, dan
zij (t) , en dat hoeren en tollenaars 3 die, hoe verachtelijk en (echt zij mogten zijn, toch nog hoop op ver
gaven, en, in den grond, minder affchuwelijk-betring
waren, dan zij , hun in hetzelve vóór zouden gaan (T).
Eindelijk herinnere men zich hunne gedurige teleurilelling en befchaming, zoo dikwijls als zij het beproefden,
om hem, door hunne listige vragen, te verílrikken en in
moeite te wikkelen. Hunne boosaardige bedoelingen daar
waren, hein in verlegenheid te brengen, van de-med
gunst des volks te bcrooven , of gelegenheid te vinden ,
om hem als gevaarlijk, en een Jloker van oproer, uit,
te krijten, en, op dien grond, zijn bederf te berokkenen. Maar altijd gaan zij, door zijne antwoorden ver
heen, en loopt hun toeleg -flomd,,etbchai
tot vermindering van hun eigen gezag en invloed bij het
volk, af. Hoe moest dit hunne kwaadaardigheid vermeerderen, aan hunnen haat voedfcl verfchalfen !
Maar was j E z u s nu, in dit opzigt , geheel onberispelijk? Het heeft niet aan zulken ontbroken, die dit ontkend hebben. Doch men hoore zijne regtvaardiging. —
Wie waren toch deze menfchen ? Stonden zij met de
daad niet aan alle die hatelijke ondeugden fchuldig, waar
Heiland hen beftrafte ? Waren zij die trotsch--overd
(*) Zie nI A T T II. XV en XXIII.
(t) MATTII. V: 20. (I-) MATTII. XXI: 31.
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aards, die onkundigen, die waanwijzen, die onbarmhartigen, die onregtvaardigen, met één woord, die
fchaamtelooze en kwaadaardige fchijnheiligen niet, wel
verbreiding van het rijk van waarheid en deugd —-ked
het rijk van God— moedwillig tegenflonden ? Verdienden
zij, als zoodanig, de billijkfle verontwaardiging van den
geftrengf'en Leeraar van reinheid en geregtigheid niet ?
Kon, of moge, j E z u s , als waarachtig Godsgezant EEN
(paren, die zich niet ontzagen hem te fchelden voor een'
,

vraat en tivijnzuiper,, een' Samaritaan , die den Duivel
had , en die , in zijne bovennatuurlke verrigtingen , door
den Overjlen der Duivelen geholpen werd (*) ? Poogden
zij hierdoor niet, Hinz alle geloof en allen invloed te benemen bij hen, wier verlichting en verbetering het hoofddoel zijner zending was ? Moest hij niet nutteloos arbeiden, zoo lang zij hun gezag en hunnen invloed behielden? En was hij daarom niet verpligt niet genoodzaakt,
om die , naar zijn uiterst vermogen, te ondermijnen , te
verzwakken , te vernietigen ? Was zijne taal fcherp tegen
hen, zij was naar den aard der zaken afgemeten, en gepast naar hunne verdienf'en. — Hoe lange zal men van
den onfchuldig gelasterden vorderen, dat hij huichelende
booswichten , die echte kinderen der helle toonen te zijn,
en hem fchelden en vloeken , niet op den toon van ge
van ernst en van verontwaardiging zal tegen -voel,
-fprcken?
Maar, zoo doende, (heeft men gezegd) maakte hij de
banden der maatfchappij los , door die van 's volks eer
bied en achting voor zijne aanzienlijken en leeraren te
verbreken , het gezag van dezen te verzwakken , en alzoo de, voor de rust der zamenleving noodzakelijke,
onderwerping te krenken. — Ziet hier de volfirekte nietigheid dezer kwaadaardige tegenwerping! — Behalve dat
zij , door de uitkomst, volkomen is tegengefproken , het
opperbewind van zaken was in handen van den Stedehouder des T omeinfchen Keizers , aan wiep J E z u s uit(*) D'1ATTn. XI: Ig.
15.

Luc. XI:

JOAN.

VIII: 48, l IATTH. XII: 24,

DOOR DE JODEN.

265

drukkelijk leerde te gehoorzamen. Het burgerlijk befluur
was, onder hem , in de eerfle plaats, aan Sadduceeuwen
aanbevolen. De Farizeën kwamen niet, dan in een'
lageren rang , in aanmerking: en de Sadduceën waren eindeloos minder, dan de Farizeeuwen, de voorwerpen van
j n z u s beflraffing. Daarenboven : leerde hij niet, zelfs
ten aanzien van deze fchijnheiligen : Hetgeen zij u zeg

dat gij houden zult , houdt dat , en doet het ; maar-gen,
doet niet naar hunne werken (*) ? Vorderde hij niet de
betrachting van reine en algemeens deugd en godsvrucht
van alle menfchen ? Vervulde hij niet zelf alle geregtigheid (j ), en voegde hij zich niet naar alle burgerlijke en
godsdienflige inflellingen, om , door zijn voorbeeld, geen
aanítoot te geven? Met welk gevaar kon dan, van zijnen
kant, de rust der zamenleving gedreigd worden, omdat
hij de fchijndeugd ontmaskerde en de kwaadaardigheid
gispte? Is er ooit Benige onrust door of vóór hem ontfaan ? Is niet alle oproerige beweging tegen hem door
zijne fnoode vijanden verwekt geworden ? — Voorwaar ,
nooit kon men hem onregtvaardiger, dan in dit opzigt,
befchuldigen en lasteren , — nooit de oorzaak van haat
tegen hem minder verdedigen!
(III.) Onder ons derde hoofddeel zullen wij alles brengen , wat verder , als oorzaak van dien haat , befchouwd
kan worden, uit aanmerking van de íirijdigheid van's Heilands leer niet der Joden vooroordeelen , geveinsdheid en
verdorvenheid. — Laat ons eerst van hunne wanbegrippen , daarna van hunne ondeugden fpreken.
Wat de eer/len betreft: wij willen flechts van drie
voornamen gewagen , namelijk van die omtrent de volkomenheid van ir o z n s wet, — de duurzaamheid der bijzondere Godsregering over I S R A ë L, en — de verplig-

tine tot het onderhouden der Mozaifche plegtigheden.
Op den voorgrond fta hier weder, hetgeen wij almedc, in Bene vroegere Verhandeling, hebben aangemerkt,
dat dc Openbaring van ii o z r s geene andere , dan betrekkelijke volmaaktheid had; dat is, dat zij naar de
(*) MATTIL XXIII: 3. (t) MATTIT. 111: f5.
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vatbaarheid en behoeften der genen , aan welken zij wel
gegeven werd , berekend, en flechts voorbereidend-er
tot Bene volkomenere was. — Zij bedoelde oorfpronkelijk
de bewaring en verbreiding der erkentenis van het beflaan
en de oppermagt van flechts den' ééngen God, welke
overal elders, dan bij de Israëlieten, genoegzaam verloren was. Hiertoe was de afzondering van dezen van de
rest der wereld noodig , opdat zij niet mede door de af
worden weggefleept. — Zij vorderde zin-goderijmtn
inllellingen voor een zinnelijk volk , hetgeen zich-nelijk
tot de vereering van den Vader der geesten, in geest en
waarheid, niet verheffen kon. Vanhier hare plegtigheden. — Zij eischte een bijzonder begluur en toezigt der
Godheid over dit volk, opdat het, onder hare leiding en
onderwijs, allengs tot hoogere begrippen gebragt mogt
worden, en zijne godsdienflige kundigheden aan anderen
oogt mededeelen, tot dat, in dagen van algemeener ver
volmaaktere , en voor alle menfchen ge--lichtng,e
fchikte, Openbaring verkondigd zou kunnen worden. -Het fprak dus van zelf, dat ééns de Mozaifche inrij
ting; veranderd moest worden , en dat Gods plegtige ver
wel , als zijn bijzonder toezigt over i s It A ë I.,-eringzo
moest ophouden.
Niets begreep hiervan het diep onkundig, liet op j EH o VA's bijzondere gunst hoovaardig, en de rest van
het menschdom verachtend , ,Jood/the volk van j E z u s
dagen; niets kwam hiervan in de gedachten van deszelfs
even onkundige, Grooten en zoogenoemde Wetgeleerden
op. De Wet was, naar hun oordeel ,volftrekt volmaakt,
onveranderlijk, en tot eene eeuwige duurzaamheid beílemd. Gods bijzonder Koningrijk over r s R A ë L zou
allen tijd verduren. Wel zouden, onder den M E s s IA S,
alle geflachten der aarde daaraan onderworpen worden ;
doch nooit zouden anderen , dan alleen de nakomelingen
van Vader A B R A x A M, daarvan eigenlijke leden zijn ;
en de plegtige dienst , waarmede zij God als hunnen Koning vereerden, en waarvan zij veel meer works maakten , dan van dc zedelijke wet, moest nimmer, in oenig
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wezenlijk punt, veranderd, veel min gfgefchaft worden. — In gevolge van dit alles , was hunne vaste ver
dat de NI E S SI A s, die komen moest , om-wachting,
Gods plaats te bekleeden, het vervallen rijk van t s R A ë L
herifellen, het, voor altoos, onwankelbaar bevestigen en
beftendig maken , en aan de Lhet en den Godsdienst eene
onverwrikbare vastheid, en, voor eeuwig, kracht en
klem geven zou.
Hoe verre nu was de Heiland van dit alles verwijderd!
Hoe vreemd waren zijn gedrag en handelingen, van de vol
aan zulke verwachtingen! Hoe natuurlijk moest-doenig
hij dus daardoor een voorwerp van afkeer en haat vary
duizenden dezer bevooroordeelden zijn !
Het kon hem niet baten, dat hij hun verklaarde, de
LPet niet te willen ontbinden, maar vervullen , dat is volmaken (*). Zij hielden ze voor volnaakt. Zijne verkla..
ring hield (begrepen zij) in, dat hij ze veranderen wil,
de; en dit was, in hunne oogen, heiligfchennis, en niet
te dulden. Te durven zeggen, gelijk h ij deed, dat m oz E s hun, van vege de hardigheid hunner harten, dat
is om hunne zinnelijkheid en dierlijkheid, om hunne voor
kwade hebbelijkheden, om hunne onkunde,-ordeln
onvatbaarheid en ongefchiktheid , om, in zijnen tijd,
volmaakter wet te ontvangen, een/ge dingen had toegelaten , welke in zichzelf ontivelvoegelijk waren (t) , -dit was den grooten Wetgever der natie berispen , en wij
zijn , dan G o D zelf, uit wiens naam hij had gefpro--zer
ken. Te durven zeggen : G ij hebt gehoord, dat van de
Ouden gezegd is : maar Ili zeg ti (.1.), — dit was zich
boven alle wetverklaarders verheffen, en zichzclven alleen
alle gezag aanmatigen. Te durven dreigen , dat Gods

Koningu k van hen genomen , en aan anderen gegeven
zou snorden (§) ,, — dit was liegen tegen Gods uitdruk
beloften , die hen van deszelfs altoosdurende g---kelij
vestigdheid onder hen verzekerden. Eindelijk, de rust
van den Sabbath te fchendcn , door, op denzelven, von(*) MATTE. V: 1 7• (t) MATTI-I.,XIx: 8.
() MATTEI. V. (S) MATTI3. XXi: 43.
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derdadige genezingen te doen, en zijnen discipelen toe
te laten, om daarop aren te plukken en te eten (*) , —
dit was onmiddellijk de wet overtreden, en de plegtige
inulellingen verachten; en dit waren al te zamen bewijzen, dat J E zus niet de nz n SS I A s , maar een bedrieger was, die den dood verdiende.
Over de meesten dezer befchuldigingen kan elk lezer
reeds naar waarde oordeelen. Belemmert iemand dc vrij
welke hij zich,, omtrent de plegtige inzettingen,-heid,
veroorloofde , dewijl hij derzelver affchaffing niet opzet
aankondigde, en zij eerst lang daarna moest vol -telijk
dus welvoegelijk was, dat derzelver inland--gen,ht
houding alsnog gehandhaafd werd; hij gedenke, dat wel
aan geen tijd gebonden , en, op eiken dag , voorfchrift-doen
van dc wet der nature is , en dat dit zoo ver af was van,
bij de _ Joden zelfs , op den Sabbath , voor ongeoorloofd
gehouden te worden , dat zij het , ook omtrent hun 'vee,
niet verzuimden (t). Daarenboven verwaarloosde j Ez u s niet alleen , in het algemeen, de plegtigheden niet,
maar hij onderhield ze integendeel zoo ftipt als iemand ,
en hij vorderde dat ook van zijne leerlingen ; maar, in gewvigtige gevallen, waarin de gelegenheid eenige afwijking
eischte, toonde hij geen bijgeloovigen eerbied voor hetgeen, in zich zelf, geene wezenlijke waarde had, en
deed zien, dat hij de vrijheid kende, welke de wet zeil°,
in haren waren aard en geest befchouwd, ten allen tijde, aan alle hare waarnemers gelaten had, èn hij liet zij
discipelen toe, zich daarvan te bedienen ; en het was-ne
er zoo ver af, dat dit algemeen misdadig geacht werd,
dat de huichelaars zelve, die het hem tot misdaad rekenden, het in Koning D A. V I D ontfchuldigden (4).
Vraagt men, of de vooroordeelen der Joden, wegens
de duurzaamheid van het onder hen gevestigd Koningrijk, niet verfchoonlijk waren, uit aanmerking van de
duisterheid en fchijnflrijdigheid hunner oude GoLlípra-

(*) MATTH. XII: i -8. MARC. II, III. Luc. VI,
XIII, XIV. JOAN. V, VII, IX.
(t) Luc. XIII: x5, i6. XIV: 5. (4.) MATTH. XII:4euz.
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ken; wij antwoorden neen. Juist die duisterheidenfchijnJlrijdigheid hadden hen moeten weerhouden, om, zoo
zij ze niet wisten overeen te brengen , een flellig bepaald
en eenzijdig gevoelen, hetwelk wel met dezen ftrookte,
maar met genen in lijnregten flrijd Rond, deswege aan te
nemen. Zij hadden een open oor behooren te hebben voor
hein, die hun de bellaanbaarheid van allen met elkander
toonen kon. Zij moesten zich hebben laten overreden ,
dat het Koningsijk, waarvan hunne Profeten, niet zoo
vele verheffing, gefproken hadden, niet dat van i s•
R A L , maar liet Rijk van MESSIAS was ,— niet eenaardsch , maar een geestelijk , — niet dat zich bepaalde
tot het eng Judaea, maar dat zich uit zou breiden over
de ganfche aarde. Zij hadden moeten leergin, dat de voor
welke van des ME S s I A S geringheid, ver-zegin,
lijden en dood fpraken, voorfpelden , welke-nedrig,
zijn (laat op aarde, en zijne lotgevallen, in zijn tijdelijk
leven , zijn zouden , en dat de anderen , in grootfche leen
heerlijkheid fchetílen, waartoe hij , na het-fpreukn,d
eindigen van zijnen ílrijd t opgenomen en verheven zou
worden.
Wat de volmaaktheid en onveranderbaarheid der wet
belangt, hieromtrent was het vooroordeel gewis nog minder verfchoonlijk. Duidelijk toch was voorfpeld (*), dat
God , in de dagen van den m F s s i A s , een ander en
nieuw verbond met I S R A ë L Zou maken, hetwelk veel
verfchillen zou van dat, hetwelk hij weleer met hunne
vaderen gemaakt had, — dat hij alsdan zijne wet in huff
binnenfle geven , en in hun hart fchrijven zou, enz.
Ten aanzien , eindelijk , der plegtiheden : alomme leerden de Profeten , dat God barmhartigheid wilde , boven
oferande ( j ); dat gehoorzaamheid, liefde, en een ootmoedig wandelen met God, Hem verre boven uitwendige
plegtiglid behaagden (.I-) , en dat een gebroken geest en
verflagen hart het beste offer was , welk een zondig mensch
IIem kon opdragen (S). — Aan noodige onderrigtingen
(*) JERFM. XXXI: 3t-34. (j ) Hos. VI: 6. MATT[.
IX: 13. (j.) Mtcu. VI: 6 -8. (S) Pf. LI: 18, i9.
- -
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heeft het derhalve den Joden niet ontbroken, om zich
van Gods bedeelingen over hen een regt denkbeeld te vormen. Hunne vooroordeclen deswege waren niet onfchuldig , en voor hunnen haat tegen j E z u s, daaruit oor
dus geene verdediging te maken.
-fpronkelij,s
En wat zullen wij nu, ten anderen, van dien haat
zeggen , voor zoo veel hij fproot uit de frijdigheid van
's Heilands leer met hunne verdorvene zeden 2 — Voor
om denzelven te ontfchuldigen , is ook niet het ge--war,
ringst voorwend/el te bedenken. — Inderdaad, zulk eene
leer, die op het bedwang en belluur van hartstogten en
driften ten flerkfle aandrong, en de grootfie reinheid en
zuiverheid van hart en wandel afvorderde, moest weI hateli k zijn in het oog van hen , die op het pad des levens, naar lust en zinnelijkheid, onbekommerd voortholden, en zich met allerlei onreinheden bezoedelden.
.dit was even natuurlijk, als dat diezelfde leer hoogstaangenaam en welgevallig was aan alle welgezinde en
deugdlievende harten. — Wie der deugd zelve vijandig
is , moet de leer der deugd en hare leeraren even natuur
haten, omdat zij er hun fchandelijk gedrag door hoo--lijk
ren veroordeelen , en er zich de zekere toekomflige ftraf
des Hemels over hooren aankondigen , als vrienden der
deugd ze moeten liefhebben en eerbiedigen , omdat zij
het zegel der Goddelijke goedkeuring op hunnen wandel
hooren drukken , en zich van eens heerlijke vergelding,
in den toekom fligen dag, hooren verzekeren. Afkeer van
"s Heilands leer was dus , in het krom en verdraaid en
tevens onverbeterlijk gejacht van 's Heilands tijd , niets
'vreemds , maar daarom niet minder onvergeeflijk. Zoo
ílechts de miníle beginfelen van godsvrucht en braafheid
in hen gehuisvest hadden, zouden zij erkend hebben , dat
een ,naar Godsgezant onvermijdelijk een geftreng beftraffer van zedeloosheid en ongodsdienfligheid, en een ijverig prediker van reinheid en geregtigheid zijn moest; en
die bedenking zon hen j E z u s hebben moeten doen
'hoogachten en teren , in plaats van haten en vervolgen.
Maar zij- waren daartoe te feeht en te kwaadaardig, en ,
.

-
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reeds met afkeer en nijd tegen hem ingenomen , was hun
hart voor zijne leer verilokt en ten eenemaal gefloten,
en, in plaats van hen te lenigen , ílrekte zij alleen , om
hen te meer te ontfieken en te verbitteren.
Eindelijk , van wat kant men liet befchouwe , men bevindt , dat de boosheid hunner harten even veel deel in
hunnen haat tegen j z u s gehad heeft , als de bevooróordeeidheid van hunne verflanden; en dit fielt ons de
©nredelijkkeid van hunnen haat , en des Heilands onfchuld,
allerhelderst voor oogen. — Het vasthouden aan de Wet
van iM o z n s fproot geenszins uit enkel misverfland. Mis
geloofden zij , of velen hunner , (wij fpreken voor-fchien .
namelijk van de Sailduceën en Farizeeuwen) zelfs de Goddelijkheid van rx o z n s zending niet ; maar zij hadden belang bij liet handhaven der zaken op den ouden voet.
«Bij eene verandering, welke door j E z u s te weeg gebragt moge worden , konden zij niet anders dan verliezen. Het volk moest onkundig en blind gehouden worden: dit was hun (lokregel, waarvoor alles moest wij
onderhouding der plegtigheden , waaromtrent-ken.—D
zij zich zoo naauwgezet toonden ; ging hun om Beene andere reden ter harte , dan omdat zij ze het bekwaamst en
gemakkelijkst middel vonden, om zich den fchijn en den
-roem van ongemeenc geftrengheid en godsvrucht te ver
enkel om , met dien mantel der geveinsdheid om--wervn,
hangen , alle zedelijke deugd ongel}raft te kunnen ver,
waarloozen , en dus , gelijk j r z u s hun verweet , het
.waarst der n'et te kunnen nalaten (*).
(1V.) Vrees, eindelijk, was het laatíle, waardoor hun
haat tegen hem tot dat doodelijk u itcrfle gedreven werd ,
dat zij het fielligst befluit namen, om hem, het kostte
wat liet wilde , van kant te helpen. — Zijne tallooze wonderwerken verfchaften hem een' ongeloofelijken bijval en
toeloop. De gehecle wereld gaat hezer -na, zeiden zij zelve (f). Dit verwekte hun de uiterfle bekommering.
Slecht vermoeden van hem hebbende , omdat zij zelve
Ilecht waren , begonnen zij 'te denken , dat hij welligt
(*) 1\14Tzn. XXIII: 14, -3. (i) JOAN. XII: Y9.
,
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oogmerk had , om zich waarlijk openlijk voor ME s s I A.4
te verklaren, en door het volk te laten verheffen, zoo ras
hij zich fterk genoeg zou oordeelen , om zich te handha
wat moest daarvan het gevolg zijn ? Tusfchen--ven.E
komst van het Romeinsch krijgsvolk, hetwelk Judaea,
vooral ,jeruzalem , bezette, en moord en flagting van
duizenden van opflandelingen. De uitkomst dezer worfleling mogt onzeker zijn; maar , hoe zij ook viel , voor
Sadduceen en Farizeeuwen zou zij, onvermijdelijk, altijd
verderfelijk wezen. Gefield , dat de Romeinen meesters
bleven ; het oproer zou dan allergeftrengst , niet alleen
aan het volk, maar ook aan hen, als deszelfs Overheden, omdat zij het niet in teugel gehouden hadden, gewroken worden. Mogt integendeel JE z u s aanhang de
overhand behouden , en hij zich , als Koning , vestigen ,
wat ílond hun van hem te wachten, wien- ze zoo aanhoudend haat en verachting hadden laten blijken, en
wiens afkeer zij zoo dikwijls en nadrukkelijk hadden onervonden, en zich bewust waren, door hunne kwaad
verdiend te hebben ? — De kans mogt zich-ardighe,
keeren zoo zij wilde, voor hen was geen heil te hopen;
en het was dus veiligst, het uiterfle_niet af te wachten,
en in hun zelfbehoud te voorzien.
Dat de Sadducefche Overpriesters en de Farizeeuwen er alzoo over dachten , zien wij uit het verhaal van
Evangelist J 0 A N N E s(*). JE z u s aanhang was door
de opwekking van L A Z A R U s ongeloofelijk verilerkt,
en men vond zich deswege in de grootlle verlegenheid.
Wat zullen wij doen ? vroeg men in den vollen Raad.
_Deze mensch doet vele teekenen, (zeide men.) Indien wij
•

hem alzoo laten geworden , zij zullen allen in hem geboven, en de Romeinen zullen komen , en wegnemen
beide onze plaatje en het volk. — De boze en fnoode
C A J A P H A s diende hierover van zijnen raad. Gijlieden (dreef hij zijnen medebroederen fchamper toe) ver
niets. Overlegt gij niet, dat het ons nut is, dat-flat
Ben mensch jlerve voor het volk , en het geheele volk niet
(*) JOAN.
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E 2 U S zijn , (wilde hij zeggen) wie hij wil; onze zekerheid eischt, dat wij ons
van hem ontdoen , en ons uit gevaar en vreeze redden. —
De meerderheid van het Sanhedrin Hemde hem toe : zij
beraadflaaade terftond , hoe azen J E z u s dooden zou;
en , na dien tijd, rustte zij niet , voordat hij het f agtoffer
hunner woede geworden was.
Ziet daar dan, in hunne gezegde vrees, die geenen
grond had, dan in hun vooroordeel, de eindelijke drang
moord, die, gelijk hij hun, bij her--rednto'sHila
haling , had aangekondigd, allergeftrengst gewroken werd.
Zij moesten vervolgens de wegneming van hunne plaats
en volk, door dezelfde Romeinen, welke zij zoo zeer gevreesd hadden , ondervinden. Jeruzalem werd verwoest ;
hun burgerlaat werd vernietigd; hun volk verloor zijn
afgezonderd bollaan , cn werd verftrooid over de geheele
aarde.

verloren ga? Laat j

ADR. STOLKER.

IETS OVER VOEDSEL. EN VOEDING.

M en gelooft, in het algemeen , datgeconcentreerdvoed.
fel, als b. v. bouillon, dierlijke en plantaardige geleijeu
enz., zeer voedzaam is. Maar Dr. MA GE ND I E en
anderen hebben waargenomen , dat perfonen , die zich aan
dusdanige proef onderwierpen , fpoedig hunne lijvigheid
en krachten verloren; — dat een hond, wien men niets
anders gaf dan f}erke bouillon, fchielijk vermagerde en
weldra ftierf ; en zij verzekeren, dat zulks op den flerkfien mensch even zoo zou werken; — dat een hond,
met keurig wittebrood alleen gevoed , hetgeen geacht
wordt als de meest voedende fpijze , niet langer dan veertien dagen in leven blijft; — dat een konijn, aan hetzelfde diëet onderworpen,, binnen tien of twaalf dagen
fterft, met alle kentcckenen van den hongerdood; — dat
een ezel, met in water gekookte rijst gevoerd, den vijftienden dag niet overleeft; -- dat honden , uitfluitend niet
Vr
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Puiker gevoed, welke desgelijks voor zeer voedzaam wordt
gehouden , na verloop van ecnige dagen omkwamen. Zoodat eene verfcheidenheid van fpijze en een zeker volumen
noodwendig fchijncn ter voeding. Men hebbe zich alzoo, volgens hunne bewering, wel zorgvuldig te wachtcn, van aan kranke, zoo wel als aan gezonde pèrfonen
niet dan erne of twee foorten van geconcentreerd voedfel
te vergunnen; daar hetzelve, ook in den ftaat der gezondheid, in de maag gist, in (lede van verteerd te worden,
cn gevolgelijk niet voedt : waaruit volgt , dat hetzelve altijd niet cenigc andere zelfhandigheid , vooral niet brood,
snoet worden toegediend. Dr. M A G E N D t n verhaalt ,
ten bewijze van het aanbelang van het volumen des voedfels , de navolgende opmerkelijke Anekdote: Tegenwinden hadden een koopvaardijfchip zeer verre uit zijnen koers
gedreven. Met fchrik ontwaarde de Kapitein , dat hem
levensmiddelen ontbraken, om de reis te volbrengen; zoodat hem weldra niet dan meel , en wel in eene geheel ontoereikende hoeveelheid, overfchoot. Op ítaanden voet,
echter , vond hij er iets op uit. Hij liet eenige planken
zagen, en, nadat hij het zaaglel had gezeefd , vermengde hij
zulks met liet meel. Dit meel , aldus gemengd, werd dagelijks tot grof brood gekneed, hetwelk de equipagie,
gedurende het overige van den togt , voor den akeligen
hongerdood behoedde ; hoewel houtzaagfel voorzeker geenerlei voedende deden bevat.
IETS OVER DEN STEEK DER TARANTULA.

D
e (leek der Tarantula veroorzaakt eenc verdooving
of bedwelming , die heillooze gevolgen kan naar

zich flepen, indien de Geneesheer Beene zorg draagt den flaper
te wekken, en hem in beweging te houden, door hein
te kwellen en aan het danfen te helpen. Deze gedwongen ,
'buitenfporige dans brengt den patiënt in het zweet. Ver
hij naar rust , men [laat daar geen acht op ; de niu--langt
zijk gaat haren gang , en wel op Gene telkens al fnellere
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maat ; tegen wil en dank moet de lijder van voren af aan
beginnen. Eindelijk maakt men zich van hem meester,
bedekt hem niet flanel , en legt hem in een warnigemaakt
bedde , waar hij , uitgeput van vermoeidheid , terilond in
een' diepen ílaa i valt. — In liet Koningrijk Napels, en
inzonderheid te Brindes en Tarente , is het van oudsher
.gebruikelijk , dat elke nabellaande van zulk een' ingeflà-pen patiënt liet een of ander gefchenk op zijne fponde
neder legt. En vanhier , dat het niet onwwaarfchijnhjle is,
dat liet T arant:elismus niet zelden Bene voorgewende ziekte
is. Imníers het is zeldzaam in deze beide Reden , dat
-een meisje of jonge vrouw niet ten min(Ie eenmaal van
de Tarantula geftoken wordt.
-

-

OVER DE NAAMSREDEN, OF DEN NAAMSOORSPRONG , VAN
DRENTHIE.

(Vervolg en jot van bl. 236.)
Volgens hetgeen de oudheidkundige w E s T END OR P fchijnt
te hebben aangetoond, en ons niet lang geleden is herinnerd
door ons geacht medelid N A s s Au , in zijne oude Aardrijks=
kunde , ( bl. 373 , ade druk) fpreekt T A e IT U S van de Hune_
bedden , deze even oude als onverklaarbare gedenkteekenen
-als gelegen in liet land der Friezen, In het tegenwoordig
Friesland, echter, worden die niet gevonden, wel in Dren-'
the; en dus zouden, naar de opgegevene verklaring , cie bedoel.
de teekenen der oudheid getuigen, dat Drenthe Vriesland is
geweest, immers daartoe heeft behoord. In een zeer oud
fluit , zijnde een brief uit de abdij Derde , behoorende to
bet bisdom Munfer••, onder anderen aangehaald bij A L T I N G V
{Not. II , i 17) komt voor , dat de in Drenthe gelegene dor -pen Dalen , Loon, drnulo , (Taurlo) en Glemmene (Gliinrnen)
ten dienlie van den Abt en van zijnen Advocaat, als zij ten
beflemden tijde in Vriesland komen , zullen geven zeker geld,
Dus werd Drent'ie toen gerekend tot Pr.eslrznd te behooren,
Een oud fchrij ver zegt van het hier gemelde Loon : „ Het
„ is, naar allen fchijn, een dorpje van Prlesland,'t welk bij
„ Rolde ligt , en nog tegenwoordig Loon genoemd wordt."
U 130 o E tie m i us zegt (bl. no) : „ D,•enilw is gednre.i>je
,
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vele eeuwen onderdanig geweest aan de Bisfchoppen van
„ Utrecht. Door deze onderdanigheid, echter, heeft het zich
„ niet alleen van den ttaat der Friezen afgefcheiden, maar is
„ ook door taal, kleeding , zeden en inítellingen reeds lang
,,.van de Vriezen verfchillend geworden. Evenwel zijn bij
„ hen nog duidelijke fporen over van hunnen oorfprong en
„ oude verwantfchap ; bij voorbeeld hunne groote vrijheid en
„ ongehoudenheid 'tot het dragen van lasten. Vele hunner
„ inilellingen bewijzen ook nog hunnen Vriefchen oorfprong;
„ als daar zijn het regt van jagen, visfchen en vogelvangen,
„ toegekend aan ieder, die grondeigendom heeft, en meer
„ dergelijke." Onze Drentfche gefchiedfchrijver en oudheid
P 1 C A RD 'r, die , volgeus liet getuigenis van bevoeg--kundige
de regte s, onder veel leugenachtigs en wonderlijks, veel
waars en opmerkenswaardigs , niet veel geleerdheid, heeft te
boek gefield , fchrijft , dat „ Drenth het eer(le en oudfle
„ landithap is, dat onder Vriesland behoord heeft," en dat
„ de Drent,'zen zijn regte en I,EGITIM1ZE Friezen;" er bijvoegende: „Die van Groningen en de Ommelanden zijn ook regte Vriezen , en evenwel wordt hun land geen Vriesland ge „ noemd." — S M I D S , in zijne Schatkamer der Nederland
Ic/se Oud/zeden zegt: „ Men mag met regt gelooven, dat
„ Drenthe het middelpunt van het oude Friesland is geweest,
„ en dat alle 't geene de aaloude fchrijven, niet bij de he„ dendaagfche Friefen, maar bij de Drenthers is voorgeval„ len." — De Heeren VAN LIER en T O NC K E N 5, fchrijvers van den tegenwoordigen Slaat van Drenthe, en die moge
allen over de gefchiedenis en oudheden van-lijkhetbsvan
dat gewest hebben gefchreven, getuigen dit: „ Van de
„ vroegfile gefchiedenis der inwoneren van dit landfchap valt
„ hier weinig te zeggen. Daar zij van ouds onder de Friezen gehoord hebben , mogen zij met regt gerekend wor„ den mede deel aan derzelver daden te hebben." En vervolgens nog: „ Ik vind gene redenen genoeg, om uit on„ zen P I c ARD T , op het jaar 628, over te nemen, dat
„ Drent/ze, na de overwinning, door den Frankifchen Koning
„ CLOTARIUUS II en deszelfs zoon DAGOIERT 1 op de
Saxers en Friezen behaald , van het overige Friesland af„ gefcheurd, en aan liet rijk der Franken zonde gehecht zijn
„ geworden. Ik vermoed derhalve liever , dat het daaronder
gebleven zij , en dus ook , in de volgende tijden, in liet
zelfde lot niet de Friezen hebbe moeten deelgin,"
-„
,

VAN D^.EnTIIE.

277

En hiermede vertrouwen wij de gegrondheid onzer (telling
genoegzaam te hebben aangetoond, en houden het dus voor
uitgemaakt, dat de Drenthers oorfpronkelijk Vriezen zijn, en
dat Drenthe in oude tijden een gedeelte heeft uitgemaakt van
het beroemde, van • het eigenlijke I riesland. Dit nu zou zijnde ,
is liet niet onnatuurlijk , maar zelfs vooraf te vermoeden , dat
dat gewest , dat gedeelte van Vriesland, eenen naam droeg,
waardoor de betrekking, om mij zoo eens uit te drukken, aan
werd, waarin herzelve flond tot de andere gedeelten;-gedui
eenen naam , zinfpelende op , of ontleend van deszelfs gefteldheid of ligging, in betrekking befchouwd tot de andere
gedeelten van het geheel,. In dergelijke betrekkelijke ligging
of geteldheid is toch al doorgaans • ten mintte dikwijls, de
naamsreden van de onderdeelcn van landen te vinden. Door
eerre menigte voorbeelden zouden wij dit kunnen aantoonen;
wij zullen ons bepalen hij liet gewest, dat ons bezig houdt.
Het tegenwoordige Vriesland is verdeeld in drie hoofddeelen,
Oosterg' o , LVestergoo en Zevenwolden. Oostergoo , bevattende
het lagere vlakke gedeelte ten oosten; Westergoo, inhoudende
de vlakke lagere velden ten westen, en Zevenwolden, zijnde
de woudtreek, welke, in vroegere tijden, misfchien juist zeven bosfchen of wouden bevatte. Groningen, oudtijds Groevingen, ook een gedeelte van Vriesland, en vel dat deel,
hetwelk bijzonder vele en deugdzame groene ingen of wei
inhield; alle namen, van de betrekkelijke ligging of bij -den
ontleend. Ook de voormalige verdeeling-zondergítlhi
van ons Drenthe kan hier ten voorbeelde dienen. Het dingfpil Zuidenveld ontleende zijnen naam van deszelfs zuidelijke,
en dat van Noordenveld van deszelfs noordelijke ligging. Oostermoerwerd zoo genoemd, omdat daarin de oostelijke groote
moerasten of moeren gelegen waren. De overige drie ding_
fpillen ontleenden hunnen naam van de voornaamtle plaatren,
daarin aanwezig. Dit denkbeeld dan , dat namelijk in de betrekkelijke ligging of in de bijzondere getleldheid der gewesten de oorfprong hunner namen bij voorkeur te zoeken is,
op den voorgrond geheld, zullen wij nu eindelijk overgaan tot
het hoofdonderwerp van ons betoog; en wij vleijen ons, dat
men van achteren zal inzien, dat de aard van het onderwerp de aangewende breedvoerige voorbereiding noodzakelijk
maakte.
Wij leiden dan deft naam van Drenthe af op deze wijze
Drenthe, tot Vriesland behoorende, was daarvan liet zuid- en

273 OVER DE 7nnsr 1rr

zuidoostelijkule gedeelte. Het grensde aan de ontoegankelijke
moeraseen, aan die zijde gelegen. Hier, waar Drenthe is_,
was, aan dien kant, het einde van Vriesband. De inwoners
van dat gedeelte woonden aan het einde. De Drenthers zijn
Vriezen, wonende aan de grenzen, aan het ende, ter ende
van Vriesland; het waren Ter Endters. De naam van Ter
Endters is vervolgens in Drenthers ontaard; iets, hetgeen
noodzakelijk moest plaats hebben , om de meer gemakkelijke
uitfpraak ; en daar de inwoners dezer grensgewesten genoemd
werden Ter Endters, Drenthers, kreeg het gewest zelve den
naam van Trenthe of Drenthe.
Ziet daar, M. H. , het denkbeeld , dat ik UI. wilde medededen, den bedoelden nieuw voorgeflelden naamsoorfprong
van onze provincie. Het is gisfing, ja bloot vermoeden. Maar
was het iets anders, hetgeen men tot nog toe dienaangaande
heeft voorgefteld ? Is het zelfs , na acht geflagen te hebben
op hetgeen ik heb laten voorafgaan, niet duidelijk, dat de
naamsoorfprong of naamsreden van Drenthe , zoo als ik die
voorflelle , veel eenvoudiger, veel natuurlijker en aan veel
mindere zwarigheden onderworpen is, dan alle die, welke
men voordezen aan de hand gegeven heeft ? Ik verbeelde
snij , dat dit gereedelijk zal worden toegeflemd, vooral waneneer men nog zal hebben aangehoord eene en andere aan
'welke ik, tot flaving van mijn vermoeden , hier-merking,
nog wenschte bij te voegen.
Het komt mij voor , dat onze voorvaders in, het algemeen,
maar bijzonderlijk de oude Friezen, gewoon waren het woord
ende te gebruiken daar, waar wij thans liever het woord grens
zouden bezigen. In de tegenwoordige provincie vriesland is
meer dan én dorp , dragende den naam van Opende , als daar
zijn Opënde in Smallingerland en Opëede in acht karfpelen ,
of Ile -kenra - opi'nde; en die namen hebben deze dorpen ze.
ker daarvan ontleend, dat zij aan de grenzen of het einde
van de Grietenij, of van zekere lireek of gewest , gelegen
zijn. Op de westelijke grenzen van de, provincie Groningen
ligt ook een dorp, Opende genaamd; en zoude ons Dalen,
bij Koe'or•den gelegen , niet eigenlijk zijn Dalende, het dorp,
gelegen aan het dal of de laagte, die de zandhoogte omzoomt, even als LWoudsende in Vriesland? Ook wordt ende
dikwijls gebruikt voor gedeelle; bij voorbeeld, men zegt nog
lieden ten dage Stellingwerf oostende, dat is dat gedeelte van
^idlling wel f , hetwelk ten oosten gelegen is; zoo OOI; Stel.
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lingwerf westende, of dat gedeelte, Hetwelk ten westen ligt.
Het westelijke gedeelte van het naburige dorp Gieten wordt
genoemd het westende, en ditzelfde heeft in meer andere dor
Dressthe plaats. Te Gasfelte wordt dat gedeelte van-penva
liet dorp het lutkenënde genoemd , hetwelk het kleinfle gedeelte
uitmaakt, of waar, volgens anderen, de lutkeboeren,. of kenterboeren , en arbeiders wonen. — Volgens deze aanmerking
is er dus niets onwaarfchijnlijks, niets gezochts in, wanneer
men vermoedt , dat eertijds de zuid- en zuidoostelijke grenzen van Vriesland, of het zuid- en zuidoostelijke .gedeelte
van hetzelve gewest, van die betrekkelijke ligging zijnen
naam ontleenende , het zuid- en zuidoostelijke ende , of bij
uitnemnendheid het ende, genoemd werd. Te mincer fchijnt dit
vreemd, omdat Vriesland, zoo als wij het thans bedoelen,
overigens meest door de zee of rivieren begrensd wordt.
Eerie tweede opmerking is, dat onze voorouders zeer gewoon waren het woordje ter te gebruiken, wanneer zij bedoelden te zeggen aan of bij, voornamelijk wanneer van plaatden de rede was. Ter Heide, zeide men, bij voorbeeld; bij
of aan de heide. Vandaar op zoo vele plaatfen een huis ter
Heide. Zoo ook zeide men Ter A; dat is , bij de d. Vandaar heet nog eene kerk te Groningen Ter A- kerk. Ter Horne zeide men ook , hetgeen beteekent bij den hoek , en dergelijke meer. Menigvuldige plaatfen en dorpen zuilen op
deze wijze hunnen naam gekregen hebben, als daar zijn Ter
Horne , Ter Band, Ter Kapple , Ter Naard, Ter Idferd , Ter
Oele, Ter Zool, Ter Wispel; alle dorpen in de provincie Piesland. In de provincie Groningen vindt men Ter Munten , Ter
Illaarsch , Ter yupping , Ter Borg , Ter
Ter Li sch,
Ter Blaar en Ter Apel. In de provincie Drenthe heeft men
Ter Aardt, Ter Horst en Ter Heil, eigenlijk Ter Helle. En
niet alleen bepaalt zich dit tot de genoemde provinciën, hetwelk tot Raving van hetgeen wij beweren genoeg zoude zijn;
maar elders in ons vaderland vindt men hetzelfde gebruik gemaakt van het woordje ter, bij voorbeeld Ter Schelling, het
bekende eiland, Ter Heide, een dorp in Zuidholland, alsmede
in de baronij van Breda, Ter Hofjlede, eerie buurt in het land
•van Kadfand, Ter Neuze , eene flad in het voormalige Staats
en , Ter Veu, cn , in Braband, Ter Gouw , in holland,-vlande,
Ter Pere , Ter Goes , Ter Tholen, in Zeeland, en meer anderen.
In de derde plaats wilde ik no , aannurken , dit het ge.

Wals/age,
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west, hetwelk wij bewonen , in vroegere tijden Treisthe of
Thrente fchijnt genoemd geweest te zijn , en dat de naam van
Drent/ie vermoedelijk van latere dagen is. Er zijn twee giftbrieven voorhanden van Keizer HE ND RI IC D EN III , van
het jaar lo,,o , van denzeifden dag, en wel van den I2 Ju
bij een' van welke eenige goederen , in Drenthe gele -nij,
als Uphelte, tithelte en Pithelo, (ons tegenwoordig na--gen,
burig Pelo) welke aan eenen U L F F o en zijnen broeder hadden behoord , worden gefchonken aan den Bisfchop BE z; No LD u s of B ER NUL PH U 5 van Utrecht; terwijl bij den anderen ook aan de kerk van Utrecht wordt gegeven zoodanig
for, als de Keizer had in het dorp of het vlek Groningen;
en in beide deze brieven worden deze goederen gezegd gele
te zijn in comitatu Trente, in her graaffchap Trente.-gen
HE D A, in zijne Gefchiedenis der Bisfchoppen van Utrecht,
die ons de beide gemelde brieven ook heeft medegedeeld,
voert insgelijks aan een regale praeceptum van Keizer o T z o,
van het jaar 944, betrekkelijk de jagt in Drenthe, waar het
genoemd wordt pagus Trente; welk regale praeceptum bij een
dergelijk fluk is bevestigd en gehandhaafd in het jaar 1006,
waar Drenthe ook weder genoemd wordt pagus Thrente, Ook
dit fluk is bij HEDA voorhanden, alwaar mede nog voorkomen twee giftbrieven van het jaar 1024 en Ions , bij welke
beide Drenthe comitatus Trente genoemd wordt; terwijl in
een daar voorkomend tuk van het jaar 1046 ditzelfde mede
het geval is.
Wanneer het nu waar is , dat de Drenthers woonden aan de
zuid- en zuidoostelijke grenzen van 14-les/and; wanneer het
waar is, dat deze grenzen of dit gedeelte van Vriesland als
het zuid- en zuidoostelijk ende , of bij uitnemendheid het
ende, befchouwd kon worden , en zoo genoemd werd, immers kon worden; wanneer het waar is, dat het wonen bij
deze grenzen, of in dat gedeelte ,naar het gebruik van vroegere tijden , gezegd werd het wonen ter ende ; wanneer het
waar is, dat de naam van Drenthe eerst geweest is Trente ,wat is er dan tegen , om met grond te kunnen beweren, dat
de Drenthers eigenlijk zijn Ter Endters , en dat zij hunnen
naam hebben gekregen daarvan ,dat zij woonden aan de grenzen , ter ende van Vries/and?
Maar, van welken ouderdom is dan die naam ? zal men
mogelijk nu vragen. Het is niet wel mogelijk op te fporen,
om welken tijd ongeveer de inwoners van dit gewest den af-
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zenderlijken naam, dien zij dragen , ontvangen hebben. Men
kan wel weten, wanneer zij het eerst in de gefchiedenis onder dien naam voorkomen, en dit fchijnt, zoo als wij reeds
hebben gezegd, het geval geweest te zijn in de achtíte
eeuw; maar het doet ook, onzes inziens, niet veel ter zake.
Men moet zich vóorftellen, dat de Friezen, even als zoo
vele andere volken, eerst , en gedurende eenen langen tijd ,
een zwervend of liever een heen en weder trekkend volk
hebben uitgemaakt. Dit is van velen waar, maar in dezen
van de Friezen te meer waarfchijnlijk, daar de aard van hun
land in de eerfle tijden daartoe bijzondere aanleiding gaf.
Immers in de lagere (treken konden zij des winters niet ver
om de vloeden ; en het is opmerkelijk, dat men in-kern,
de Grietenij Oostflellingwerf, bijzonder te Oldeberkoop, bij
overlevering vertelt ,dat in overoude tijden dat gewest flechts
des winters bewoond was; dat in die tijden de bewoners tegen den zomer met hunne kudden de lagere, maar meer
vruchtbare, noordelijker Eireken bezetteden, en tegen den
winter, wanneer de vloeden opkwamen , zich met hun vee
naar dezen boogeren en meer vasten bodem terugtrokken.
Even zoo zullen waarfchijnlijk de ingezetenen van dit ge'west, ten mini}e die van het noordelijk gedeelte; in die oude
tijden, den zomer op de Groninger klei- en moerlanden heb
bevolking , en de befchaving in zeden ,-bendorgat.D
gebruiken en inflellingen, vervolgens toenemende, heeft men
eerst eene vaste verblijfplaats , en al fpoedig daarna gefcheiden eigendom begonnen te krijgen ; en , gelijk eerst enkele
huisgezinnen bij elkander bleven, zoo hebben zich vervolgens geheele familiën en hammen bij elkander gevoegd, na
van liet zwervend of heen en weder trekkend leven afgezien,
en zich op zekere plaatfen voor vast gevestigd te hebben;
en zulks, misfchien, nadat, door eenige bedijking, het gevaar der gewone vloeden op fommige plaatfen was afgekeerd.
Deze omstandigheden hebben zeker het ontllaan der namen van
de verfchillende gedeelten van Vriesland voorafgegaan; en
het zal eerst na deze tijden zijn , dat een gedeelte van Vriesland den naam van de wouden heeft gekregen ; dat twee andere gedeelten Oostergoo en Lhestergoo zijn genoemd ; dat de
Vriezen , verkeerende of zich vestigende op de hoogten ten
noordoosten, bij, langs of op de groene ingen of weiden,
den naam hebben bekomen van Groeningers; en voorts dat
die, welke deze oorden bij de grenzen of aan het ende van
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het land in bezit hielden, Ter Endters, of Drenthers, zijn
genoemd.
Men zal hebben opgemerkt, dat wij , in ons betoog over
de wezenlijke uitgebreidheid van het oude, eigenlijke Vriesland, en hetgeen wij vet"der hebben bijgebragt tot flaving
van de gegrondheid van den voorgeflelden naamsoorfprong
van Drenthe, in de vooronderftelling hebben gefproken, dat
het zeker is, dat Groningerland, het tegenwoordig gebied van
de provincie Groningen, in oude tijden, tot Vriesland behoorde , namelijk tot het eigenlijke Vriesland, of Vriesland in
een' meer beperkten zin. 1-Iet lag buiten onzen weg, de
waarheid daarvan aan te wonen, en ook zal niemand het ligtelijk in twijfel trekken; het is ten minfle algemeen toegeflemd , en aan nog veel minder tegenfpraak onderhevig, dan
de (telling, dat Drenthe een gedeelte van Vriesland, van het
eigenlijk Vriesland, heeft uitgemaakt. Wij konden dies met
grond van die vooronderftelling gebruik maken, en behoeven
daarvan, als 't ware tot verontfchuldiging , niet meer te zeg
Maar, om de overtuiging geheel daar te Ilellen , dat-gen.
l/rierland, Groningen en Drenthe , in overoude tijden, één
geheel hebben uitgemaakt , zal het niet ongepast zijn nog
ééne aanmerking te maken; deze namelijk , dat het zeker en
uit de gefchiedenis blijkbaar is , dat een gedeelte van de te
provincie Groningen tot Drenthe heeft behoord.-genwordi
Dat gedeelte van die provincie , hetwelk later het Goregt is
genoemd, heette in vorige tijden Drentherwolde, of Drenikerwalde. Hetzelve heeft gedurende eenigen tijd een afzonderlijk landfchap uitgemaakt;, maar vroeger was her een deel
van Drenthe, zoo als reeds uit den naam fchijnt te blijken.
In dit Drentherwolde, later het Goregt, ligt ook de clad
Groningen; en vandaar is het ook niet zoo vreemd, als het
velen toefchijnt, dat Groningen, toen het zich nog tot een
dorp of vlek bepaalde, gelegen was in Drenthe, zoo als
trouwens duidelijk blijkt uit den reeds door ons aangehaalden
giftbrief van Keizer HE N DRI E DE N III van het jaar 1040.
Bij dezen , zoo zeer door de geleerden beflreden' en betwisten brief, wordt toch duidelijk gezegd , dat het kasteel of
landgoed, hetwelk de Keizer bezat in het dorp Groningen,
gelegen in het graaffchap Drent,ae, gefchonken wordt aan de
kerk van Utrecht.
En hiermede vermeen ik de taak te hebben afgewerkt, wel
ik mij had opgelegd. Is toch de naamsreden of naams--ke
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oorfprong van Drenthe , zoo als ik die voorftelle ,waar en gegrond,
dan levert dezelve een nieuw bewijs op daarvoor, dat Vriestand, Groningen en Drenthe één geheel hebben uitgemaakt,
en dat wij allen Vriezen zijn; dan bewijst dezelve mede voor
de aanzienlijkheid van de afkomst der Drenthers; dan is
ook daardoor buiten allen twijfel gefield , dat de drie provinciën , Vriesland, Groningen en Drenthe, befchouwd moeten
worden als drie gezusters , door naauwe banden, door banden
van bloedverwantfchap als 't ware, vereenigd, en dat zij in
bijzondere betrekking tot elkander ftaan ; dan is het ook nog
meer duidelijk , welke aanfpraak de Drenthers op gelijke reg^
ten en befcherming hebben, en dat het hun niet als eens
zoo bijzondere en onverpligte weldaad moet worden toege..
rekend, dat hun eindelijk, bij de tegenwoordige Grondwet,
het genot en het bezit van gelijke regten en voordeelen is
toegekend , als aan de overige provinciën ; dan is het blijkbaar, hoe gepast het is, dat het weldadig algemeen beftuur,
waaronder wij het geluk hebben te leven, er Reeds meer en
meer op uit zij, om het aan verdrukking en vernedering zoo
zeer blootgetlelde Drenthe te helpen, te verheffen, en de
ontwikkeling, waarvoor het vatbaar is, te bevorderen.

IIET STATEN - EILAND IN DE BAAI VA1 NEW - YORK.

Door
G. B. BOSCH,

Predikant bij de Protestantfche Gemeente te Curacao.

H

et land, dat federt eene halve eeuw zulk eenen geduch-ten fchok gaf aan de lange en diepe rust, de flaatkunde en
den handel van Europa; dat door deszelfs welvaart , vrede
en geluk aan de wereld voor altijd toont, dat vrijheid der
volken geene herfenfchim is , en bij voortduring het gastvrije
toevlugtsoord blijft voor allen, die in Europa gebrek aan
brood hebben, of om fláatkundige gevoelens vervolgd worden; dat land , dat zich- op het nieuwe halfrond langs den
.eltlantifclzen Oceaan van 24 tot 52 graden Noorderbreedte
uittrekt, — het vaderland van w A s x 1 N G TON bedoel ik, —
flond mij altijd voor den geeGt, als er van een land gefproken werd, that waardig was gekend en gezien te worden.
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Toen daarom eens de Doctor, bij een confult over mijnemaag, welke door een tienjarig verblijf in de verzengde hemelftreek in hare werking begon te verflappen , mij beval,
voor eenigen tijd een kouder gewest op te zoeken, hefloot
ik , dit recept in de Vereenigde Staten van Noord -Anserika te
laten gereedmaken, en vertrok, in de maand Junij I82 ,reet
de 4iserikaanfche brik Fanny, uit de haven van Curacao.
Na eene reis van 22 dagen zagen wij land, hetwelk NeivJer fey was , en nog denzelfden avond bevonden wij ons voor
de baai van New - York. I-liar kregen wij een' loods aan
boord, die, nadat hij op het dek het noodige verrigt had,
ons een bezoek in de kajuit kwam geven. Het was een heele
Gentleman, gekleed naar den hedendaagfchen fmaak; hij ver
ons zeer beleefd, en gaf ons de newspapers van-welkomd
den dag, of wij fours begeerig waren iets te weten van hetgeen er, in die 2! dagen , buiten ons vaartuig , te Ncw -Tork,
en op eenige, andere plaatfen in de .wereld, gebeurd was. Wij
bedankten den vriendelijken loods voor zijne attentie, en
dronken een grog (water en rum) met hem; en deze man
vroeg, voor zijn vriendelijk gezigt en bewezene dienst met
de nieuwspapieren , ons niet eens een fooitje; liet zelfs niet
blijken, dat zoo iets hem aangenaam wezen zou. — Ik herinnerde mij nog aan dezen loods, toen ik twee jaren later
bij Texel kwam: aldaar verfcheen ook een loods aan boord
met een ouderwetsch gezigt en kleeding , die boe noch ba
tegen mij fprak ; maar weinige uren daarna, toen het vaar
voor de (luis kwam, begon hij, te bedelen: eerst bij den-tuig
Kapitein, om wat gezouten vleesch en fpek en wat brood,
hetwelk hij ook kreeg ; daarna hoorde ik zijne klaagfleur in
de hut van den Stuurman, om wat erwten en gort; eindelijk
kwam hij ook bij mij, om een fooitje. Ik fond lang in be.
raad , of ik zulks wel doen zou ; maar toen hij fprak van neringlooze tijden , vrouw en kinderen enz., gaf ik hem eene
kleinigheid, uit het beginfel van menschlievendheid. — Zoo
deze moeijelijke en gevaarvolle broodwinning niet naar behooren bezoldigd wordt, moest, dunkt mij , hierin voorziening
gefchieden ; maar het gedrag der loodslieden moest fatfoenlijker wezen. „ Het is in vele landen even zoo geleld ," zegt
men; doch dan behoorde zulks nog in Nederland zoo niet te
zijn, waar men , onder den invloed van den verlichten en werk
geest onzes Konings, zulke talrijke verbeteringen,-zamen
Qvereenkomílig den tijd , gemaakt heeft; want den vreemde-
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ling behoorde geene aanleiding gegeven te worden, om bevooroordeeld te zijn tegen Nederland, reeds vóór hij zijnen
voet op dien grond gezet heeft.
De zon was naauwelijks uit de kimmen, of wij bevonden
ons op het dek, om het voor ons liggend land te befchouwen, en onzen oogen een genot te vergunnen, waarvan zij
zoo lang verdoken geweest waren. — Den wind tegen hebbende, laveerden wij op, langs den noordoostelijken oever
van New - Jes fey ; daarna kwamen wij onder Staten - eiland,
en voeren een gedeelte van Long-island voorbij. Maar, waarop wij onze oogen ook vestigden, wij zagen overal de fchoonfke tafereelen van natuur en kunst , welke men ergens aan
kan. Op de groene heuvelen van het ons omrin--fehouwn
gende land vertoonden zich welige akkers van onderfcheidene
graanfoorten, weilanden, waarin talrijke kudden hoornvee
graasden , of uitgeftrekte inoesvelden. Nu eens bewonderden
wij de fchoone ligging der buitenhuizen, met derzelver tuinen en boschjes ; dan weder lachten ons boerderijen, aan,
welke, door derzelver nieuwe en fmaakvolle gebouwen,
meestal met populierboomen omfchaduwd, geheel verfcliilden
van die, welke ik in Europa gezien had. Zelfs in de hut van
een' arbeider of visfcher zagen wij een net gebouwd en zindelijk opgefchilderd plankenhuisje, met een' kleinen tuin omringd. Alles droeg de kenmerken, dat hier de gaven des Hemels door werkzame menfchen naar behooren gefchat werden.
Met verwondering gaapten mijne twee Columbiaanfche medepasfagiers , die zoo geheel nuchteren van huis kwamen en
met Gods hulp naar Londen moesten, dit alles aan: want zij
zagen, voor liet eerst in hun leven, een vlijtig en geregeld
bebouwd land. De Kapitein , die hunne verwondering merkte, zeide, op het land wijzende: „ Dat is nu Columbia van
het Noorden !" Waarlijk een veelbeteekenend gezegde , meer
uitdrukkende, dan de man ,die het fprak, misfchien zelf wist.-De Vereenigde Staten van Noord - 4merika en de Republiek
Columbia zijn beide gedeelten der nieuwe Wereld, door c o LU MB u s ontdekt, en verdienen beide, met gelijk regt, naar den
naam van dezen genoemd te worden ; beide hebben een'
vruchtbaren grond, worden door de Itlantifche Zee befpóeld,
en zijn met rivieren en ftroomen doorfneden; -beide werden door
Europeër•s bevolkt, het Iaatfle zelfs meer dan eene halve
eeuw vroeger dan het eerfle. Maar welk een onderfcheid tusfelien Columbia van het -Noorden en Columbia van het Zui,
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den ! Om slechts van het uitwendig voorkomen des lands te
fpreken: Het eerfte is , waar het bewoond wordt, een uitges
ílrekte lusthof, een onafzienbare tuin; — het andere bijna
Bene groote wildernis. Het eerfie vertoont, bij iederen blik,
welken men er op (laat , een nieuw voorwerp van de kunst ,
de vlijt en den goeden fmaak van deszelfs bewoners; — het
andere doet Hechts de ontzettende groeikracht der keerkringslanden bewonderen. In het eerfle doet men den grond voort
wat tot veraangenaming en verkwikking des levens-breng,
dienen kan; — in het andere leeft men, als de apen, van
bananen , welke zichzelve voortgeplant hebben. Op het eer
merkt men aan het uitwendig voorkomen der bebouwde-fle
velden, aan de welvarende dorpen , aan de fierlijke en welOnderhoudene huizen ; dat er rust, tevredenheid en veilig
terwijl men aan de vervallene hutten, de ver -heidrfcn;
woningen , de verwoeste tuinen , op het andere, ziet -láten ,
dat hier het verblijf van onrust, twist en vervolging is. Komt
apen iix eene haven van het eerfte, men is weldra van alle
kanten omringd van fchepen, ftoombooten en fchuiten, en
befpeurt overal leven en beweging; maar in Bene van het
lnatfie , ook in de drukfle derzelven, ziet men eenige weinige
vaartuigen , die werkeloos op eene lading liggen te wachten ,
meest met vreemde vlaggen , tusfchen welke eene enkele nationale waait , maar gehefchen aan boord van een' kaper. —
Ziet daar Columbia van het Noorden en Columbia van het
Zuiden, zoo als dezelve zich uitwendig dertoonen, en waar
herinnerd wordt , als men ééns in de Republiek van-áanme
dien naam geweest is, en daarna voor de baai van Neus -Tork
komt ! Ziet daar, reeds bij den eerflen oogopflag, het onder..
fcheid tusfchen een noordelijk en een zuidelijk land; tusfchen
de nakomelingen van Engel/chen,Nederlanders en Duitfchers,
Ziet daar bovenal de
én die van Spanjaarden en
uitwerking van verfchillende godsdienst , zeden en wetten !
Terwijl mijne medepasfagiers zich ne t snij verwonderden
over het fchoone land, rezen er nog andere gewaarwordingen
in mij op, welke hun en zoo vele duizenden, die de baai
van New -cork binnenkomen, onbekend zijn. Ik dacht, na.
fnelijk, als Nederlander, aan mijne voorvaderen, die twee
eeuwen geleden zich in deze mij thans omringende landen
1iederzetteden , en wier nakomelingen nog New - Jerfey, Staten - eiland en Long - island bewonen , als ook de flad NewYork en de omfireken der J-Indfon- rivier, tot aan de waterval.
len van Cohoes.

Afrikanen!

it. DE ,. VAN NE\V -TOTK. 28

liet waren Nederlamelers , die , terwijl zij een' wereldhan
dreven , onbekende landen opfpoorden; in Oost en West-dcl
koloniën 1lichteden; door. de hand der Voorzienigheid geleid,
dit meer noordelijk gedeelte •der aarde tot hunne woonplaats
uitkozen, en , om hunne wijsheid en doorzigt in die keuze , de
hulde van het nageflacht verdienen ; omdat deze omtrek voor
den landbouw, den handel en de zeevaart zoo allervoortrefelijkst gelegen is , als men zulks ergens vinden kan: Het waren Nederlanders , die hier de uitgefirekte pijnbosfchen welke
den ganfchen bodem bedekten, "nedervelden• en in bouw- en
weilanden herfchiepen ,(gelijk zulks thans nog in de binnen
plaats heeft) en de beginfelen legden dier fteden , ves--lande
ten en dorpen, welke thans dàar als toonbeelden ftaan, wat
wonderen menfchen in een vrij land verrigten kunnen. Het
%varen Nederlanders, die hier, hoewel klein in getale, eert'
uitwendigen vijand beftrijden, en hun leven, huis en akkers
tegen de aanvallen der firoopende India^tnfche horden verdedigen moesten (*).
Mijn reeds opgewonden gemoed werd met nieuwe aandoe
vervuld, toen ik , langs Long - island varende , de hvi--nige
zen zag van Nieuw - Utrecht, hetwelk op de Z. W. kust
van dat eiland ligt. Mijne vaderflad , het oude Utrecht, kwam
mij voor den geest, waarvan ik door 'zulk een' afstand gefcheiden was, hetwelk ik in geen tien jaren gezien had, en
toenmaals geloofde waarfchijnlijk nooit weder te zullen zienn.
Ik nam toen flellig voor, dit eiland te doorreizen , hetwelk
voor een der allervruchtbaarlle gedeelten der Vereenigde Stdten gehouden wordt , en op welks dorpen men de oude HOClnndfc,ze naarliigheid en zindelijkheid ontmoet, om niet flechts,
gelijk aan de Noord - rivier, de afflammelingen mijner l^andgenooten, maar waarfchijnlijk die mijner fladgenooten, Utrechtenaren, aan te treffen; doch, toen ik van mijne reis binnenslands terugkwam, viel het ongeftadige herfstweder van
een noordelijk land in, en verhinderde mij, meerdere plaatfen
op Long- island, dan Brooklyn, een íladje regt over New?ork, te bezoeken, en vóór den winter wilde ik weder naar
mijn altijddurend zomerverblijf in de Tl7esrindië;a terugkeeren.
(*) Te Kingston zijnde , (oudtijds Efopazs geheeten, een
ftadje nabij de Iludfon - Ivier,, 31 uren boven New - turk)
verhaalde mij een landman , met name TEN B iz 0E it , dat
liet huis, waarin wij ons bevonden, hog aan zijnen grootva
gediend had tot eeite vesting tegen de hndiaszen.
-der
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Nog in den voormiddag lieten wij het anker vallen voor het

Staten - eiland, bij het dorp Richmond. Er kwam een Doctor
aan boord , om te zien, of wij de gele koorts ook mede uit
de LYestindién gebragt hadden. Hieromtrent gerust gefield
zijnde, gaf hij ons evenwel , ten overvloede, tweemaal s,}
uren om quarantaine te houden, met vergunning,, echter, om
op het eiland aan wal te gaan. Dit laatfte lieten wij ons
geen tweemalen zeggen: wij flapten dadelijk in de boot,
en.... daar flonden wij , God dank ! op het lieve land, met
een gevoel, waarvan het vischje zeker iets ondervindt, als
het van het drooge weder in het voor hem bellemde element,
het water, komt.
Wij gingen terflond regt op een welingerigt Hotel af, alwaar wij een breakfast (ontbijt) befielden voor een' hongerigen Kapitein en vier hongerige pasfagiers : want, behalve
mijne twee Columbiaanfche medereizigers, was ook nog een.
Curayaosch Heer in ons gezelfchap. Doch hoewel hier,-, gelijk op een Engelsch en ook op een Westindisch ontbijt ,
vleesch , visch en andere zaken waren , zoo aten wij allen,
de Kapitein echter uitgezonderd, niets dan brood en boter.
Ik kan mij niet herinneren, dat brood en beter mij ooit zoo
lekker gefinaakt hebben, en dat ik ooit zoo veel van hetzeIve op eenmaal gegeten heb, als toen; nu was hetzelve ook
zeer keel en versch ,en inderdaad van zulk eene goede foort,
als het ergens ter wereld wezen kan ; daarenboven hadden
wij aan boord van dezen kost gegeten, welke al twee zeereizen gemaakt had, en men weet, dat deze op boter en
brood eene tegenovergeflelde uitwerking hebben als op de
madera , wijn en rum.
Na door dit brood- en boter - ontbijt verkwikt en verflerkt
te zijn, ging ik met bedaardheid eens opnemen, wat mij hier
omringde, en zag waarlijk eene der fchoonfle fchilderijen,
welke deze aarde oplevert.
Vóór mij, aan de andere zijde der baai, welke, naar mijne
gisfing, hier bijna een uur breed is, ligt het vruchtbaar Longisland, met veelkleurige maïs- en koornvelden, afgewisfeld
door weilanden en moestuinen, en als bezaaid met fmaàkvolle boerenwoningen en lusthuizen. De eene heuvel fleekt hier
boven den anderen uit, als wilden dezelve doen zien, dat
hier geen duim gronds onbebouwd ligt. — Aan mijne regterzijde loopt Staten - eiland, als met een groen kleed over.
trokken, waarin eene kunilige hand verfchillende voorwerpen
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geweven heeft, boogswijze naar eene engte in de baai , alwaar op Bene hoogte een tterk fort gebouwd is, op welks
boventle gedeelte cone feinmáchine is geplaatst , welke door
hare aanhoudende werking wel het perpetuum ntohile gelijkt.
Aan de andere zijde dier engte komt , op eenigen affland van
het land, een rond kasteel uit het water oprijzen , voorzien
van verfcheidene lagen gefchut, en genaamd naar den weldoener van dmerika, LA F A YE T TE. Tusfchen deze engte ziet men in de 1tlavtifche Zee; doch op een' aff}and van
5 of 6 uren gaat de oostkust van New -,Terfe.2 hier weder
voorbij, en geeft niet Hechts 'voor het oog , dat zich anders
in de uitgeflrektheid der zee verliezen zou, een aangenaam
rustpunt, maar fchijnt daar , als een vast bolwerk, de verzekering te geven , dat de Oceaan geen vat op dit welvarend
land heeft. — Aan mijne linkerhand , in eene noordoostelijke
rigting, doen zich , op een' affland van omtrent 4 uren , tusfchen een mastbosch van fchepen , de hooge huizen en torens eerier wereldflad zien. Het is New-York, eertijds Nieuw
geheeten, welke naam haar reeds vóór anderhalve-rmfledan
eeuw ontnomen is, maar dien zij thans ,om hare welvaart en
uitgeftrekten handel, op nieuw dragen kan. Meer noordwaarts
vertoonen zich de hooge en blaauwachtige bergen-, welke
aan de oevers Haan der Noord - rivier, die men, aan het einde der baai, langs New - Tork ziet flroomen. Naderbij aan
mijne linkerzijde ligt, op eene fchilderachtige wijze, weder
een gedeelte van New ..Tet fcy, met de dorpen Paulshook en
Hoboken hetwelk , door een breed water van Staten - eiland
gefcheiden , achter hetzelve rondloopt, en van hier den westelijken oever der Noord - rivier uitmaakt.
Ziet daar de flaauwe omtrekken van het Panorama der
baai van 1lreiv- 2"ork, hetwelk van Stateneiland in al deszelfs
bekoorlijkheden te zien is, in eerre zomermaand , wanneer ,
bij kalm weder, de dampkring van 40 graden Noorder
-bredt
alle voorwerpen in eene zachte azuurkleur hult!
Dit belangrijk gezigt wordt verlevendigd en vervrolijkt door
de onophoudelijke beweging der vaartuigen Van allerlei groot.
te en gedaante. Talrijke fchepen komen, dikwijls, als de
„vind eerst tegen geweest is, tot geheele eskaders aangegroeid, van a1ld hoeken der aarde deze baai binnenzeilen.
Aan alle kanten ziet men den rook der floombooten oprijzen,
welke in onderfcheidene rigtingen dezen omtrek doorkruifen ,
en waarvan fotnmige (fafety - barges) als drijvende peleizcn
MENGEL\V. IíniQIi. NO. 6.
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van twee à drie verdiepingen het water verfieren. Een ge
gewemel van visfchersfchuiten en loodsbooten (pilots--durig
boats) wisfelt de meer ítatige vaart van grootere fchepen af.
De loodsbooten inzonderheid fchijnen hier te willen aantoonen, dat zij den overgang uitmaken van fioom- tot zeilvaartuigen, door groote fchepen in het rond te varen, bij eene
kleine koelte nog een' fnellen voortgang te behouden , en te.
gen wind en stroom op• te loopen. Niet het minfte getal der
vaartuigen, welke deze baai doorklieven, zijn de barken en
fchooners, die van de naburige zeekusten en uit omliggende
kleine waters komen met onderfcheidene voortbrengfelen des
lands , niet Hechts om de inwoners der íiad New- Tork , die
in weinige jaren tot een getal van 170,000 opgeklommen
zijn, van het noodige te voorzien, maar meer nog om aan
dc grootere fchepen ladingen te geven tot uitvoer.
Men kan geene betere plaats uitgedacht hebben, om den
vreemdeling quarantaine te doen houden, dan Staten- eiland:
want het geeft een zeer gunt'ig denkbeeld van de Vereenigde
Staten; en dewijl de eerie indruk, welken wij, bij de aan.
komst, van een land ontvangen, zoo veel afdoet, om ons
voor hetzelve te winnen of afkeer in te boezemen, zoo
heeft het zeker invloed gehad op ' alles, wat ik daarna ge
heb.
-zien
Dit eiland , waaraan men de gunst bewezen heeft , om het'
deszelfs oorfpronkeljken Holland/then naam te laten behouden, is 7 uren lang en 3 uren breed, en geheel bergachtig,
waardoor het afwisfelende gezigten oplevert. Het maakt een
eigen distrikt (country) uit niet omtrent 7000 inwoners, en
behoort tot de provincie (f/ate) New rork. Ik liet mij den
volgenden dag met mijne medereizigers in een' wagen het
groottic gedeelte van het eiland rondrijden , en zag menig
fchoon landelijk tafereel. Het beflaat meest uit kleine tuin
nen met hooilanden en maïsvelden, welke echter in de nabij
droogte, er niet zeer gunftig uitzagen; nu en-heid,or
dan deed zich een welgelegen landhuis op, voornamelijk aan
de waterzijde, regt over New -.7eafey. De bewoners van Sta ten - eiland zijn , voor het grootfle gedeelte, afttammelingen
der Nederlanders; maar dat er nog in vele huisgezinnen Hol
gefproken wordt, wist ik toen niet; zulks vernam ik-landsch
eerst naderhand van twee bewoners dezes eilands , vader en
zoon , n os Ic E it it EN genaamd , welke ik ergens elders outmoetede , en die beiden redelijk wel onze taal fpraken.
-
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Het dorp Richmond, hetwelk aan de baal ligt, en de hoofdplaats van het distrikt is, neemt zeer toe in welvaart, omdat
hier de quarantaineplaats is der vaartuigen , welke uit de
Westindiën of het zuiden van Amerika komen. Verfcheidene
ruime herbergen dragen , door derzelver goede bouworde en
bevallige ligging, veel bij, om dit dorp te verfraaijen, De.
zelve worden in den zomertijd zeer druk bezocht , zoo wel
door de genen, die verpligt zijn er te wezen wegens de qua.
rantaine , als door hen, die zulks vrijwillig doen, om, uit
de benaauwde Clad, hier een buitenluchtje te feheppen ; welke laathen , vooral tegen den avond, in menigte, door een*
geregelde floombootvaart, alhier worden aangebragt. Onderde gebouwen zijn er twee , welke de opmerkzaamheid tot
zich trekken: het eene is het groote landshospitaal voor de
Marine, hetwelk op een' kleinen afi#and van het dorp , aan
de waterzijde , flaat ; het andere de nieuwe en finaakvolle
kerk der Nederduit/che Hervormde gemeente , in welke men
des zondags , in de Engelfche taal , over den Heidelbergfchen
Catechismus preekt, de Formulieren van Eenigheid leest naar
tien fmaak van den Schrijver van het Adres aan alle mijne
Hervormde Geloofsgenooten , en in welke eene afwijking van
de gevoelens onzer Dordfche vaderen met eitcoinmunieatie geikraft wordt (*).
Hoewel Richmond Hechts een dorp is , vindt inert er eehtet
,eene welvoorziene markt, Wij, wij pasfagiers namelijk , gin,.
gen er met den Kapitein henen , die versch vleesch voor zijtte equipagie moest koopen , en bij die gelegenheid weder
in het breede uitweidde over den lof an Columbia van het
Noorden. „ Kijk hier l" zeide hij, „ welke groote oesters 1
„ dat zijn Amerikaanfche, en die kosten maar een bagateh"—•
„ Dat heet ik osfenvleesch ! Waar in de wereld vindt uien
dat beter, en voor dien prijs?" — „ Hebt gij ooit mooijer
fpek gezien, dan dit? Gij zoudt hier een half varken kun
voor hetgeen , waarmede uien ergens elders-„nekop
„ geen ham kan krijgen"
,

(*) Dit begiflfél , zoo geheel in den geest der Roomfehe
kerk, heeft dan ook natuurlijk ten gevolge, dat men ,tot ui,.
térFten ovenlaat , en het getal der Univerfalisten en .Raiiondlisten in Noord - 4merik,2 gedurig grootér wordt ; zoo als ik
reeds aanmerkte in het tweede fragment van mijn Zomer
-s
eisje,
X2
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Des avonds was ik getuige van een' zonderlingen twist ,
welke mij , zoo daar nog iets aan ontbrak, geheel zou overtuigd hebben, dat ik in Noord - Amerika was. Bij eene lange
en aangename fchemering, welke men niet in de .tVestindiën,
maar wel in een Noordelijk land heeft, zat ik onder de gale.
rij of zonnetent van het Hotel met onzen Kapitein, een
groot en robust man, die ons verhaalde, dat wij morgen zijne vrouw en dochter zien zouden , toen.er een dito man als
onze Kapitein, maar met een nog rooder gezigt en iets ouder van jaren, bij ons kwam zitten, en zich in een gefprek
met onzen Kapitein, die , zoo als het fcheen , een vriend
van hem was, inliet. Van koetjes en kalfjes kwam het op
den tegenwoordigen bloeijenden Raat van Noord - Amerika.
Nu beweerde elk, dat zone provincie het meest had bijgedragen tot de onafhankelijkheid en welvaart van het geheele
land. Zij werden al fpoedig te driftig om te blijven zitten ;
het gold het Vaderland; zij Ronden op, en sloegen met hunne flevige vuisten op de leuning der galerij , omdat de een
den anderen geen gelijk wilde geven. Het gefprek werd intusfchen belangrijk: met toenemende drift ,en onder het hoogrood worden hunner aangezigten, hielden zij beiden de eer
hunner provincie op. Onze Kapitein fprak van de verdientlén
en heldendaden, der New - Yorkers; terwijl de ander den lof
der Nieuw-Engelanders (inwoners van den ifaat Masfachufett)
hemelhoog verhief, en beweerde, dat de bedrijven van dezen,zoo wel in den revolutie6orlog,als in den laatflen Ilrijd
tegen Engeland, zonder voorbeeld waren. Reeds bij den aanvang va-n den twist had zich een magere klerk van het Customhoufe in het gefprek willen mengen; doch zijne zwakke
flee werd niet eens opgemerkt; hij ftond ongeduldig te wachten op eene gefchikte gelegenheid om er tusfchen te komen;
eindelijk kwam er een oogenblik, waarin de Ilrijdenden zich
bedenken moesten; hiervan maakte de magere klerk terfiond
gebruik, om te zeggen, hoe het met de zaak gelegen was,
hetwelk hein zoo goed afging, dat de twistenden hem aanzagen en een weinig bedaarder werden. Hij verhaalde hun daar
eens de [laat van New-York de Republiek uit de-op,he
grootfle verlegenheid geholpen en eene aanzienlijke fomme
gelds gegeven had; en dit was geen praatje, neen! hij noemde dag en datum, man en paard, daalders en centen. Tegen
zulke daadzaken, en met zoo veel naauwkeurigheids voorgefield, konden de partijen niets inbrengen; zij zwegen beiden
-
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fiil, terwijl hunne aangezigten merkelijk begonnen op te blee..
ken. De vreemde man, die ook te dik was om lang kwaad
te blijven, zeide een aardigheidje, dat ik niet verbond, en
ging lagchende heen. — Ten hoogíte verblijd over den vredigen afloop van dit voorval, zeide ik tot mijn' Kapitein, dat
dit een warm gefprek geweest was, maar, tot mijne blijdfchap , was geëindigd zoo als het behoorde. .,, Ja ," antwoordde hij, „ die' Kapitein rT... is een baste kerel, een der
„ dapperften uit geheel Amerika, maar verfchrikkelijk eigen
zinnig: het is die zelfde Kapitein N. uit Boston, van wien-„
„ gij wel zult gehoord hebben, dat hij, in den laatften oor
zijne gewapende fchoone„r,, in fpijt van de gan--„log,met
;, fche kanaalvloot, voor de Engelfche havens kwam en pa„ pieren aan land zond, waarin hij verklaarde, Engeland,
„ Schotland en Ierland in Raat van blokkade te Hellen. "
Twee zaken ondervond ik op den eeroen dag van mijn
ve?blijf op Staten- eiland, van welke de eene mij voor , de
andere tegen de Amerikanen innam. Ik had op die plaats,
waar, zoo als men weet, tot de Keizer van Rusland toe,
verpligt is zelf te gaan, mijn' groenen bril en goud uurwerk
laten liggen , en , toen ik , een uur daarna , mijne achteloosheid
gewaar werd, vond ik dezelve niet meer; ik hield ze reeds voor
verloren, denkende aan de vele vreemdelingen, die in de herberg waren , toen ae kok van- het huis, die het verlorene ge -,
vonden had , hetzelve mij , uit eigene beweging , ter hand
Relde. -- Des nachts werd een mijner Columbiaanfche mede
ziek, ik geloof haast aan de gevolgen van dat bo--reizgs
ter- en brood - ontbijt van des morgens. Wij deden alle moeite, om een' der bedienden te bewegen op te flaan, ,licht op
te ƒleken en thee te zetten; eerst een nur daarna v`errigtte
een hunner, doch al brommende, dit werk. Ik moet evenwel
tot verfchooning dezer menfchen inbrengen , dat zij den
ganfchen langen dag druk bezig zijn ; dat de pasfagiers nooit
langer dan twee dagen hier blijven , en dat de hoop op fooitjes hier niet beftaat. Op de verdere reis door dit land, voor
als ik alleen ronddwaalde, kwam mij dit voorval dikwijls-al
in de gedachte , en was eene reden te meer, om mij af te
fchrikken van ziek te worden.
Volgens de belofte van den Kapitein , zagen wij den vol
dag zijne vrouw en dochter. Hij haalde dezelve , op-gend
rijn zondags gekleed , aan de Roomboot af, en flapte met
haar geartnd ons vuurbij, zonder ons te groeten of zelfs aan
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te zien, om te tonnen, dat hij Iemand was, die van manieren wist. Wij maakten lange gezigten tegen elkander op het
zien van zoo veel deftigheids , en belloten dadelijk onze op•
wachting bij de aangekomenen te gaan maken. Ik trok aan
het hoofd mijner medepasfagiers op, om dezelve te complimenteren , en zag nu een paar Dames, die meer naar de
vrouw en dochter van den Gouverneur des ftaats, dan die
van een' fchipper geleken ; hare zwarte zijden kleedjes waren gemaakt naar de mode met lange lijven, waaraan het
eorchet den behoorlijken vorm gegeven had ; over de fchouders
hing een gouden ketting, waaraan een dito horológie gehecht
was; op den fierlijken hoed wapperden, ook bij llil weder,
verfcheidene veren, en, opdat de zon de fijne tint van het
aangezigt niet befchadigen zou, was er aan den hoed een
gordijntje of voile vastgemaakt, en zoo voort, het eene conform het andere. Zij waren, gelijk alle dmerikaanfche Dames, zeer vriendelijk en fpraakzaam: wij konden geen A zeggen, of zij zeiden B. Terwijl zij hare réticules openden en
het borduurwerk voor den dag haalden , f`praken zij over de
zeereis en over de buitengewone hitte, welke er in de ftad
1Vew - ?"ork heerschte , waar de thermometer van F A H RE NH E r T tot 98, ja . tot Too graden rees , en dagelijks eenige
inenfchen op de praat door de hitte plotfeling dood nedervielen. .Ik zeide, dat ook ik de hitte hier ondragelijk vond, en
dat men in de Wettindiën zoo veel hinder van de warmte
tiet heeft ; hetgeen dan ook waar is , omdat men daar kortere
dagen en meerdere beweging in de lucht heeft, en ook om.
dat het ligchaam in een' staat van meerdere uitwafeming is ,
en huizen, kleederen , leefwijs enz. meer daarnaar ingerigt
zijn. — Bij die gelegenheid vernam ik ook, dat moeder en
dochter leden van de Engelfche Presbyteriaanfche kerk waren,
maar dat de 'vader tot alle kerken behoorde, hetgeen mij
voorkwam toch beter te wezen , dan tot niet ééne,
Na dit bezoek waren wij allen even zeer verwonderd, niet
over de befehaafdheid en goede manieren dezer menfehen,
(want zulks vereert eiken Rand , ook den geringften) maar
over de groote kleederpracht, welke deze Dames vertoonden.
Ik verwonderde mij echter hierover minder, toen ik eenige
maanden in Noord - 4merlka geweest was , en overal , onder
alle handen , eene groote kleederpracht ontdekte, zelfs op
kleine dorpen, waar de boerendienstmeid , na de koeijen gemolken te hebben, in een' zwart zijden japon naar de kerk
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gaat. ik was toen, bij nadenken, om vele redenen verpligt,
zulks te prijzen en aan te merken als iets , dat de welvaart
des lands zeer bevordert. Dit zullen ffiisfchien vele Lezers
vreemd vinden , vooral zij , die het met ontevredenheid ook
aan eene nieuwe kleederdragt bemerken, dat een ander ge
terugdringt, en gelooven, dat Nederland in gevaar-fláchten
is, nu de vrouwen uit den burgeríland de zoo onbevallige
neepjesmutfen afzetten. Doch men_ moet niet vergeten, dat
ik hier fpreek van Noord - flnerika , alwaar men met han
veel gelds verdient, driemaal zoo veel als in Ne--denarbi
derland, en waar de voortbrengfelen des lands goedkooper
zijn dan ergens in de wereld. Wanneer er nu geene andere
behoefte was, dan aan de eerfle noodwendigheden des levens, zoo was het natuurlijk gevolg dit, dat er minder arbeidzaamheid en meerdere ledigheid en zucht naar gemak beflaan zou , of dat de meerdere winst verteerd wierd op eene
wijze, welke voor de zedelijkheid Oneindig nadeeliger zou
zijn. „ Maar, men moest oppotten, rijk zoeken te worden,
of het geld tot nuttige einden belteden." Als het met vrome
wenfchen te doen ware , zou men meer kunnen zeggen ; maar ,
al werkte dit middel even fterk en even fchuldeloos, de geringe volksklasfe mist doorgaans het noodige overleg en doorzigt daartoe; zij zoekt, even als anderen, zonder er opzet
aan te denken, de ingeplante neiging, van het leven-telijk
naar zijnen fmaak te genieten, op te volgen; en een vruchtbaar en uitgeftrekt land verbant alle bezorgdheid en vrees
voor het toekomende.
De mensch , in zulke omilandigheden levende , heeft andere behoeften , dan die der noodzakelijkheid. Andere verlangens , dan die , welke hij gemakkelijk bevredigen kan , moe
zullen de prikkels flerk genoeg zijn, om-tenhmbflur,
hein op ce wekken en in te fpannen, en aan ziel en ligchaam
lust en kracht te geven, om te arbeiden en te verbeteren.
Onder deze drijfveren tot werkzaamheid nu behoort de
zucht om zich goed en fierlijk te kleeden. Het vleit de eigenliefde van den mensch; het maakt hem aangenamer in
het oog van het andere gcflacht; het opent hem den weg
tot gezelligen omgang en andere hoogere behoeften, en
biedt hem onderfcheidene genoegens en gerijfelijkheden aan,
welke hij , eens kennende, zoekt te behouden, er met gewilligheid voor arbeidt, en er zijne werkzaamheden voor ver
naar mate derzelver bezit hem moeijelijker wordt. -dubelt,
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Het ware daarom te wenfchen , dat men deze drijfveer tot
arbeidzaamheid en infpanning meer algemeen in de wereld
kon aan den gang brengen, en dat men in landen, waar de
weinige behoeften aanleiding tot traagheid en onverfchilligheid geven , in den geest handelde eener publicatie van de
regering der had Port - au - Prince, op St. Domingo, waarbij
bepaald werd , dat elk, die binnen de had kwam , fchoenen
aan zijne voeten moest hebben, ten einde het volk te nood.
zaken , ten minfle zoo veel te werken , dat het fchoenen
konde koopen.
Het ware te wenfchen , dat men dezen prikkel kon laten
werken in Columbia en in andere deeles der, nieuwe Wereld;
zij zouden eene halve eeuw vroeger bebouwd, befchaafd en
bloeijend wezen. Nu weet de vrije bewoner dezer heerlijke
landen niet, waarvoor hij arbeiden zal: de bananen geven
hem, zonder eenige moeite, eene overvloedige en fmakelijke
fpijze;de altijd groene boom biedt hem genoegzame fchaduw
aan; zijne but beveiligt hem voor den regen en de gure nachtlucht. Dar_ zou hij den dankbaren grond bebouwen en deszelfs voortbrengfelen ter markt zenden. Nu bieden ijverige
Europeërs de vruchten hunner kunst en vlijtden bewoneren
dier landen te vergeefs aan; deze hebben dezelve niet noodig, of althans zij hechten er niet zoo veel waarde aan, dat
zij ervoor arbeiden zouden. Dan zoude er eene bron van
welvaart geopend worden voor de fabrijken in Europa , en
handel en zeevaart zouden eene levendigheid verkrijgen , gelijk
aan die van Noord-Amerika. Nu vinden vreemdelingen alsnog
een ongumflig toevlugtsoord in landen, waar men hunne hulp
niet behoeft , waar de Europeërs , die aan meerdere behoeften
gewoon zijn, niet gelijk de inboorlingen kunnen leven, en
waar zij geene orde, geene veiligheid , geene handhaving der
wetten ontdekken, niets geregeld vinden, om cie vruchten
van hunnen arbeid te flijten, en wederkeerig zich van het
noodige te voorzien. Dan zou de overvloed van Europa's ijverige bevolking met blijdfchap ontvangen worden, en Bene
werkplaats vinden in de altijddurende Lente op den rug der
Andes, zoo'de Zomer, welke aan den voet van dat gebergte
heerscht, den arbeid te zeer bezwaarde.
Doch dit is tot daaraan toe. Al dit gunflige, echter, zal
zich verwezenlijken nog vóór deze eeuw ten einde is; en
deze hoop is het eenigfle voordeel, hetwelk de omwenteling
ia Zuid - Amerika voor he tegenwoordige, zoo wel aan dit
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groot gedeelte der wereld zelve, als aan Europa , gefchonken
heeft.
van ons verblijf op het StatenOp den derdenlag
eiland kwam de Doctor, zag ons fcherp in het gezigt, zoo
als. de Heeren van de kunst altijd gewoon zijn een mensch
aan te kijken, en bemerkte wel, dat wij de gele koorts,
waarmede men, gelijk deskundigen weten, geene zes weken
lang over de Vraat kan loopen, niet onder de leden hadden.
Hij ontfloeg ons toen van de quarantaine, en gaf ons verlof
om te gaan, waarheen wij wilden.
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oe vol is mij 't gemoed!
Hoe jaagt mij't vuur door 't hart!hoe fchokt mij 't bruifend bloed!
Wat gloed doorftroomt mij de ad'ren !
Wat heilige aandrift fpoort mijn fchreên,
En doet, vermetel , mij het fpreekgelloelte nad'ren ,
En zweept me als voor zich heen?...
;

Maar, ach mijn zielloos lied
Sleept kruipend langs den grond , en volgt den ad'laar niet,
En laat zijn vlerken dalen !
Vergeefs de vlugt beproefd,
Bij 't weig'rig fpeeltuig en de ontftemde fnaar getoefd;
Vergeefs de verw gezocht, om 't voorwerp af te malen !
Maar, neen! waar liefde woont,
Waar, één van <ziel en zin, het heil der menschheid troont,
Waar uit vereende kracht het grootsch gebouw moet flijgen,
Dáár wordt ons de arbeid ligt,
Dáár mag alleen belangzucht zwijgen,
Dáár is het willen fchoon, dáár is het werken pligt!
Wat woeste wildernis, met nachtlijk zwart bedekt ,
Wat ijslijk treurtooneel , met moord ein bloed bevlekt,
Wat ak'lig krijgsrumoer vertoont zich aan mijn zinnen ?
Wat Helfpook waart hier rond , en iuipt de tempels binnen,
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En vest zich, dol van waan, op den gewijden troon ,
En fteekt, vol overmoed , de Godheid naar de kroon?
Een aantal monfters , uit den afgrond losgebroken ,
Spuwt gif en zwadder rond, in razernij ontfloken,
Hecht aan den troon zich vast, heult met het Bijgeloof,
Verguist , vertrapt en fchendt , voor regt en rede doof;
De Heerschzucht zwaait het zwaard , ter regterhand gezeten,
En Haat heel de aarde in 't juk, en boeit het vrij geweten;
Gevloekte Huich'larij , die met al 't heil'ge fpot,
Ontrukt, vol euvelmoed, de teugels aan haar' God,
Spreekt zalig en verdoemt, en wil het pleit bellechten
Van Hem, die van zijn' troon de wereld eens zal regten.
Nu ijlt de Domheid aan , in 't vrome boetgewaad,
En kust, met ilaaffchen zin, de roede, die haar haat;
De Vorst , op d'enklen wenk gediend van (laaf en ed'len ,
Kruipt jammerlijk in 't flof, durft om zijn regten bed'len!
Hier is het rijk der Het; hier kent men wet noch regt,
Waar Heeds het driest geweld den minflen twist hefecht;
De regten van den mensch zijn vn heel de aard' verbannen;
De wereld is verdeeld in Haven en tirannen,
Waarvan zich de eens helft in vuige driften baadt,
Terwijl zij de and're, als 't beest, in 't knellend zeeltuig Haar.
Thans gaat de kruisvaan op ; --men hoort de ftrijdleus fchallen ;
De volken fnellen aan, bij honderdduizendtallen;
Men ítrijdt , verderft, verwoest ; men plundert , moordt en woedt,
En plengt, in naam van God, een zee van menfchenbioed.
Zóó barst een onweêr los uit zaamgepakte wolken,
En fchiet zijn blikfems uit, ontlast zijn fulferkolken,
En fpreidt verderf en dood, verwoest en veld en vrucht,
En dondert angst en fchrik al rat'lend door de lucht ;
Maar heeft het uitgewoed , en tintelt weer de hemel ,
Dan gaat de juichtoon op, bij 't woelig vreugdgewemel;
Natuur haalt vrijer aim, fchept nieuwe levenskracht,
En deelt haar' invloed meé aan 't menfchelijk geslacht;
Zij fchijnt voor 't eerst bezield met gloed en vuur en leven ,
En fpant haar krachten in , om dubb'len oogst te geven ,
En wischt de fporen uit van dood , verderf en vlam,
En geeft met woeker weêr, wat haar geweld ons nam.
Zóó is in 't rottend zaad de rijke kiem befloten, —
Zóó uit barbaarschheid eens befchaving voortgefprocen.
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De burger, rondgetleurd als 't redelooze vee,
Onvatbaar voor de vreugd, gevoelloos. onder 't wee,
Slechts uit zijn' flaap gewekt door 't knellen van de flagen,
Voelt nu uit eigen kracht een eigen willen dagen,
Herkent zichzelf en 't regt, dat hem de Godheid gaf,
En fchudt het flavenjuk van vrije, fehoud'ren af.
De Ridder, opgevoed in 't rijk der hetfenfchimmen,
Voelt door de werklijkheid de kracht der rede klimmen.
In 't Oosten daagt het licht van kunst en wetenfchap;
De lust tot onderzoek ítijgt hoger trap bij trap;
De Waarheid (leekt het hoofd kloekmoedig naar den hoogen,
En dreigt en fchokt den troon van Bijgeloof en Logen,
Die, door 't Hervormingslicht in hellen gloed gezet,
In d' afgrond nederploft en in zijn' val verplet.
Nu gaat de rijke bron van orde en kunstvlijt open •,
Nu zal 't gemeen belang de banden vaster knoopen
Der leden van den flaat, herffeIlen 'c evenwigt
Der regten van den Vorst en van der burg'ren pligt.
De handel, 't merg des íiaats, doet welvaart welig tieren,
En fchraagt met ftevig fap de vochten en de fpieren ,
En Herkt den geest des volks , door 't prikkelen des moeds ,
En fpelt van 't ruw geheel iets zed`lijk groots en goeds.
Nu ontkiemen deugd bij deugden
op den welbereiden grond;
Nu zijn Vorst en volk vereenigd
in hetzelfde vreévetbond.
't Raderwerk der geestbefchaving,
door verlichting eens gefpoord,
Drijft zichzelven , fuel en fneiler,
met een rust'loos ijv'ren, voort.
In de fchaduw van de wetten,
íteeds gehandhaafd door het regt,
Klett'ren wapentuig noch zwaarden,
waar de rede 't pleit beflecht.
Nijverheid en rust en orde,
flemmen 't hart tot betr'en zin ;
Eendragt fnoert de zielen zamen
tot de reinfte broedermin.
Nederland, het erf der vad'ren,.
Nederland:, der oud'ren vreugd,
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Wordt de zetel van de vrijheid,
is de kweekhof van de deugd.
Nederland, de fchool der wijzen,
reikt der wijsheid 't eerst den flat
Nederland fchenkt Koster 't leven ,
die der Drukkunst 't aanzijn gaf.
Breng uwe offers hier, Europe!
't licht brak in het Oosten aan ,
Maar, in Nederland vereeuwigd,
zal het nooit meer ondergaan!
Neen! 't zal niet ondergaan , 't zal tanen meer noch zinken;
Het fchiet op Nederland zijn' eerften , zuiv'ren gloor ;
Het íiraalt op Vondel's pad; ik zie bij Hooft het blinken;
't Daalt bij geflachten af, en d'achttiend' eeuwkring door.
Zóó zendt, te juister tijd, de Nijl zijn zwellend water,
Met rijken oogst bevrucht, door heel zijn rijksgebied ,
En fluwt het flatig voort, met ruifchend firoomgeklater,
Vallei en vlakten door, — maar 't naakt den heuvel niet.
Neen! 't naakt den heuvel niet! — en als het oogstfeest nadert,
De rijkbeladen halm zijn rijpende aren biedt,
Dan flaat hij kaal en naakt , heeft loover noch gebladert',
In 't blak'ren van de zon, en brengt zijn fchoven niet.
De wijze ziet, vol vreugd, het juichend landvolk garen,
En wijdt een' dankb'ren traan den Gever van al 't goed,
Maar blijft, met treurend hart en vochtige oogen , slaren
Op 't rosgeroosterd veld en op den blaauwen vloed.
Zóó zaagt gij 't Algemeen, o Nieuwenhuizen! aan,
En voelt voor menfchenmin liet brandend hart u faas.
Neérlands roem was lang gevestigd,
Neérlands vlag was lang vermaard;
Neérland blonk, in kracht en grootheid ,
als het eerde land der aard';
Neêrland gaf Europa wetten ,
dwong het Oost zijn cijnfen af;
Nefrland zamelde in zijn fchuren,
wat de weelde fchatten gaf;
Rij verdraagzaamheid en vrijheid
veil'ge toevlugt van heel de aard',
Wrochten Neérlands zeden wond'ren
waar 't verbaasd Europe op flaart;
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Welvaarts rijke zegeningen
ftroomden af door 't ganfche land,
Voedden grooten en geringen,
drongen door tot eiken (tand.
Maar befehaving en verlichting,
maar vered'ling van 't gemoed
Dalen niet tot mindr'e kringen
fchoon de weelde er driften voedt;
't Gif verfpreidt zich door hunne ad'ren,
't tegengif genaakt hun niet;
Waar de togten toomloos hollen,
voert de rede geen gebied.
Zóó, gefliugerd door de baren,
dobbert, zonder roer, het fchip;
Speelbal van den wind en golven,
barst het Pluk op de eeríte klip.
Wie, wie hoedt het voor verderven,
neemt zich't kermend fcheepsvolk aan,
Zal de rijke lading redden
uit den gapend' oceaan ?...
Heil ons 1 Nieuwenhuizen nadert,
en , gefpoord door menfchenmin ,
Voert hij 't juichend door de baren ,
en de veil'ge haven in!
Ja, 't is volbragt, het heerlijkst pogen!
Juicht, feestgenooten, 't is volbragt !
Wischt droog , wischt droog de fchreiende oogen !
Juicht, tijdgenoot en nageflacht !
Heft aan, heft aan met blijde galmen!
De lofzang klink' den tempel rond!
Laat vrij den wierook opwaart walmen
Van Nieuwenhuizen's heilverbond!
De kruisvaan mogt den .nevel kloven;
Het licht brak in het Oosten aan ;
Het zal, door Roster's kunst, niet dooven;
De zon zal nooit meer ondergaan.
Maar ach! wat baten zonneftralen ,
Wat baten warmte, licht en gloed,
Wanneer zij tot de plant niet dalen,
Die door die firalen' dient gevoed?
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ja , 't is volbragt , het heerlijkst pogen,
Dat eeuwen droegen in haar' fchoot !
Het fchittert in de fchem'rende oogeri
Van vreemdeling en landgenoot!
Geen monfter kruipt weer uit zijn kfióchten
Geen vloek bedreigt het nageflacht;
Wat zeven eeuwen arbeids wrochten
Dat is door hem — door hem volbragt!

r u zal de Wijze niet meer zuchten
Met treurend hart en vochtig oog,
Maar, bij een' dubb'len oogst van vruchten,
Al juichend opzien naar omhoog.
Ziet, hoe de Lede milde stroomen
Van berg en heuvel nedergiet !
Der driften zon bevrucht hun zoomen,
Maar zij verzengt noch blakert niet.
Gij, Nieuwenhuiz' ! ontgont den akker
En oogsttet d'eerstling van liet graan;
En wij, wij treden, kloek en wakker,
Langs de aangewezene eerebaan.
Heil ons! wij zijn die uitverkoren'!
De Zaaitijd keert me; woeker wear,
Geen akker gaat voor ons verloren;
Geen zaad valt op een fteenrots neer.
Ja, 't is vdllrragt„ nakomelingen!
Het rijk der Duisternis flortte in;
En gij, gij zult het Hallel zingen ,
Bij 't rein verbond der broedermin !
iJ zal geen godsdienstkrijg befchamen.
De item van burgertwist verstom' !
Z66 vloeit ons doel harmonisch zamen
Met (laatsbelang en Christendom,
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(Uit de Brieven van eeteen Franschman over Korfika.)
liet getal der Korjen, die in de Gefchiedettis eenig belang
hebben verkregen, is niets minder dan gering; als daar zijn,
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een AM P I E R O, OR N A NO, G A F F o R I, inzonderheid een
P A 0 L a; de bekende boer van Cargeje, die Korftka verliet,
om te Parijs het mos te verkoopen, 't welk hij als genees
bekend maakte , en die als Graaf V A N C OM ME NE s-midel
en Veldmaarfchalk flierf; het onbekende dorp Wata, dat er
zoo trotsch op is , de geboorteplaats, van den B O N A P AR T
der Diplomatie, den Rusfifchen Gezant in Frankrijk, te zijn :
maar alle deze namen worden verdonkerd door dien van den
beruchten Kors, die aan zijn vaderland bijna geene andere eer
bewezen heeft, dan die van er geboren te zijn; en wanneer
men ziet, met welk een' trots deze herinnering thans nog
zijne medeburgers vervult, zoude men meenen, dat deze eer
hun genoeg ware.
Vooreerst moet men weten , dat bijkans geheel Korfika met
B O N A P A R T E vermaagfchapt is. Geen burger zoo gering,
geen fchaapherder zoo arm , die den Exkeizer niet zijnen
neef noemt, en, terwijl hij zijn kastanjebrood eet, niet met
innig zelfbehagen vermeldt, wat er niet al uit hem had kunnen worden, indien hij zich Hechts de moeite hadde willen
geven, om aan het Hof te . gaan , en zijnen doorluchtigen
neef zijn door de zon verbrand aangezigt voor te (lellen.
Hij , die niet de eer heeft tot de Keizerlijke familie te be.
hooren, troost zich daarmede, dat hij u vertelt, hoe er in
zijn dorp tien en meer lieden zijn , die B ON A P AR T E s zou
zijn geworden, indien hun de fortuin hadde willen die.-den
nen gelijk hem, en die nu, omdat zij niets beters kunnen
doen , het land bebouwen. E J1ato felice, zeide een fchaap.
herder tot mij , toen hij van den grooten man fprak , en ik
begreep, wat hij zeggen wilde : „ Geluk, dit alleen had
geheel andere lieden dan hem ontbroken."
Hoe belagehelijk ook deze inbeelding den vreemdeling moge toefchijnen , is zij echter niet geheel zonder grond. Dezelfde eerzucht, die den geitenhoeder van Bastelica, s Am,
P I E R O, aan liet Hof van II E N D R 1 K II, den mosverkoopet
van Cargefe aan het Hof van t o D E w ;l K XVI, en den kwee
Brienne op den troon van ,Frankrijk brags; woelt-kelingva
nog in hoofden, die van zoo vele fchitterende voorbeelden
duizelen. Ieder zoude zich hier gaarne verheffen, in fpijt van
het gevaar, om des te dieper te vallen ; en niets moet zoo pijnlijk zijn, als deze levendige verbeeldingskracht, deze ingebeelde eerzucht, die zich in een armoedig land zonder doel
en zonder gevolg verteert. KorITha heeft geenen handel , en
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het gebrek aan kapitalen is misfchien niet alleen daarvan de
reden; de Korfeaz zijn , als 't ware, eene natie van Edellieden, die zich niet tot den handel vernederen , maar liever in
armoede leven wil , dan zich door denzelven verrijken.
Ik bezocht te fIjaccio de kamer , in welke N A P O L E ON
geboren werd; ik bezigtigde, met de levendigtle belangilelling, het kleine, met boomen beplante plein voor het huis,
waar hij zijne krijgsoefeningen als kind begon , en zijn lieve
kleine ijzeren kanon , 't welk misfchien-lingsfpetu,h
het krijgszuchtig inIlinkt bij hein opwekte, en ons voor Toulon den diepdenkenden Artillerist , bij Ircole den grooten Veldheer doet ontdekken. In dat gevoel van ernflige'aandoening,
't welk zich aan de jeugdige herinneringen wegens een bui
verbindt, wandelde ik inzonderheid in den-tengwoIsch
tuin der familie B 0 N A P A R T E rond; ik plaatfile mij in eene
grot, welke twee verbazend groote, tegen elkander Slaande
rotfen vormen, waar de jonge fcholier, met zijnen au C L I D E S
in de hand , misfchien reeds aan geheel iets anders dan zijne
vreedzame lludiën dacht. Allen, die hem kenden, (en hier is
geen grijsaard , die zich niet even levendig aan hem herinnert, als hadde hij hem gisteren gezien) zeggen eenparig, dat
hij fomber, flil, trotsen geweest is', zich Slechts onder anderen gemengd had , om hen te gebieden , en zich liever van
hen verwijderde , dan hun gehoorzaamde. Voorts bezat hij eene
levendige , Stoute bevatting , una testa fovrana, gelijk men
bier zegt; een hoofd, gefchapen om te heerfchen, zoo als
een vleijer dit ten tijde van het Keizerrijk zou vertaald hebben.
Boven de flad, op eene der hoogten, die haar omringen,
bevinden zich de puinhoopen van een klein fort, Fortino genaamd. „ Indien ik Hechts een inkomen had van vierduizend
livres ," zeide B 0 N A P A R TE. tot den perfoon , die mij dit
verhaalde, „ dan wist ik wel , wat ik deed." — „ En wat
deedt gij dan ?"— „Ik liet mij daarboven een huis bouwen."„ En waarom? De plaats is immers woest.” — „ ja , maar
ik zou de ganfche flad beftrijken." — Is niet de geheele man
in deze weinige woorden gefchilderd?

VOORBEELD VAN BUITENGEWONE VAARDIGHEID IN LIET REKENEN , IN TWEE KINDEREN.

G

EORGE N OA II ES, uit behoeftige ouders in Engeland ge_
boren, bijkans zes jaren oud , en geeneriei opleiding ontvan-
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gen hebbende, heeft onlangs, in het openbaar, proeven vats
zijne bekwaamheid in het rekenen afgelegd. Ziehier een voor
een door hein opgelost vraagftuk, en zijne opgave-beldvan
van de onderfcheidcne middelen, langs welke men tot dezelfde oplosfing kan geraken : Hoeveel maken 32,000 maal
7z fluivers (pence) ? Na, verloop van flechts ééne minuut,
antwoordde liet kind: „ I000' pond flerl. ;" en daarop ondervraagd zijnde nopens de wijze, waarop hij dit zoo vaardig
wist uit te rekenen , zeide hij : „ 32,000 fluivers maken 1 33
pond f. 6 fchell. 8 d. '71 maal Too pond ft. maken 750 pond ft.;
72 maal 33 pond ít. 6 fch. 8 d. maken 250 pond fr.; en 750
pond en 25o pond maken i000 pond ft. " Daarop liet hij volgen ;
„ Ik kan diezelfde fom op tien of twaalf onderfcheidene wijzen
uitrelkenen;" en hij feheen bijzonder in zijn' fchik, dat men
hein de verklaring vroeg van zoo vele onderfcheidene wijzen,
om tot dezelfde oplosfrng te geraken. Hij gaf dan achter volgens, en zonder een oogenblik te aarzelen, die twaalf
onderfcheidene wijzen op. Men heeft drie van dezelve opgeteekend. Tweede wijze : 32,000 oordjes (farthings) maken 33
pond ft. 6 fch. 8 d. , en 30 maal 33 pond ft. 6fch. 8 d. maken
z000 pond fl:. Derde wijze : 3o maal 32,000 oordjes maken 960,000 oordjes , en een pond ft. heeft 960 oordjes
dus maken 96o,000 oordjes I000 pond ft. Pierde wijzes
32,000 maal 72 fluivers maken 240,000 fluivers , en 240 fluivers maken een pond ft. ; 240,000 fluivers malien boo pond ft;
Voorts loste hetzelfde kind, met dezelfde vaardigheid , onder anderen nog het volgende vraagftuk voor de vuist op.
Hem werd opgegeven de four van 99 pond ft. 19 fch. ii d.
met zichzelve te vermenigvuldigen. IIij zeide, dat, wan.
neer men loo met moo vermenigvuldigde, en men van het
product 99 oordjes aftrok, de uitkomst zou zijn 9,999 pond
i}. 17 fch. II4 d. Men deed hein opmerken, dat bij anderen, die zich met hetzelfde vraagtluk hadden bezig gehouden, de uitkomst eene eenigzins verfchillende fom had opgeleverd, namelijk 9,999 pond fl:. r5 fch. Io d. „ Ta," zeide
hij, „ dat maakt een verfchil• van moo oordjes uit; maar die
berekening is niet naauwkeurig."
IIet is bij dit kind vooral opmerkelijk, dat, wanneer het
bezig is met het oplosten der opgegevene vraaghukken, zijne
aandacht niet afgetrokken wordt van de voorwerpen, die het
omringen, noch van de gefprekken, die in deszelfs tege n .
woordigheid gevoerd worden; men zout zelfs , integendeel,
aaIENGELW. 1828. No. 6.
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fchier gelooven , dat het zijne berekeningen met des te meer
gemak verrigt, hoe meer fchijnbare afleiding het heeft. -der
Men heeft van zijnen vader vernomen, dat het nu bijna een
jaar geleden is , finds het de eerfie blijken gaf van de zeldzame gave, die het bezit, en dat zijne ouders het eerst zijne
vaardigheid in de rekenkunde opmerkten , bij gelegenheid , dat
hij, hun eens vol blijdfchap verhaalde, dat hij tot duizend,
en , kort daarna, dat hij tot een millioen konde tellen. Toen
hij naauwelijks vijf jaren oud was, werd hij fomtijds door zijne moeder met de eene of andere huishoudelijke boodfchap
belast, waarbij het rekenen te pas kwam, en men merkte
op , dat hij , bij die gelegenheden, zich nooit in liet rekenen
vergiste, terwijl hij dikwijls misflagen van dien aard bij zijne
moeder opmerkte.
Ziedaar alles, wat men heeft kunnen; vernemen nopens de
wijze, waarop deze buitengewone gave zich bij hem ontwikkelde ; eene gave, welke hem, reeds in zulk een' teederen
leeftijd, in ftaat fl:elt, om rekenkundige vraagfiukken voor
niets a te achten, die, om derzelver moeijelijkheid , fomwijlen
mannen van rijpen leeftijd, en eerst door langdurige oefening
in hun vak bekwaam geworden, verlegen doen (laan.
Wat zijn' perfoon betreft, hij is voor zijne jaren klein van
gelalte, en fchijnt van een teeder ligchaamsgeftel te zijn. Hij
heeft een buigzaam karakter en zeer fprekende gelaatstrek•
ken ; zijne manieren verraden veel vlugheid van geest. Men
heeft opgemerkt , dat, wanneer zijn geest het meest gefpannen is, hij den fchijn heeft zich te vermaken, en de kamer
op en neder gaat , terwijl hij zijne aandacht op een of ander
voorwerp gevestigd houdt, dat gefchikt is , om een kind van
dien leeftijd belang in te boezeroen. Het zal misfchien niet
overtollig zijn, hierbij te voegen, dat hij eene goede gezond
geniet, zeer levendig van geest is, en meer flaaps iroo--heid
dig heeft, dan de meeste kinderen van die jaren.
Er leeft, in lirrerika een ander kind , 't welk niet minder buitengewoon is ; het is de zoon van den Regter CL A YTO N, te lt,ene, in de Vereenigde Staten. Dit kind, tien
of elf jaren oud, brengt een opgegeven getal mijlen tot duimen, jaren tot fekonden enz., en maakt deze berekeningen
uit het hoofd, en even fchielijk, als een geoefend rekenmeester zulks met de pen zoude doen. Onder andere vragen , die
hem opgegeven werden, zijn dc volgende, die hij net eerre
bijna ongeloofelijke vlugheid heeft opgelost. Hoe vele dui,
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men zijn er in 1 ,373,4 8 9 mijlen? Hoe vele malen wentelt een
rad , hetwelk vijf voet zes duim middeïlijns heeft, om zijne
as, wanneer het eene uitgeítrektheid van go mijlen doorloopt?
Welke is de quadraatwortel van 2 4,743, 682 ? IIet kind vermenigvuldigt, zonder moeite, verfcheidene cijfers met een gelijk
getal , alleen door de kracht van zijn geheugen ; want hij gebruikt daartoe Hechts de gewone middelen. Zijne berekenir-gen zijn volftrekt niet geheimzinnig; hij bedient zich niet van
Benige verkorte wijze van rekenen, maar rekent geheel op de
gewone wijze. Deze bekwaamheid heeft men bij hem ontdekt
omtrent op zijn achtfte jaar , en zij heeft zich federt dien
tijd meer en meer ontwikkeld.

TREKKEN VAN DEN GEEST DES PAUSDOMS IN DE
NEGENTIENDE EEUW.

IJ

I-leer A i G N A N, Iid der Franfche Akademie , meldt, in
zijn uitmuntend werkje , de I'Etat des Protestins en France,
Notes historiques, p. 129, het volgende : „ Ps u s VII beklaagde zich, in i8o5, te Toeenen, „dat onroerende goede
uit de handen van Geestelijken in die van Protestantfche-ren
Vorílen waren overgegaan," en beweerde bij die gelegenheid ,
„ dat ketters, volgens de wetten der Kerk, niet alleen geene
geestelijke, maar geenerlei goederen konden. bezitten, omdat de misdaad van ketterij moest geflraft worden met ver
goederen." Hij voegde daarbij , „dat de-beurdvklaing
Onderdanen van eenen ketterfchen Vorst van alle pligten jegens heil ontflagen waren."—„'t Is waar ,"zeide hij eindelijk, „ wij beleven zulke ellendige tijden, en die zoo diep
„ vernederend zijn voor de Bruid van C x RI ST U S, [de Roomfche Kerk] dat het haar niet meer mogelijk is , zulke hei„ lige grondflellingen uit te oefenen, noch zelfs raadzaam,
„ die in het geheugen te roepen, en dat zij genoodzaakt is,
„ hare billijke geftrengheid tegen de vijanden des geloofs op
te fchorten. Maar, zoo zij al haar Regt niet kan uitoefenen , om de voorftanders der ketterij van hun gebied te
ontzetten , en hunne goederen verbeurd te verklaren, kan
„ zij dan toch ooit gedoogen , dat men deze lieden met hare
goederen verrijke? Welk een voorwerp van befpotting zou
„ zij dan niet worden voor de ketters en voor de ongeloovi„ gen zelve, die hare droefheid zouden befpotten, en zegY2
„
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„ gen, dat men het middel gevonden heeft, om haar ver„ draagzwam te maken !"
In een' anderen brief, in í8o8, aan zijne Agenten in Polen , beweert dezelfde Paus , „dat geene huwelijken tusfehen
Onroomfchen wettig zijn; dat deze Ilechts in. Concubinaat
kunnen leven ; dat hunne kinderen, als bastaarden , hen niet
mogen opvolgen; dat de Room/dien zelve Hechts wettig getrouwd zijn, volgens de regelen van het Hof van Roane;
maar dat dan ook hun huwelijk van kracht is , al hadden zij ,
voor liet overige, alle de wetten van hun land overtreden."
Ziet daar de gevoelens van den hooggeroemden pi u s VII
en de geheime gedachten van liet Hof van Rome ontmaskerd !
Wacht u dan , Protestanten, voor de zoete lokitem der alleen
zsaligm'kenie Kerk! Zij is nog dezelfde als vóór derdehalve
Eeuw, toen uwe brave Vaderen tot hare gewapende dienas
ren zeiden:
Fistula duke canit, volucrem dun; decipit auceps.
BJJDRAGE TER KENSCHETSING DER TEGENWOORDIGE GRIEKEN.

en Griekscli konvooifchip, voorbij S7nfrna zeilende, zag
lE
een Fransch fregat in de haven, en meende, dat het een

Turksch oorlogsfchip was. De bevelhebber van het Griek..
fr/te geeft terfiond aan de kleine vaartuigen bevel, dat
ruime fop te kiezen; maar de,Stuurman eener Ipfariootfche
bark, welke den vermeenden vijand zeer nabij was gekomen,
firooit, in plaats van te gehoorzamen , buskruid op het dek
en zeilt voorwaarts. De Franfc,he Wachtofficier, die deze
manoeuvre niet begrijpt , hijscht de neutrale vlag op , cn
roept hem toe, bij te te draaijen. Toen nu de Stuurman omtrent zijn voornemen ondervraagd werd , antwoordt hij: „ Ik
„ hield u voor Turken , en wilde u met mij in de lucht doen
„ fpringen."
Een Sulioot liet zich door de Turken gevangen nemen , en
gaf zich uit voor N OTIS B o z ZA R is, (den bevelhebber
van Misfolunghi , in den winter van 1825 op 1826) om dezen tijd te laten , zich 1 te redden , en een' geheimen nachtelijken aanval voor te bereiden. Aan de fchrikkelijkfle martelingen ter prooije, verraadt hij echter zijn geheim niet , en
íleift , zonder hetzelve te openbaren ; en de Turken ontdekten liet bedrog niet , vóór dat zij onder de (lagen van hem,
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dien zij den avond te voren meenden te hebben omgebragt,
het leven lieten.
Bij den aanvang der Griek/die omwenteling op Morena greep
eerie Griekinne, wet name CON STANTIA VAN GASTUNI,
de onechte dochter van den in 1799 te Tripolitza gefpietflen dapperen Klep/st Z A C H A R I A S, de wapens voor haar
vaderland, en deed, in mansgewaad, den veldtogt naar Epirus , in den zomer van 18z2 , mede. P OUQUEVILLE ver
zijne Histoire de la Régénération de la Grèce, haar-meldt,in
en hare daden meermalen.

IETS OVER DE LONDENSCHE DOBBELHUIZEN.

el/suizen kan men met regt de Dobbel- of Speelhuizen te
Londen noemen , zoo wel van wege de dienden, welke op
allen, die dezelve bezoeken, loeren, als van de gevoellooze
Duivels, die hen trachten te grijpen.
Er zijn te Londen meer dan vijfentwintig zulke Dobbelhuizen, die deels overdag, deels bij nacht, op bepaalde of
ook onbepaalde uren, bank houden. In eenige derzelven
wordt Gene kas van io,000 pond fl. ten toon gcfpreid; in andere zijn naauwelijks So pond ft. voorhanden. Hier kan men
van io Eng. fchellingen tot 200 pond fl., elders op zijn
hoogst 5 fchellingen inzetten. Overal , echter, loeren Bedrog en Roof. Wordt de eene bank gefloten , dan zijn er altijd wezens bij de, hand, die den vreemdeling naar een ander
Dobbelhuis geleiden. Is een fpeler geheel uitgeplonderd , dan
poogt men zich van hem te ontflaan ; en gelukt dit niet met
woorden , dan werpt men hem zonder omwegen ten huize
uit , opdat niet het een of ander der aldaar aanwezige flagtoffers door zijne wanhoop de oogen openga.
De onkosten in deze huizen moeten zeer groot zijn. De
grootere fchenken thee, kof j , wijn, avondeten om niet; de
kleinere geven thee, likeuren en befchuit ten beste. Alles
doet zich prachtig voor. In een der grootfte dier huizen begroot men de wwekeljkfche uitgaven op ongeveer boo pond
ft. Zelfs de kleinf:e moeten van 40 tot 8o pond ft. opofferen.
Als daar zijn, behalve huur en fpijs en drank, hoofdopzieners , croupiers , oppssfers , deurwachters, lieden , welke
op de Policie letten , en der ;elver komst in tijds verraden ,
gefchetken aan de Policie zelve, tot beveiliging van hun be-
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(laan , naardien tegenwoordig de overtuigde bankhouder met
den arbeid in den tredmolen wordt gellraft. Sommige banken hebben éénen eigenaar; bij andere zijn verfcheidene

belanghebbenden. Alle de bij dezelve gebezigd wordende
perfonen hebben gemeenlijk een vast inkomen; fommigen
genieten een percent van de winst. Bij groote Hagen, welke

de bank ten deele valt, trekken de mindere bedienden een
extra - profijtje.

DE TEGENWOORDIGE SULTAN EEN GOED SCHERPSCIIUTTER.

I

n de Lettres fur le Bosphore, Paris 1822 , leest men , dat
de geliefkoosde uitfpanning van den tegenwoordigen Sultan
beflaat in het fchijffchieten. Bij de zoetwaterbronnen flaat
eene kleine marmeren zuil op eenen heuvel , aan welke een
ítruis -ei of Benig ander voorwerp wordt gehecht , naar hetwelk
hij met de bus op een' aanmerkelijken afftand fchiet, en Hechts
zelden mist. Op eene marmeren tafel daarnevens vindt men,
in gouden letteren, de flerkile proeven zijner bekwaamheid
gegraveerd. Ook in liet rigten van liet gefchut, alsmede in
de kunst, om met hetzelve het doel te treffen, is hij zeer bedreven; dikwijls begeeft hij zich incognito naar eerre niet verre van het Serail opgerigte batterij van 12 Rukken tot het gezegde

einde.

Een Engelschran gaf den Sultan, op deszelfs verlangen,
Bene verklaring van de ítaatsiririgting zijns vaderlands. Toen hij
hem ook omtrent de Oppofitie naar vermogen had ingelicht,
riep dc Turkfche Monarch verbaasd uit; „ Waarom zendt uw
Koning niet aan alle leden der Oppofitie Bene zijden
„ koord ?"

LETTERLIJKE VERTALING VAN DE CONSTITUTIONELE HYMNE
VAN PORTUGAL.

^en weet, dat Don ai I G U EL aan het Portugefche krijgsvolk het aanheffen van den Conflitutionelen ,lofzang heeft ver
zijnen broeder zelven , Keizer P E D R o , en ver.-boden,r
vaardigd en op muzijk gefield. Het heeft ons ,mogen gebeuren , een echt exemplaar van dit historieltuk te zien , te Lis.
falcon bij DE wL'D. WAL TM ANN EN LOON, in de llraat
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Sr. Paul, No. :8, in het licht verfchenen. Don PEDRO
brengt in dien lofzang aan de Conftitutiën eene godsdienflige
hulde toe, naast die, aan God en het Vaderland verfchuldigd°, op eene muzijk , welke, als 't ware, eene elektrieke
vonk mag heeten, aan de ziel van een' volklievenden Vorst
ontfprongen. Wij hebben niet gepoogd, de coupletten in
verzen over te brengen : er heerscht zoo veel eenvoudig- en
ongedwongenheids in het Portugefche rhythmus, dat dezelve
daarbij voorzeker nog meer zouden hebben verloren, dan in
deze letterlijke vertaling in proza:
„ o Vaderland! o Koning! o Volk! bemint uwen Gods„ dienst , zijt der Wet getrouw, en handhaaft Reeds uwe
„ Goddelijke Conflitutie.
„ Leve, leve , leve de Koning! leve de heilige Godsdienst!
„ leven de krijgshaftigs kinderen van Lufitanië! maar leve
„ bovenal de Goddelijke Conflitutie!
„ o, Welk eene verzachting fchenkt gij in de algemeene
beroering! Gij geeft kracht aan alle zielen, o Goddelijke
„ Conflitutie 1
„ Laat ons allen gelukkig zijn in de volmaaktste vereeni„ ging, de oogen deeds gevestigd op onze Goddelijke Con„ ftitutie.
„ De waarheid verbergt zich niet meer; men misleidt den
Koning niet meer — neen! Verkondigen wij dan, Portuge„ zen! verkondigEn wij de Goddelijke Conflitutie."

DE TELESROOP EN DE ROEPER.

Eene echte Anekdote.

D

e pastoor van Palaifeau had een Obfervatorium , en, ouder andere werktuigen, eerre teleskoop en een' roeper: Op
zekeren tijd, dat hij, gelijk hij dikwijls gewoon was, zich
vermaakte met, door middel der eerfte , de voorbijgangers en
reizigers op den grooten weg op te nemen, zag hij een' gróoten zak met koren van eene kar vallen. „ Hei, vriend! uw
zak !" riep hij onwillekeurig , zonder het oog van dit voor
af te wenden; maar de man vervolgde zijnen weg. „Hoe-werp
dwaas !" fprak nu de goede pastoor bij zichzelv'; „ de arme
kerel kan mij immers niet verflaan: fchielijk mijn roeper!"
Dan, de roeper was beneden, en, terwijl de pastoor dien ging
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halen , waren kar en man verdwenen ; maar, in plaats van de
ze, zag hij nu twee vrouwen op den zak toeloopen , haar best
doende om denzelven achter een bosclije te Hepen. „ Ongelui^':cigen !" riep hij haar toe, den roeper aan zijnen mondbrengende, „ eerbiedigt het eigendom van anderen!" De kern
kwam over; de vrouwen lieten den zak !os, en verwijder
zich met fchrik. Intusfchen fchenen zij met elkander te-den
beraadflagen , en de Bene der andere te verwijten , zich door
eene ijdele vrees te hebben laten vervoeren. Een booze geest
voerde haar weder naar hare verlatene prooi , en zij grepen
andermaal den zak aan. „ God ziet u !" riep nu de pastoor
niet Bene donderende flemme; „ eerbiedigt het eigendom van
anderen ; ducht den am der geregtigheid !" Op dezen tweeden roep namen de vrouwen in aller ijl de ylugt , alsof zij
het vlammend zwaard van een' wrekenden Engel in de wolken
zagen ; terwijl de pastoor vervolgens gelegenheid vond, om
den zak tot den wettigen eigenaar te doen wederkeeren.
-

DE SLAVIN IN AZIË.

XIII.
Zusters ,weent met mij! Ik jammer over mijne kluisters niet;
Schande ware't,zoo mijn moed reedsdoorhaarwigtzichfnuikenliet:
't Heeft zoo lang dat wigt gedragen , mijn geliefde vaderland,
En het kon haar niet verlammen, zijne aloude heldenhand. —
Zusters,weent metmij!Ik jammergeenszinsover'tmoeizaam werk;
Wien geen laffe rustkan ftreelen, dien maakt arbeid kloeken fierk:
Als liet vaderland , vernederd , luid om zijne kindren fchreit ,
Moet, wie vechten kan noch weren, steeds tot lijden zijn bereid.-Zusters, weent met mij ! Ik jammerniet om mijner broedren dood;
Vaak omzweefden hunne fchimmen mij in 't lieflijk avondrood;
't Wuiven met hun zegekranfen dv uwde laafnis op mij af:
Zou ik dan door ijdle tranen hen ontrusten in hun graf?
mij !Ikj ammer geenszinsommijn'di€rbrenzoon:
-Zuster,wni
Leeft hij , o ! dan vlecht hij zeker , ook voor mij, een heldenkroon;
Viel hij , ach! dan plant ik jonge lauwerboomen tot zijne eer,
En die piek word teens eer. tempel voorden vrijen Griek te meer.
mij! Ik jammer,jammer 1lechts,dat ik geen man,
-Zuster,wnm
Nietben toegerust ten firijde, lans noch fabel zwaaijen kan;
Dat ik mijne boei niet breken , zwemmen door den broeden vloed,
Noch , in'c vrije land ,kan plengen , vrank en vrij, het vrije bloed I
Naar WILHELM MULLER.

J. W. IJNTENIA.

MEN GEL WERK.
BRIEF VAN S. MULLER AAN G. II. VAN SENDEN, OVEIL
EEN BERIGT, VOORKOMENDE IN DIENS PRAGMATI-

SCHE GESCHIEDENIS DER BESTRIJDING VAN
BIJBEL EN OPENBARING.

NVeleerwaardigc en zeer geleerde Heer

H et lezen van de Pragmatifche Gefchiedenis der bcflrijding van Bijbel en Openbaring, welke liet godgcleerd Nederlandsch Publiek aan uwe pen vcrfchuldigd is,
heeft finds geruimen tijd het voornemen bij mij opgcwekt, om IJ mijne bedenkingen over eèh berigt , in dat
werk voorkomende, mede te deden , waaromtrent wij,
tot mijn leedwezen , verfchillen , en dat mij tevens belang
genoeg toefchijnt, om eens opzettelijk behandeld te-rijk
worden. Ik weet dc vrije oogenblikken, waarover ik
thans mag befchikken, niet beter te befledcn, dan wanneer ik aan dezen lang gekoesterden wensch van mijn hart
voldoe , en alzoo eene heilige fchuld afbetaal , welke mij
door _ de zucht voor waarheid zoo wel, als door dankbaren eerbied voor de nagedachtenis van een' afgeifokven wordt opgelegd; vertrouwende, dat UE. mijne befcheidene aanmerkingen in liefde ontvangen en beoordee•len zal.
Onder de treurige gewaarwordingen, welke het lezen
van uw werk bij alle hoogfchatters van Bijbel en Open=
baring verwekt, is het eene verblijdende opmerking, dat
Nederland in de beftrijding van het Christendom , gelijk
in zoo vele opzigten , vergeleken met andere gewesten ,
eene eervolle uitzondering maakt. Want terwijl de ver
Dei'smus in Engeland, Frank--derflijkcpantvh
rijk en Dtiitschland reeds vroegtijdig in onderfcheidene
gedaanten welig is opgefchoten , terwijl zelfs vele verkondigers van het r vangelie zich aldaar niet ontzien hebben,
MENGELW. I828. NO. 7.
Z
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om ter bevordering van dien wasdom de hand te leenen ,
is dezelve op Nederlanclfchen bodem nooit inheemsch
geworden; f echts weinigen hebben zich op de kweeking
van dat onkruid toegelegd , en onder deze weinigen mag
men bijna geene Godgeleerden tellen.
Deze weinigen onder onze Landgenooten , die de H.
S. op eenc wijze befchouwdcn en verklaarden , waardoor
haar Goddelijk gezag verloren ging, en het Christendom
ophield, ílellige Openbaring te zijn, hebben, mijns inziens , eerre zware fchuld op zich geladen. _ Zij toch waren van de gevaren bevrijd, die den jeugdigen Godgeleerde en Bijbelonderzoeker in andere landen omringden, waar
het ongeloof zijne flem in de Akademifche gehoorzalen
niet alleen , maar zelfs op de Christelijke leerfloelen ver
geest der natie werd aangekweekt.-hief,ndor
Zij waren in een land geboren, opgevoed en gevormd,
waar men van oudsher den diepalen eerbied voor Bijbel
en Openbaring had blijven koesteren; zij moesten de bezadigdhcid , onzen landaard zoo zeer eigen , verloochenen, de lesfen en het voorbeeld 'hunner onderwijzers verfmaden, en de floutheid of loszinnigheid bezitten , om
eenen weg te kiezen, ten cenemale afwijkende van dien ,
welken het verl'andigst en vroomst gedeelte van onze
natie betrad. Uwe taak bragt het mede, deze treurige
verfchijnfelen na te gaan , de gefchriften van hen te raad
te beoordeclen , die aldus dc doorgaande denk -plegn
hunner Landgenooten durfden trotferen , en der--wijze
zelver gevoelens onbewimpeld en naar waarheid open te
leggen. Dankbaar erken ik liet vcrdicnfielijke van uwen
arbeid; maar het iaat aan mij niet, te onderzoeken, of
en in hoe verre UE. in deze voorzeker moeijclijke taak
gc[laagd zij : ik neem alleen de vrijheid, van uw oordeel over eenen man te verfchillen , die door U min
gunllig beoordeeld , en met de fchuld van Bijbelbefrijding bezwaard wordt, en die, ten gevolge
daarvan, in Tijdfchriften, welke uw werk hebben
aangekondigd, op ééne lijn Iaat met dezulken onder
ons, die de gedrogtelijkfte wangevoelens 'verdedigd heb-
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ben. Deze man 1S GE R R I T H E S S E L I N I: , in leven
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte aan de
Kweekfchool der algemeene Doopsgezinde Societeit te,Am/lerdana. Zonder in den lof van den afgeflorvcn uit te
weiden , voel ik mij gedrongen te verklaren , dat allen ,
die zijnen vertrouwden omgang niogten genieten, eenei
zeldzame bezadigdheid , zachtmoedigheid en waarheidslief
vereerden; dat niets hem meer ter harte ging,-deinhm
dan de handhaving van het Goddelijk gezag des Bijbels
en des Christendoms , en dat hij zijnen Leerlingen niets
ernfliger zocht in te fcherpen, dan onthouding van alle
meesterachtig beflisfen in zaken van Godsdienst (*). Zoo
Plaat hij voor mijnen geest, en zoo leeft de waardige man
nog in het dankbaar aandenken van zoo vele Doopsgezinde en Remonftrantfche Predikanten , die zijne wijze lesfen
hebben mogen hooren en zijne vertrouwde verkeering genieten. Alle dezen hebben zich ongetwijfeld met mij bedroefd, dat hun hoogvereerde Leermeester door U onder
die loszinnigen geheid wordt, die, , Gods woord naar
willekeur verklarende, liet Evangelie van deszelfs ver
heiligende en zaligmakende kracht berooven,-trosend,
en zullen het voorzeker met welgevallen zien , dat ik,
als 't ware in aller naam , voor den lang ontflapen', maar
onvergetelijken man optrede.
Intusfchen erken ik gaarne, dat II E S s E L I N K in zij
uitgegevene fchriften, en met name in zijn Uitlegkun--ne
dig Woordenboek, hier en daar heeft kunnen mistasten ,
en alzoo aanleiding geven, om hem van neologifche gevoelens te befchuldigcn. Dit althans is hem bejegend in een
boeksken: De nieuwe Hervorming onder de Doopsgezin-

den, volgens het Uitlegkundig Woordenboek van den Heer
I; E S S E L I N K, (gedrukt voor rekening van den Autheur, 1793) met welks ongenoemden Schrijver de beroemde Floogleeraar x p E u (Kerkelijke Gefchiedenis der

(*) Men zie 's mans Verhandeling, over de dwaasheid der
twijfelarij , de anger sndheid van het meesterachtig bejlisfen,
en den middehveg tusfchen beide, in TYLER'S Godg. Gen.
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i8r e Eeuw , Deel IX, bl. 175) zich vereenlgt , en met
wiens oordeel UE. desgelijks Beene zwarigheid maakt in
te f1cmmen. Dat ik niet te veel zeg, maar uwe meefling duidelijk en naar waarheid opgeve, blijkt uit alles ,
wat UE. , bl. 568,569, over HE SSE LINK en deszelfs
Uitlegkundig Woordenboek bijbrengt. Immers , na ver-.meld te hebben , dat de beruchte B A H R D T, bij zijne
zoogenoemde vertaling van het N. V. , veel gebruik gemaakt heeft van T E L L E R'S Woordenboek, laat UE.
als in éénen adem volgen, „ dat van dit werk eene navolging door H E S S E L I N K vervaardigd werd , die ,
hoewel in Benen meer gematigden geest geheld , des Hoogleeraars Duitfche begrippen over verfcheidene flellige
waarheden, en die van zijn Kerkgenootfchap, duidelijk
te kennen geeft." Deze zamenvoeging van den eenvoudigen , waarheidlievcnden , vromen H E S S E L I N K en
den onbeschaamden en ligtzinnigen B A H R D T, wien
geenc waarheid heilig was , heeft voor elk regtgeaard gemoed reeds iets ftuitends , en moet het denkbeeld van mis
onwillekeurig opwekken. Iiet is waar, wat UE.-kenig
zegt: beiden hebben het Woordenboek van TEL L E R
gebruikt; maar met dit zeer wezenlijk onderfcheid, waar
vermelding bij U ongaarne mist, dat de-vanmed
een het verderfelijke van dit werk befleed heeft , om eene
heillooze zaak te verdedigen, terwijl de ander het goede, dat
het bezit , aan de bevordering van zuivere Evangelifche kennis heeft trachten dienstbaar te maken. H E s S E L I N K zegt,
in de Voorrede voor den eeralen druk van zijn Woordenboek
dat hetzelve „ naar een dergelijk plan ," als dat van T r•_ LL E R , „ is zamengelleld ," maar dat het „ in vele opzib
ten daarvan verfchilt." Of nu zulk een gebruikmaken
van den arbeid eens vroegeren Schrijvers eene navolging
daarvan herten moet , waarbij men tevens aan eene
gelijkheid , niet flechts van plan en orde , maar van
geest en f rekking , denkt , dit is eene vraag , die ik
met U niet gaarne toefleuimend zou willen beantwoorden. En zoo de vertaling of navolging van een boek,
waarin gewaagde of ncologifche dellingen voorkomen
,
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reeds op zichzelve een vergrijp tegen de Goçldelijhheid
van Bijbel en Christendom ware, zouden gewisfelijk
vele zeer regtzinnige Godgeleerden van ons vaderland
dit verwijt niet kunnen ontgaan, en zou b. v. de hoog
oordeelkundige Vertaler van K R U M M A--geachtn
e H E R's Geist and Form voor die befchuldiging met regt
blootfiaan. Het valt toch, mijns bedunkens, niet te
ontkennen, dat de Schrijver van dit boek dest ijds op een
rationalistisch of zelfs neologisch ftandpunt ftond, en in
zijn werk gewaagde flellingen over de Evangelifche fchriften
voordroeg; zoodat T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap
zich ook geroepen achtte, eene prijsvraag ter nadere bepaling
en wijziging van dezelve uit te fchrijven, en de Hoogleeraar VA N HE N G EL zijne geleerdheid en fchranderheid aan de beantwoording van die vraag wel wilde befteden. Ook in de godgeleerde wereld mag immers het
fpreekwoord gelden: I7irtus et in hoste laudanda , en
komt het flechts aan op de wijze, waarop men van den
arbeid eens anderen gebruik maakt.
Uw verder verflag van het bovengenoemde Tegen
mede niet gunftig voor H E S SE L IN K. Dit-fchrits
verlag behelst nagenoeg hetzelfde , wat in het werk
van Y P E U , ter aangehaalde pIaatfe^ voorkomt, alleen met
dit onderfcheid , dat, volgens dezen, „ de ongenoemde
Schrijver het Publiek onder het oog gebragt heeft, hoe
H E S S E L IN K zijn best heeft trachten te doen , om de
gewone bewijsplaatfen des N. V. , waaruit de kenmerkelijkile leerhukken van onze Protestantfche geloofsbelijdenisfen ontleend worden , zoo te verklaren , dat erfomtijds naauwelijks Bene fchaduw derzelve overblijft ;" terwijl UE. het daarvoor houdt , dat die Schrijver de afwijking van II E S S E L I N K vrij onzacht aanwees en te
ver ging , ook daarin, dat hij de bijzondere gevoelens
van den IIoogleeraar aan het _ geheele Kerkgenootfehap te
last legt , waartoe hij behoorde." Het oordeel van den
Heer v p E ij moet reeds een' ieder bevreemden, die liet
bedoelde flukje kent , en tevens liet Berigt van n r ss n L I tv K 4c^zi dc Lczcrs van mijn UiticgItundig lt'oor„
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denboek gelezen heeft; maar het wekt meer dan ver
dat UE. in den tegenwoordigen tijd, waar--wonderig,
in de tweede uitgave van het dlroordenboek federt lang
het licht ziet, dat oordeel overneemt en bevestigt. In
de vooronderftelling, dat UE. dat flukje naauwkeurig zal
gelezen hebben, en niet die uitgave van het Woorden
bekend zal zijn , neem ik de vrijheid U te vragen -boek,
of waarheid en Christelijke liefde niet eischten , om , al
ware het dan ook flechts niet een enkel woord, gewag
te maken van den fpottenden en bitteren toon, waarin het gefchrevcn is , alsmede van de verkeerde opgaven
der gevoelens van 1-1 E S S E I. I N K , welke daarin op
meer dan ééne plaats voorkomen (zie het bovengemeld Iierigt aan de Lezers , bl. 6 en 7) ; of onpartijdigheid niet vorderde, te vermelden, dat de
Schrijver, of uit onkunde, of uit voorbarige drift, ook
daarin te ver gaat , dat hij H E S S F L IN K van Neologie
befchuldigt , waar deze, in zijne verklaring van Bijbel=
plaatfen , met C H It Y S O S TO b1 U S (Woordenboek , bl.
537), AUGUSTINUS (530), J. CAMERO, den opvolger van den beroemden G O M A R U S (536) , en andere Godgeleerden en Schriftuitleggers van naam , overeenifemt ? Waarom dan, bij dezen Rand van zaken ,
H E 9 S E L I N 1C befchuldigd, en den Lezer van uw
werk op het denkbeeld gebragt, of daarin verflerkt,
dat de Schrijver, die noch niet zijnen naam , noch zelfs
met de plaats der uitgave van zijn boekje durfde voor
den dag komen, voornamelijk in de wijze gefaald hebbe, waarop hij de zaak voorfielt? Waarlijk, het bedroeft mij , dat ik U deze vragen doen moet.
Denk echter niet, Eerwaardig Heer, dat ik den penneftrijd tusfchen H F S S E L I N K en zijnen Tegenfchrijver als een zoo belangrijk verfchijnfel in de godgeleerde
wereld van ons vaderland befchouw, dat ik eene breedvoerige vermelding van denzelven in uw werk zou vervacht hebben ; o neen ! UE. had er mijnentwege ge
kunnen zwijgen; maar, nu UE. het de-helnav
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moeite waard rekent , de zaak ter fprake te brengen ,
meen ik mij niets aan te matigen door Itrikte waarheid
te vorderen. Ook is het geene overdrevene ingenomenheid
van den Discipel met zijnen Leermeester, welke mij
die vragen in den mond geeft, geene gekrenkte eigenliefde, alsof hem niet genoeg eer bewezen ware ; neen,
ik ben mijzelven bewust , dat andere en zuiverder beginfelen mij tot dit fchrijven aanfporen; het geldt hier
den goeden naam en de onbevlekte nagedachtenis van
eenen man, wiens Christelijk geloof even blank en opregt was , als zijne geheele inborst; het betreft de
vraag, of de man, die eens , als Onderwijzer der íluderende jongelingen, aan het hoofd van het Doopsgezinde
Kerkgenootfchap in ons vaderland frond, tot dezulken behoorde, die (het zijn uwe eigene woorden) ,,dc voornaam
Evangelie voor menfchelijke bij -ftelruknvah
willen befchouwd hebben." Deze vraag moge-voegfls
elders voor onverfchillig gehouden worden: zij heeft
in mijn oog, in het oog van U, en, Gode zij dank!
van onze geheele natie, het uiterst belang; ja, de eer
van het Doopsgezind Kerkgenootfchap hangt, in een'
Christelijken zin , daarvan af. Gij meent redenen te
hebben, die vraag, in navolging van den Heer vr E ij,
toeftemmend te beantwoorden ; uw werk zal , naar ik
hoop en vertrouw, nog bellaan, en niet zegen gebruikt
worden , wanneer allen , die H E S S E L I N K gekend en
vereerd hebben , met mij reeds lang in het flof der
aarde rusten; en zoo fiaat de man, die zijn geheele
leven aan de zaak van God en j E z u s toegewijd ,
die tot aan zijnen jongílen ademtogt het geloof in
CHRISTUS , als den Zoon van God en den Ver
Wereld, ongefchonden bewaard heeft, en die,-losferd
op grond van dat geloof, de eeuwigheid is ingetreden,
bij de nakomelingfchap door U geteekend als iemand,
die zich aan het heilig Bijbelwoord vergrepen heeft. Idoe
zou de dankbare Discipel dan hier kunnen zwijgen , en
zich niet geroepen achten, de gronden te onderzoeken,
waarop UE. deze bcfchuldiging bouwt, om de eer van
zijnen Leermeester, zoo neogelijk , te handhaven !
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Eer ik echter hiertoe overga, neem ik de vrijheid,
als in het voorbijgaan op te merken, dat uwe verdere
opgave omtrent den inhoud van het bedoelde T^genfchrift mij min naauwkeurig toefcllijnt, en dat UE. den
heller van hetzelve zonder reden bezwaart , door te
zeggen, dat hij ook daarin te ver ging, „ dat hij de
bijzondere gevoelens van den Hoogleeraar aan het geheele Kerkgenootfchap te last legt, waartoe, hij behoorde. " Ik acht het niet overtollig, U hieromtrent te
verzekeren, dat de Predikanten en Leden der Doopsgezinde Gemeenten zich de verfchijning van HE s s E LI N x S
JYoordenboek nooit tot fchande , maar veeleer tot eer
gerekend hebben; zoodat de uitdrukking te last leggen,
door U gebezigd , min juist is. Doch van eenig nicerder belang fchijnt mij de navolgende aanmerking. Wanneer
men, namelijk, alleen op den titel van het meergemeld
boekje : De nienlve Hervorming onder de Doopsgezinden,
volgens het Uitlegkundig Woordenboek van den Heer H E ss L L IN K, afgaat, moet men zekerlijk met U denken ,
dat de Opíieller de bijzondere gevoelens van don Hoogleeraar aan het geheele Doopsgezinde Kerkgenootfchap
toefchrijft; maar eene naauwkeuriger inzage zal een' ie
overtuigen , dat die titel enkel fpotternij is -dertflon,
en dat de man zich veeleer ter take fielt, om het onbeflaanbare der gevoelens van R E s S E L t N K met de leer.
der Doopsgezinden aan te toonen . Tot dat einde vraagt hij
ook, bi. 26: „ HIoe de onderneming, om dc nieuwe
hervorming onder de Doopsgezinde Christenen in te
voeren, bij — dat Genootfchap zal gefmaakt worden ? of
elk Leeraar en Hoogleeraar in hetzelve zulk eene onbepaalde vrijheid van profeteren heeft , dat hij in het geheel aan geene belijdenis of formulieren verbonden is ;
aoodat men zelfs de hoofdwaarheden van het Christendom, welke het wezen van onzen Protestantti hen Gods,
jcnst uitmaken, zou mogen wegredeneren, verdonkeren
en uitmonf} eren ?" en haalt , b). 204 , onderfcheidcne plaatfcn uit oude Doopsgezinde Geloofsbelijdenisfen
aalt, 11k heb mij de n.oLite getroost ^ om dat vergeten
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Twistfchrift nog eens opzettelijk te doorlezen , maar
nergens eenigen grond voor de juistheid uwer opgave
gevonden. Hoe er hieromtrent bij twee menfchen., die
beiden liet bewuste boek gelezen hebben , (want ik kan
toch niet vooronderf{ellen, dat UE. in een zoo teeder
punt alleen op den titel zult Zijn afgegaan) verfchil
beflaan kan, moet ik opregt verklaren, niet te begrijpen.
Op geen' beteren grond fchijnt mij te rusten hetgeen
UE. verder zegt; dat, namelijk, „ toen reeds (1790)
vele Doopsgezinden aan die Neologen de hand reikten,
welke de voornaamíle leerflukken van het Evangelie
als menfchelijke bijvoegfels wilden befchouwd hebben."
Dit gezegde toch wordt alleen goedgemaakt door een
beroep op de ftraks aangehaalde plaats uit het werk van
Y r r ij. Ik vind aldaar zekerlijk dezelfde flelling, daar
die IIoogleeraar zegt , „ dat in den tegenwoordigen tijd
(i$o8) vele Doopsgezinden afgedwaald zijn van het
fpoor hunner vaderen, en met de zoogenoentde Neologen
in Duitschland , wier poging het is, om de allerbelangrijkfle lccrflukken der Christelijke Godsdienstleer te
doen doorgaan voor menfchelijke bijvoegfelen van door
vooroordeelen verblinde Theologanten, éénen weg zoeken langs te treden;" maar ik zoek te vergeefs naar
eenig bewijs voor dezelve. Gij vergenoegt U echter niet
niet he beweerde door den Hoogleeraar te herhalen,
maar voegt er bij , „ dat er toch nog anderen waren,
die de voetflappen van den edelen nt E N N o ook daarin
drukten , dat zij met geheel hun hart vasthielden aan
die flellige waarheden , welke de ziel van het Evangelie
en deszelfs voorfchriften uitmaken." Hoezeer deze woorden aan den Benen kant tot eer van het Doopsgezind Kerkgenootfchap Vrekken, geven zij te gelijk te
kennen , dat er toch velen gevonden werden, die „ de
fiellige waarheden, welke de ziel van het Evangelie uitmaken," loochenden of ondermijnden. Dat ik
uit uwe woorden niet te veel afleide , blijkt uit uwen
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wensch , aan het Plot van dit geheele artikel uitgedrukt :
„ Mogt het getal derzulken onder hen federt dien tijd
niet verminderd zijn !" Gaarne, Eerwaardig Heer , er
ik het bezwaarlijke der taak, door U ondernomen,-ken
en gevoel levendig, hoe moeijelijk het is , om, in een
kort bepek , de denkwijze van een Christelijk Kerkgenootfchap, dat geene Geloofsformulieren heeft, op te
geven ; maar dit mocijelijke kan het onbewezene en onwaarachtige van eene opgave niet geheel verontfchuldigen. En als zoodanig meen ik dit uw gezegde te mogen befchouwen. UE. toch is, even als uw Hoog
voorganger , alle bewijs voor hetzelve (en dit-gelrd
is voorzeker geen onbelangrijk punt) fchuldig gebleven.
Dat voorts uwe uitfpraak onwaarachtig is , durf ik
gerustelijk tegen UE. en tegen den Heer Y P E ir beweren , in navolging van U beiden, alleen op de kennis
afgaande, die ik door eigene ondervinding omtrent dit
punt verkregen heb , en wel verzekerd , dat er onder
de Doopsgezinden niemand geweest i, die, zijne godsdienfiige vrijheid misbruikende, in gefchrifte, of op
den predikfloel , het Goddelijk gezag des Bijbels
en het pofitief karakter des Christendoms, als onmiddellijke Openbaring des Allerhoogflen, (want hierop
komt het, bij de bepaling der beteekenis van het woord
Neologie, toch eeniglijk aan) ontkend of betwist heeft.
Of is het bewijs , door den nameloozen Tegenfchrijver
gebezigd, ook in uwe oogen geldig , dat a E s s EL I N I
de kracht van vele bewijsplaatfen ontzenuwd heeft, welke in vroegeren tijd ter ftaving van eenige fundamentele
geloofsartikelen uwer Kerk aangevoerd werden; of dat
hij in zijne godsdienffige gevoelens van de begrippen
afwijkt, die in de oude Doopsgezinde Geloofsbelijdenisfen voorkomen ? Ik hoop het niet. En, wanneer deze.
redenering eens doorging, zou ik mij dan niet met even
veel regt op het voorbeeld van onderfcheidene Godgeleerden uit uw Kcrkgenootfchap in ons vaderland
kunnen beroepen, en hen voor Neologen mogen uit.,.
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maken? Doch al ware dit zoo niet, ook dan nog zou
immers H E S S E L I N K met Hervormde Predikanten,
die bij hunne aanftelling de Formulieren van Eenigheid onderteekenen , niet gelijk flaan. H E S S E L I N K
toch behoorde tot de Doopsgezinden, die M E N N O
S I M o N s z als eenen man van heldere inzigten in
het Christendom en van voorbeeldige godsvrucht ver
als den éénigen Nederlandfchen Hervormer,-ern,
(in den zin, waarin ZWINGLI, LUTHER en
KALVIJN dezen eernaam dragen) die het werk van
CHRISTUS op zijne wijze tot deszelfs oorfpronkelijke eenvoudigheid zocht terug te brengen, en daartoe
voornamelijk het teeken van den Doop in deszelfs ware
beteekenis en kracht herftelde, zonder dat hij zijne bepaalde gevoelens over alle befpiegelende leerflukkèn tot
Bene onfeilbare regelmaat voor zijne volgelingen wilde
verheffen. De Gefchiedenis bewijst ook, dat dezen aan
Di E N N 0 in 't vervolg van tijd geen hooger gezag dan
dat van voorganger hebben toegekend , daar zij in ver
punten van hem en van elkander zijn afgewe--fcliend
ken , gelijk de gedrukte belijdenisfen en de maar al te
veelvuldige fcheuringen onder hen duidelijk aantoonen.
De late invoering van Bene bepaalde geloofsbelijdenis
(nagenoeg 40 jaren na MEN No's uitgang uit het Pausdom) geeft dit reeds te kennen. Bovendien mag ik mij
hier op het verfchil van gevoelen beroepen , dat reeds
vroeg onder de Doopsgezinden ten aanzien van de blijvende waarde der voettivasfcliing en onderfcheidene punten
van kerkelijke tucht beftond. UE. vergelijke, om flechts
ééne befpiegelende waarheid te noemen , het gevoelen van
S A nl U c L AP OS TOOL, den Richter der vorige Doopsgezinde Gemeente van de Zon binnen deze had, over
de menschwording van den Zone Gods, (Waarheidsoefening, Hoofdit. 14) niet hetgeen er dienaangaande
in de fchriften van nT n N N o en in de eeri}c geloofsbelijdenis zijner volgers , door H A N S D E R IJ s en L U BB n R T G E R R I T S Z opgcfleld , (art. 8) voorkomt, en
UE. zal moeten toel}etumen , dat de eerstgenoemde zich
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reeds aan Neologie heeft fchuldig gemaakt, bijaldien
eenige afwijking van het letterlijk gevoelen des voorgangers dien naam verdient te dragen. Doch de tijden zijn,
God dank , voorbij, waarin Doopsgezinde broeders over de
leer(Iukken van het Christendom twistten, en geloofsbelijdenisfen opilelden, waaraan zij hunne Predikanten en Ge
bonden; met het begin van onze eeuw is de-mentld
lgattle, reeds lang waggelende fcheidsmuur weggevallen,
die hen weleer van elkander afzonderde , en allen hebben
zich tot ééne Kerkgemeenfchap vereenigd, die, de heilige
Schrift als den nigen grondflag van Christelijk geloof eer
allen , die tot haar willen toetreden , niets-biedgn,va
anders vordert, dan de belijdenis van de grondwaarheid des
Evangelies , dat j E z u s is de C It R I S T U s, de Zoon
des levenden Gods , dc erkentenis der fchriftmatigheid van
den Doop der Bejaarden, en der ongeoorloofdheid van het
Eedzweren voor den Christen. Door dit beginfel eener
betamelijke vrijhei.i in het godsdien(lige geleid, dulden de
Doopsgezinden onzer dagen dan ook , dat er verfchil van
begrippen over belangrijke leerstukken onder hen befla , ja
verdragen zij in liefde zelfs de prediking van Reil regtzinnige
gevoelens, die tegen de vroegfle geloofsbelijdenisfen hun
voorvaderen aandruifchen. Hoe UE. derhalve, bij de-ner
kennis van dezen ílaat van zaken, en. van de bepaalde denk
nT E N N o over fommige geloofsartikelen , zich-wijzevan
op het voorbeeld van dezen Hervormer kan beroepen ,
ter befchuldiging van Christenen als de Doopsgezinden ,
die zich niet naar feilbare menfchen , naar naar den
éc nigen Heer en Zaligmaker j, z u s C H R I S T U S , noemen willen, en die geene formulieren kennen, waaraan zij
hunne Predikanten en Leden binden, weet ik niet te verklaren, ten zij UE. de redenering van den nameloozen Tegenfchrijver voor uwe rekening neme. Doch al vooronderflellen wij eens, dat men aan de bijzondere gevoelens
van Ili E N N o , of die in dc belijdenisfen (laan uitgedrukt ,
gezag moest toekennen ter regeling en bepaling van het
Christelijk geloof der tegenwoordige Doopsgezinden , zou
UE. dan toen niet van oordeel zijn , dat neen ook_ iets
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aan den tijd behoort toe te geven, waarin die gevoelens
en belijdenisfen , bij het aanvankelijk ontwaakte grondig
onderzoek der H. S. , vastge{Ield zijn, en dat men -van
de latere groote vorderingen in Uitlegkunde en Bijbel
gebruik zou mogen maken ter wijziging en ophel--fludie
dering van het een en ander ? Of kent UE. één Kerk
onzen tijd , welks Predikanten en Leeken-genotfchap,i
zich fliptelijk aan de letter der oude geloofsbelijdenisfen
binden ?
Doch UE. vergenoegt zich niet met algemeene aan
Woordenboek van H E S s F, L I N K, maar-merkingopht
treedt in bijzonderheden , verklarende , dat men „ den invloed van des Hoogleeraars Duitfche begrippen over ver
waarheden, en die van zijn Kerkgenoot -fcheidnI'tlg
er duidelijk uit proeft." Deze onbepaalde uit -fchap,
Duitfche begrippen wordt aan den voet der-drukingva
bladzijde, waar de voortgangen van het ongeloof onder de
Lutherfchen hier te lande vermeld taan, met die.van
„ neologifche wanbegrippen der Duitfchers " afgewisfeld ;
en om te bewijzen , dat H E S S E L INK deze wanbegrippen op de ftellige waarheden des Christendoms , en op
bijzondere geloofspunten van zijn Kerkgenootfchap, toegepast hebbe , beroept UE. zich op de artikels van Koning, Bezetenen, Doop en Eed, in het Woordenboek. En
wat nu behelzen deze artikelen , dat de befchuldiging
van Neologie, in het oog van ieder' kundigen, onpartijdigen en Christelijken beoordeelaar,, wettigt? Ik zal mij
de moeite geven, dezelve naauwkeurig na te gaan ; en ik
hoop mij hierin voor alle partijdigheid te wachten , waartoe mijn ijver voor de handhaving van het Christelijk
geloof mijns onvergetelijken Leermeesters mij zou kunnen vervoeren.
Na in het eerfte artikel gezegd te hebben , dat JE z u s,
wanneer Hij zich den titel van Koning geeft, liet zedelijk rijk van waarheid bedoelt, Iaat H E S S E L I N Ii
volgen, „ dat het eene vergeeffche moeite der Godgeleerden fchijnt te zijn , om alle de deelen van Deszelfs Kon inkl jke bediening naauwkeurig te bepalen, dewijl zij de

32

BRIEF VAN S. MULLER

H. Schrijvers hierin tot geene voorgangers hebben, welke de zoogenaamde drie ambten niet omilandig befchrijven ; daarenboven moet men zich in de befchrijving van
het Koninklijk ambt van meer of min gezochte toefpelingen bedienen, zoodat, wanneer men, met weglating van
deze allegorifche toefpelingen, op de zaak zelve ziet,
men bevinden zal, dat alles zeer gevoegelijk tot de waardigheid en bediening van Pro/eet Goddelijk
of Zoon Gods , kan gebragt worden." Waarbij de waardige man nog het navolgende voegt: „ Ik heb reeds elders (zie op het artikel C H R 1 S T u S, bl. 99 der vorige
en bl. 107 dezer uitgave) mij gekant tegen de gewoonte
van hen, die 's Heilands verrigtingen op aarde, zijne
wonderwerken, lijden, opflanding en hemelvaart afzonderen van zijne leer, en verklaard , hoe , naar mijn begrip , alles , 't geen Hij tot heil en verlosfing van het
menschdom gedaan heeft, in een allernaauwst verband
Raat. Daarenboven, wanneer wij alles, 't geen de H.
Schrijvers aangaande JE z u s, inzonderheid na Deszelfs
verhooging, getuigen, zamentrekken, moeten wij Hem
befchouwen als den Autheur der nieuwe Goddelijke bedeeling, aan wien God daartoe alle mag: in hemel en
op aarde gegeven heeft, Matth. XXVIII: 18, verheven
verre boven alle overheid en magi en kracht en heer/chap
en allen naam , Efez. I: 21 , 22 , den van God ver -pij
, door welken Hij de wereld zal oordee--ordenPf
31. Als zoodanig wordt aan c H RI sHand.
XVII:
den,
de
titel
van Heer gegeven, niet alleen eersook
TUs
halve , maar ook om Dèszelfs gezag, waardigheid en heer
waarmede.Hij van God, zijnen Vader, bekleed-fchapij,
is., te befchrijven; gelijk ik op het artikel Heer heb aan
deze reden kan ook de titel van Koning-getknd.Om
op den Heer C H It I 5 T U S worden toegepast, zoo als
ook de Opperheerfcher van alles den naam draagt van Koning der IKoningen. Doch dit alles bepaaldelijk juist tot
drie ambten te brengen , en dit op eene kundige wijze
tot ééu geheel te maken, hierin, zeg ik, hebben de Godgeleerden de H. Schrijvers tot geene voorgangers." In-
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dien ik wèl zie , blijkt uit het bovenflaande genoegzaam ,
ja allerduidelijkst, dat HE S SE L I N K zich flellig aankant
tegen de pogingen dier Godgeleerden en Schriftverklaarders , die Neologen genoemd worden, omdat zij j E z v s
en deszelfs Leer van Goddelijk gezag berooven, doordien
zij de Gefehiedenis van de Leer affcheiden ; maar dat hij
liet integendeel daarvoor houdt, dat de titel van Heer of
Koning aan c x it I s T U S gegeven wordt, niet alleen
eershalve, maar ook om deszelfs gezag , waardigheid en
heerfcliappii, waarmede Hij van God, zijnen Vader, bekleed
is , te befchrijven. Waar is hier dan eenig blijk van Neologie te vinden ; neen, maar wie ziet hier geene opzettelijke
beílrijding van alwat, ten aanzien van het bedoelde leerlluk , met dien hatelijken naam verdient geteekend te worden ? Of ZOU H E S S E L IN K zijne Duitfche begrippen
in dit artikel daardoor blootleggen, dat hij de gewone
fijne onderfcheidingen van de attributen der drie ambten,
welke in vele theologifche leerboeken gevonden worden,
verklaart niet in den Bijbel te vinden?
In het tweede door UE. aangehaald artikel uit het [Foor
van H E S S E L I N K , dat uw ongunflig oordeel-denbok
moet haven, lees ik , dat de Bijbelplaatfen , waar van bezetenen, of démonifche menfchen , melding gefchiedt , niet
uit de werking van den Duivel, maar uit de volksbegrippen
der toenmalige tijden moeten verklaard worden. De waardige man beroept zich hier niet op s £ M L L It's Disfertatie de Demoniacis, maar op de in ons land meer bekende Verhandeling over dit onderwerp van F A It M E g ;
welk beroep , opdat ik dit in 't voorbijgaan aanmerke ,
mede ten bewijs kan Eirekken , dat dit neologisch gevoelen, bijaldien het dezen naam verdient, niet bij uitfluiting
een' Duitfchen, maar even goed een' Engelfchen htempel
draagt; eene herinnering, die in onze dagen, waarin de
verdien ('ten der Duitfche natie in het vak van Godgeleerdheid en Uitlegkunde voornamelijk op prijs geheld worden , misfchien niet geheel overtollig is. Maar is dit . gevoelen , van waar het zijnen oorfprong ook moge ontlee.
nen , dan inderdaad zoo kettersch , dat hij , die hetzelve
durft omhelzen en in gefchrifte verdedigen, daarom in
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een werk moet genoemd worden , dat de gef hiedenis der
BijPelbeJlrijding vermeldt ? De beantwoording van deze
vraag verblijve desgelijks aan het oordeel van allen ,
die met den gang der Bijbelfche Uitlegkunde, en met
de begrippen van voorname Godgeleerden en Schrift
ook in Nederland, bekend zijn. Ik be--verklads,
hoef UE. toch waarlijk niet te zeggen , dat , reeds
eeuwen, vóór en gelijktijdig met SEMLER en FARM E it, onderfcheidene mannen van grooten naam in de
Christelijke Kerk zich over de bovengemelde opvatting
der hier bedoelde Bijbelplaatfen niet ongunilig verklaard
hebben; en liet is mij eene aangename gedachte, dat niet
alle bevoegde beoordeelaars met UE. zoo ongunflig over
de genen oordeclen , die niet hen inflemmen. In de
voortreffelijke Verhandeling van den Hoogleeraar ii ER IN G A over de Leer der Accommodatie, (herhandelingen van het Haagsch Genooifchap van het jaar 1789,
bl. 233) Benen man, even beroemd om zijne wetení hap
en fah andenccid, als eerbiedwaardig om zijne wijsheid
en gematigdheid , lees ik , tot mijnen troost , het navol
„Ook mannen van naam en welverdienden roem,-gend:
en ook onder deze dezulke, die ons de gewigtigfte waar
Godsdienst helpen verdedigen, komen-hednva
voor dit gevoelen áangaande de bezetenen uit. Ik althans
behoor niet onder de gene, van welke S E M L E R zegt,
dat zij elk, die niet omtrent de bezetenen met hen van
één gevoelen is, als Benen • Onchristen verketteren : veel
liever wil ik , op het voorbeeld van E R NE S TI en n Ab1 E L S V E L D, niet befclieidenheid zeggen , welke redenen , mijns inziens , tegen de onderfleliing dezer mannen
beflisfcnd pleiten." Hoezeer is deze taal den echten liberalen Godgeleerde waardig , die even verre verwijderd is
van bekrompenheid als van onverfchilligheid , en hoe heerlijk fleekt dezelve af bij uw oordeel over H e S S it L I N K!
Indien het UE. ook behaagt, op deze wijze de fporen
van Neologie in , dc gefchriften van onze vaderlandfche
Godgeleerden op te zoeken, en daarvan in uw werk ver
te doen , zal het U gewisfelijk niet aan Plof voor-flag
eenige bladzijden ontbréken , welke U door Leden van
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uw eigen Kerkenootfchap zal worden verfchaft. Immers
heeft ren zeer geacht Hervormd Predikant, ook na
den hooggefchatten arbeid van H E 11.1 N GA, niet gefchroomd , het gevoelen over de bezetenen in het N. V.,
mede door H E S S E L I N K voorgeflaan, maar door
UE. als neologisch veroordeeld, te verdedigen. (Zie
Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfcchappen , Deel XII ,
St. 2, bl. 203 env. 1824.) Waarom heeft UE. zich
dan , bij de befcihrijving van de voortgangen der Neologie
in Nederland, alleen tot het Retnonftrantfche, Doops.gezin Ie cn Lutherfehe Kcrkgenootíèhap bepaald , en
uw werk niet verrijkt met flalen van die verderfelijke ge
uit de geleliriften van Hervormde Godgeleerden-voelns,
opgezamcld? Waarom wordt , om Hechts één voorbeeld
aan re halen , de naam van wijlen den Hoogleeraar a E.
GE N 110 GEN In uw werk, voor zoo veel ik weet, maar
eenmaal (bl. 561) ter loops gefpelli ? Anders voorwaar
hebbende IIcereu Y r r rJ en n E R MO u T , in hunne voortrefelijke Gefchiedenis der Nederlandfche I ervornide
Kerk, hieromtrent gehandeld, gelijk bl. 433 , 437 , 555
en 671 van het IVde Deel bewijzen. Zoo iemand, dan
betaamt liet voorzeker den Gcfchiedfchrijver van den gang
der Godgeleerde Wetenfchappen , den regel altoos voor
oogen en in hoofd en hart te hebben: Trot 7'yriusque
ntihi nullo discrimine agetur.
Niet minder zwaar is uwe befchuldiging, dat H E S$ E L I N K zijne Duitfche neologifclle begrippen op de
kenmerkende geloofswaarheden van het Kerkgenootfchap,
waartoe hij behoorde, heeft toegepast; te welken einde
IJE. zich op de artikelen Doop en Eed beroept. Ik
moet bekennen, dat de, aanhaling van deze twee artikelen
mij reeds tcritond bevreemdde , omdat ik kwalijk kon begrijpen , loc Il E S S L L i ,aT i. daarin van dc doorgaan:,e
Jeer der Doopsgezinde brocdcrfcháp kon afwijken. Deze verwondering I lorl , toen ik zag , dat die artikelen
zelfs aan het fci;crptured d oog v:1n den nameloozen Tegenfchrijver ontgaan waren ; maar zij rees nog Boegar,
toen ik de aangehaalde plaatƒen opsloeg en nalas. ik zal
Aa
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ook deze plaatfen onpartijdig zoeken te beoordeelen , en
zien, of zij den toets van Doopsgezinde regtzinnigheid
kunnen doorftaan: Wat UE. in het eerfte artikel als
Neoogie beièhouwt, zal wel het navolgende zijn : „ De
Doop wordt het bad der wedergeboorte genoemd , in zoo
verre deze plegtigheid afbeeldt de reiniging des gemoeds
en vergiffenis der zonden. Zie Hand. II: 38. Het is
echter zonder grond , om , uit hoofde dezer fpreekmanieren , deze uitwerkfcls aan die plegtigheid toe te fchrijcen, als door eene verborgene werking deze verandering
in den gedoopten tè weeg brengende , dewijl de Apostelen in den gedoopten te gelijk eifchen geloof en bekeering, als waarvan deze gelukkige gevolgen te verwachten waren." Het is waar, dat deze verborgene werking
van den H. Geest in de gemoederen der gedoopten in de
oude Doopsgezinde geloofsbelijdenisfen algemeen erkend
wordt , onder anderen in de eeríte reeds boven aangehaalde, waar art. oa dus luidt: „ De ganfche handeling
in den uitwendigen zigtelijken waterdoop fl:elt ons voor
ooggin , betuigt en beteekent , dat j E z u s C II RII S T U S
den boetvaardigen en geloovigen mensch inwendig doopt
in 't had der wedergeboorte en vernieuwing des H. Geests ,
afwastèhende , door de kracht en verdienften zijns uitgeíiorten bloeds , de ziele van alle (metten en zonden , en
door kracht en werking des H. Geests , het waarachtig hemelsch, geestelijk en levendig water, de inwendige kwaadheid
der zielen , en maakt ze hemelsch , geestelijk en levendig, in
ware regtvaardigheid en goedheid ;" maar zou dit nu genoegzamen grond opleveren , om II E S S EL I N K van Neologie ,
ten aanzien van dit kenmerkend leerfluk zijner Gezindte,
te befchuldigen ? Ik geloof het- niet. Uit hetgeen de Hoogleeraar op het artikel Geest, bl. 235-237, aangeteekend
heeft , blijkt duidelijk , dat hij hierbij liet denkbeeld van eene
hoogere Goddel ke kracht, welke wij bovennatuurlijke werk; van Gods Geest noemen, wel degelijk vasthoudt; hoeel men tevens uit dit geheele artikel kan opmaken, dat hij de
nadere lecrllellige bepaling en omfchrijving vn dit gevoelen
ï ei uit ruk;;elijk op den Bijbel gegrond vindt , zonder dat
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hij echter dezelve flellig tegenfpreekt, hetwelk de aard
van zijn t, o rdcnboefc s waarin hij alleen Bijbelfche fpréëk=
wijzen zoekt te verklaren g niet niedebrengt. Ieder, diè
onpartijdig wil oordeelen ; zal echter tnoetenetken ièn , dat
H E S S L L I n K, als Lid van het Doopsgezinde Kerkge4
nootfchap , tot deze afwijking Van dé gevoelens zijner voos
gangeren vrijheid had; zonder dat hij behoefde tefchrd
men van daardoor aan zijne betrekking tot hetzeldé te
kort te doen , en dat het er flechts op aankomt; of hij
in dezen naar beproefde uitlegkundige regelen is te werk
gegaan: Voor 't overige mag ik u wel verzoeken eend
na te zien , of de godgeleerde Hervormde leerboeken vaii
lateien tijd aangaande het artikel van den Doop niet nog
meer van de letter der formulieren uwer Kerk afwijkdn 4
.dan het gevoelen an H E s s t t, I N K over deze infelling
des Heeren van de leer zijner voorgangeren verfcliilt:
ik geef derhalve toe ; dat ter aangehaalde plaatfe eenige
gifwijking van het gevoelen der oude Doopsgezinden té
hefpeuren is ; maar het is mij tot nog toe niet duidelijk #
welke blijken van dergelijk eene afwijking het door UE
aangehaald artikel van ' den Eed oplevert. HE s_ P
L I N r zegt in dat artikel iets over de beteekehis van dit
woord volgens Bijbelsch gebruik, loopt de plaatfen door,
waarin hetzelve voorkomt , en verdedigt, in zoo verrè
zulks tot het vak der Uitlegkunde behoort, de door
vele beroemde Schriftverklaarders aangedrongene tipvatting van Matth. V: env., volgens welke dd
Heiland daar allen eed verbiedt. Ditzelfde nu, en niet§
meer noch minder, lees ik in de vroeger aangehaalde
eerfte Doopsgezinde Geloofsbelijdenis, welker 38í}e aíá':
tikel van den navolgenden inhoud is : ,,JE z u s é 11 RI 8^
T u s, Koning en Wetgever des Nieuwen Testaments ;
heeft den Christenen alle eedzweren verboden ; waarom ook
den Geloovigen des N. Testaments alle eedzweren onge.
oorloofd is. Matth. V: 33. Jac. V: 12." Hiermede
temmen bijna woordelijk overeen het Concept van Ceu=
len van i Mei ir (bL 5) , de Belijdenis van hef
Olijftakje van 1627 (bl, 46), de Hoo duitfchei of
Aa l
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's Belijdenis van 1630 (bl. 65) , 'en
het opregt Verbond van Eenigheid van 1665 (bl. 118),
waarvan zoo min GA LI:NuS A]3RAHA MS L, in zijne
flenl idirg tot de Christelijke Godsdienst van 1677 (vr.
als deszelfs tegenílander s. A P o S T 0 o L, in zijne
JPaarheidsoefening van 1686 (bl. sa), verfchillen.
Ziedaar, Eerwaardig Heer, wat ik U aangaande het
punt meende te moeten mededeelen, waaromtrent wij in
onze denkbeelden zeer uiteenloopen. Ik zie, dat ik
over de enkele bladzijde van uw werk, die UE. aan
B E S S E L I N K en de zoogenaamde voortgangen der Duit
fche Neologie onder de Doopsgezinden heeft toegewijd,
onderfcheidene bladzijden vol gefchreven heb ; maar ik gevoel, dat ik dit niet vermijden kon , zoo ik uwe algemeene
en mijns inziens min naauwkeurige berigten en uitfpraken eenigzins grondig wilde. onderzoeken. Het doet mij innig
leed, dat ik van UE. , wien ik , hoewel onbekend, opregte
hoogachting toedraag , moet verfchillen; het bedroeft
snij , dat ik teec'ere punten heb moeten aanraken , die in
onze dagen liever riet ter fprake behoorden gebragt te
.worden, ja dat ik wclligt aanleiding gegeven heb, om
thij van .een' verkeerden fektenijver te verdenken , waar
ik betuigen mag verre te zijn ; doch ik zal mij niet-van
de gedachte troosten; dat regtmatige verdediging der
waarheid deze taal gedoogde, en dat ik zoo moest fpre.ken,. wilde ik in liet vereischte licht Pellen, wat mij
waarheid toeféhijnt, en de eer van LI E S SE i.1 N K lhand;haven ; ja, dat ieder onpartijdig beoordeelaar den onaancgénamen indruk, welken Let lezen van dezen Brief
van zelve moet verwekken, niet aan mij, maar aan U
toefchrijven zal. Het belang der zaak heeft mij doen
befluiten, de„en mijnen brief aan de Vaderlag dfche
Letieroefeningen aan te bieden. Ik acht mij verpligt ,
U denzelven vooraf toe te zenden, en U van het ge
te verwittigen , dat ik daarvan denk te maken,-bruik
U vriendelijk verzoekende, mij fpoedig net Benig antwoord daarop te vereeren , en hetzelve desgelijks door
Glen druk gemeen te maken. Zoo toch wordt het Publiek , in welks Dogen H E S s E L IN K door UE. ZOG
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ongunilig is geteekend, in (laat gef}eld, om te beoordeelen, of hij niet regt in een werk vermeld wordt -lat
het „groot getal der tegenílanders van het beste aller boeken" befchrijft, „die menigvuldige middelen aangewend
hebben , om hetzelve of gedeeltelijk , of geheel van deszelfs gezag en invloed te berooven , en de Christelijke
Kerk, aan welke het tot ecnen vasten beun verílrekt,
omverre te rukken ; daartoe geweld noch list, ernst noch
fpot, wijsbegeerte noch gefchiedenis, taal- noch oud
openbare vervolging noch gehuichelde vriend -hiedkun,
onbeproefd latende." (Bl. 585 van uw werk.)-fchap
Het zou mij leed doen , zoo ik uwe woorden verkeerd
had verflaan ; en ik ben eerder geneigd , aan onduidelijk
uitdrukkingen , dan aan eenige bepaalde bedoe -heidvan
dezen te denken. Indien ik echter i»ogt dagen,-ling,
om UE. door het bovenuiaande van het min juiste uwer
berigten en uitípraken te overtuigen , mag ik vertrouwen ,
dat UE. hiervan in het volgende Deel van uw werk
gewag maken , en, zoo er een tweede druk van het
eerítc Deel noodig zijn mogt, ze alsdan wel zal willen
veranderen. De eer van U, als Gefchied(chrijver van
den gang der Godgeleerde Wetenfchappen, vordert dit
van UE. ; terwijl de zaak der gekrenkte waarheid mij
grond geeft, dit te verwachten. Gaarne neem ik voor 't
overige deze gelegenheid waar, om UE, van harte Gods
zegen toe te wenfchen ter volvoering van uwe belangrijke taak, opdat uw arbei d ílrekke ter handhaving en
bevestiging van ons allerheiligst geloof ,ter verheerlijking
van den God en Vader onzes Heeren j E z u s e ri a i s'r us , en ter grootmaking van I Iein , door wien wij
allen eenmaal hopen behouden te worden!
Met alle hoogachting heb ik de eer, mij te noemen,
Weleerwaardige en zeer geleerde 1-leer!
UE. dw. Dienaar en Medebroeder in c. j.,
S. MULL ER
4rnflerdam , den 22 April 1828.
floogleerrcnr in de Godgeleerdheid
aan de Kweekfchool der algemeen
Doopsgezinde Societeit (i).
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*an digheden ia deze Brief, tegen de bedoeling van den Steller, reds in dis
Nomwer geplauas.
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II. IIALBEPTSMA GCMEFNGF1\1AAKTFN BRIEF
VAN CAROLUS NICLLIUS.

Den IIeere Redacteur der V aclerlarirdfche Lenteroefeni;igen.
Mijn F1eer en Vriend

I

lk las , vóbr weinige dagen , met veel genoegen , in uw
geacht Maandkverk voor April dezes jaars , (ieng le',

bl. 174 env.) den Brief van CAR O L U S N I C L L I U S,
van 15 Februarij 1619 , (blijkbaar uit Doi rlrc ht gcfchrevin) aar J It A N A e G U S T Ij N , medegedeeld door den
Heer J. II. II A L B ER T S Al A. Deszelfs inhoud is , vooral wat het eerde en voornaamfte gedeelte betreft , zoo
danig bekend , dat ik waarlijk meende , dat hij reeds elders was uitgegeven ; doch ik vond hem nergens , en
zelfs n R A ND T gewaagt van heli niet , in zijn derde
Deel , op h]. 49 , gelijk men verwachten mogt , zoo hij
hem onder het oog gehad had. IIij is dus van belang ,
als volkomen bevestigende, wat door gemelden Gefchiedfeln'ijver , ter aangehaalde plaatfc en Alders , of door anderen , ten aanzien van een goed deel der handelingen van
het Dorcífèhe Synode , verhaald is. — Maar wie was die
,FAN AUGUS T II N ,aan \vicn deze brief r;crigt is ? —
Dit heb ik (zegt de heer 11 A L n F R T S ai A) niet kunnen
ontdekken. — Mij dunkt , dat liet laatlto gedeelte van den
brief al vrij duidelijk vermoeden laat , dat A U G U S T Ij N
geen ander is , dan J. u I T it N n o G A F R T, die , liet
land ontweien , zich thans te Ant)rcrpen onthield , en
van Wien bekend is , dat men er op uit was , om hem
,daar , zoo men korde , oh te li, ten. Doch het behoeft
hier hij geen vermoeden te blijven. — Zoo ras de vervolging, tegen de Remoni rapten was aangevangen , werd het,
ycons1 voor hunne Leeraren , van ;;root belang , be-,
Jacht t: zijn oh ccnc, zoo veel mogelijk , veilige hiief
iJbiing oncie1' elkander _n Biet hunne nlideriinye betrekt
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kingen, en namen zij daartoe meest allen verdichte namen
aan, waarvan zij zich in de onderteekening en op de opfchriften hunner brieven, en ook in derzelver inhoud,
bedienden. Daarin werden ook fomtijds plaatfen en zaken met vreemde benamingen uitgedrukt. Vooral werd dit
noodzakelijk, toen de Leeraars, op elk van wier hoofden
vijfhonderd guldens geteld waren, onder het kruis predikten , en toen van elk , die huis of fchuur tot de preke
leende, of de leerredenen bijwoonde , willekeurige boeten
werden afgevorderd ; vermits veel door brieven geregeld
moest worden, en de Leeraars niet alleen hunne commis,
fiën , om ,bij gedurige afwisfeling , nu hier , dan elders,
de gemeenten te gaan bedienen , fchriftelijk van de Directeurs der Remonftrantfche Societeit moesten ontvangen ,
maar ook deze aanhoudend met de gemeenten, over derzelver bijzondere zoo wel, als over de algemeene belan.
gen, moesten corresponderen. Vanhier, dat in de brie.
ven van dien tijd , di. cig in grooten getale , hier en ginds
verfpreid, voorhanden zijn, even als in andere geil hrif
ten , tot de Remonflrantfche gefchiedenis behoorende , menigte van die verdichte namen voorkomt, welke den inhoud voor hen , die niet weten , wie of wat door dezel-.
ven bedoeld worden, duister, of niet zelden onverflaanbaar, maken. U 1 TE NE 0 GA E R T, die gewis onder de
eerhen was , welke eenen geleenden naaar behoefden,
ontving al vroeg dien van A U G U S T IJ N, welke hier
voorkomt; doch daarna ook andere. — De Heer u A L.
B E R T 5 MA geeft te kennen , dat men van zijn Ed. , zoo
de tegenwoordige brief door het publiek wèl ontvangen
wordt, meerdere dergelijken te wachten heeft ; en wij
durven zijn Ed. wel verzekeren, dat zij , voor zoo veel
zij niet reeds elders mogen zijn uitgegeven, aan velen
zeer aangenaam zijn zullen. Ons zullen zij in het bijzoider, vooral zoo zij in of na 16e3 gefchreven zijn , zeer
welkom wezen. Daar het nu zeer mogelijk is , dat men
wederom op onbekende namen fluit, zal het vermoedelijk
aan zijn Ed. , en over het geheel aan anderen, die zulke
brieven bezitten , of onder het oog krijgen , niet ong..
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vallig zijn , dat wij hier de volgende Lijst van bedekte
Namen, daarin hier en daar voorkomende , niet aanwijzing
der genen, welke er door bedoeld worden, mededeelen,
zoo als wij die uit eene oude Lijst, , ons voorgekomen,
met bekorting opgemaakt, en uit eigene bevinding en
ontdekking verrijkt hebben. Hier is zij dan
Verdichte Namen.
4/phaeus.
4/p /en. (,Toost, Joost Jacobfe,
Justus van)
4st. (Hans ran der)
4zi ustin, (jean) Of dƒUgUStijnfe. Somtijds hechts J. tel.
.The, ,'liet,
Brillernan.
Broekhuizen.
Cleef. (Andries of Sr. van) De
Clever. Clivenfss.
Cretin. Cranius.
.baniels. (F. of H.)?
Darabsni. (*)
Davids, (f1.) of H. D.
Davidze. (Herhaan) Somtijds
ook, H. D.
Dirk, of Dirk ,Tans--.

s

Dirks, (C.) of C. D.

Eigennamen.
FREDRIS HENDRIK.
BERNARDUS DWINGLO.

JOH. NARSIUS.
JOH. UITENBOGAERT.
BERNARDUS DWINGLO.
SAMUEL NAERANUS.

CAROLUS NIELLIUS.
RUDOLF VAN ZIJL ,
DANIEL

Of ZYLIU4.

SLATIUS.

HENRICUS HOLLINGERUS.

ADRIANUS BORR1us.
DOMINICUS SAPMA.
CONRADUS VORSTIUS.
PASSCHIER DE FIJNE.
IZAAK WELSING.

Ende. (Rijk van den)
Euodius.
JOH$. RODINGENUS PATER.
E)ke. (Jan van der)
Fontaine, of Fonteine. (Marinus ADR, VAN DEN BORRE, of BoRRIUS.
van der)
Geys.
IZ. WELSING.
Goede heer.
FREDR!K HENDRHt.
Gijsberts. (Cizristiaan)
BARTHOLOMAEUS PRAEVOSTIUS.
J-hiasten. (Jan pan)
SIl1oN LUCAE BYOTERtUs.
Hoogland. (1-1. 1 an)
HERMANUS r1ONTANUS.
Houten ,Victor van) of van NICOLnUS GREVINCKIIOVEN.
den Houten.
Hoe. (Ooin van den)
JACOB OEM VAN \VIINGAARDEN.
CORNELIS GEESTERANUS.
,Iiinsz. (C.)
Jansz. (D. of Dirk)

DOMINICUS SAPMA.

Jansz. (/17. Of Wlllet)t)

WOUTER CORNELISSE VAN WAAR -

rot•isren. (P.)
Kaaskooper. (1V. Ruit/er)

DER.
JOANNES ARNOLDT CORVINUS.
GJLIELMUS LO\IANi W.

Kenenburg. (fleer van)

JONKER OTTO VAN ZEVENDER,

(*) ZOO t'eei als de 1lekelige de- f herpe.
,
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Eigennamen.

Verdichte Namen.
Koolman. (,lndries)
L. S.
Lions.
Lucius (D.) of Lutius.
Luytjens. (J)
,

Man van credentie'.
Man tot Nijmegen.
Man. (Fredrik de)
Marinus.
Meden. (Hans van) Medenus.
Nieuwerveen. (S. van)
Niger.
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CAROLUS Rij IC WAART.
SAMUEL VAN LANSBERGEN.
LEIDEN.
ISAACUS FREDERICI.

Dezelfde.
DIRK GERRITZE MEERMAN.
DANIEL WITTIUS.
JOH. UITENBOGAERT.

Zie Fontaine.
JOU. UITENBOGAERT.

Dezelfde.

DANIEL WITTIUS.
EDUARDUS POPPIUS.
11ENRICUS NIELLIUS,
Pauwelfe (Joris) de Jonge.
RODINGENUS FILIUS.
R. Junior.
JO. ARN. CORVINUS.
Ravens. (Sr.)
Rheenen. (Bartholomaeus van) GERARDUS VELS1US.

P.

J.

Rinder.
Rik -neef.
Salem.
Schipper Dirk.
Si. Sla. Slat.
Soetwater.
Solitarius.
Stad van 25 huizen.
Stad van Nieuwerveen.
Swartius.
Sylr{us. (Theodorus)
Thomas.

Thrafybulus.
Tielemans. (Pieter)
Tikanus.
Veenhuizen. (De Heer van)
ycta,'. (Sr.)
Vigilantius.
Vlubt. (Pan der)
Wirchter. (Simon de)
Waterdate. (Sr.)
Westeinde. (.J. of Jan van)
Willernje. (1).)
%jsvogeltje. (Liet)

Zie Kaaskooper.

PASSCHIER DE FIJNE.
AMSTERDAM.
DOMINICUS SAPMA.
HENR. SLATIUS.
ADR. BORRIUS.
JOAN. MON\CHIUS.
WREDRIKSSTAD.
UTKI1CHT.
DAN. WITTIUS.
CONK. VORSTIUS.
THOMAS GOSUINUS.
CONRAU.US VORSTIUS..
PETRUS CUPU-.
PAULUS LINDENIUS.
MR. REINOUT VAN BREDERODE.
N. GREVINCKHOVEN.
SIMON EPISCUPIUS.
Wel UITENBOGAERT, als
GREVINCKHO V EN.
EP1scop1Us.
SAMUEL LANSBERGEN.
EIUARDUS POPPIUS.
W1LIIELMUS RIDDERSBACU.

Zoo

PASSCHIER DE FIJNE.

Dusverre de Lijst. Ik neem nu nog de vrijheid , de
volgende aanmerkingen hierbij te voegen op cenige onnaautvkeurighcden, welke den Meere II A LB E R T S MA
ontfirapt zijn.
De ees Jle betreft hetgeen ik , op bl. 175, in het mid-
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den, leze. Daar wordt gezegd, „ dat, in de ,Hervorrn„ de kerk van Nederland, (dat is , in de Noordelijke gewesten , in de zeven vereenigde provinciën) „ reeds vroeg,
„ vrij algemeen , STRENGE gevoelens omtrent de Predes„ tinatie gedreven werden." Doch , zoo men dit van
den - vroegen tijd der Hervorming verstaat , verfchoone men
Rij, dat ik dit tegenfpreke. In de eerfle hervormde NederlandfcEie kerk waren die hr enge gevoelens zeldzaam.
Tait is door de Hoeren íj P E Ij en D E R Ivi O U T , in hun
voortreffelijke Gefchiedenis -dier Kerke , uitvoeriger -ne,
dan door eenig ander Schrijver , bewezen. De Roomfiche
Geestelijkheid, voor zoo veel die hier de Hervorming
toeviel; was , even als n u I F t3 u is , van gematigde gevcselens. Voorts was de Hervorming hier voornamelijk
bevorderd door de fchriften van E R A S MU S, B U L L I NC ERUS, Z WIN GLIUS, MELANCHTON, olie allen van de gematigde gevoelens waren. De áeflrengere
werden hier eerst later meer verbreid , inzonderheid door
de hervormde Leeraars uit l'laanderen , die uit de Ges eeffche fchool van C A L V IJ N waren voortgekomen , en,
door vervolging uit de Zuidelijke gewesten verdreven, in
de Noordelijke niet alleen fchuilplaats kwamen zoeken,
maar ook vonden , en er vervolgens de predikflpelen , bij
menigte, inkregen. Door den invloed dezer vreemdelingen vonden de gejirenge gevoelens hier allengs meerderen
ingang, en bekwamen eindelijk op de zachtere, waaraan
de oorfpronkeli ke Noord - Nederlanders waren toegedaan, vervolgens de overhand; mits men aanneme, dat
alien, die daar vóór, in 1616 en daarna ijverden, ze uit
overtuiging , en niet uit nmenfchelijke inzigten , voor
-ftonde.
bene tweede onnaauwkeurigheid vind ik op dezelfde
bladz. 175, van onderen, waar gezegd wordt : „In 161.E
„ begonnen Retnont1ranten en Contra-Remonftranten zelfs
afzonderlijke vergaderingen te houden." Dit zou men
natuurlijkst zoo moeten verftaan , alsof zoo wel de Remontlranren zich van de Contra - Remonflranten , als de
jgatílen zich van de eerlten , begonnen af te zonderen,
Het laatfile is echter alleen waar. De Reinonf}ranten bie,
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ven in hunne , dat is in dè publieke , kerken ; de Con,.
tra - Rerontranten verlieten die, fcheurden zich van de
Remonfiranten af, en begonnen afzonderlijke vergaderins
gen te houden , hetwelk zij vervolgens voortzetteden.
Eindelijk, op bl. 176, omtrent ter halver blad, ftaat
dat de Remonílranten , van het oogenblik af , dat zij , in
de S71te zitting der Nationale Synode van Dordrecht, op
den 14den Januarij 1619, uit dezelve gezet waren, „daar
niet meer verfchenen als flemhebbende, maar als-„op
befclzuldigden en gedaagden." Dit behelst Bene geweldige misttelling. De Remons'tranten verfcherlen, met eene
niet noemenswaardige uitzondering, op deze Synode,
nooit als fleinhebbende. Zij waren zelfs niet, dan als ge
en niet meer, dan ten getale van dertien, tot-dagen,
dezelve befchreven. Als zoodanig werden zij , van hunne
eerfile verfchijning af, behandeld; en E p i s e d pi u s,die
als lid derzelve bcfchreven was, en de Remonfiranten,
welke, wegens de kerk van Utrecht, op denzelfdenvoet,
als alle andere leden , tot de Synode waren afgevaardigd ,
en dus mede flenageregtigd waren, zagen zich weldra genoodzaakt, om zich bij de gedaagden te voegen. De
Remonftranten hadden dus , op de Synode , nimmer eenige Item, noch mogten voor dezelve anders, dan gerocpen, of na bekomen verlof, verfchijnen ; err, nadat zij,
in de $Tf{e Sesfic, waren uitgedreven , hadden zij tot dezelve geenen toegang meer. — Het fpreekt dus van zelf,
dat het even te voren , door den Heer HALD ER TS MA,
gezegde: „ Zoo kwamen dan de partijen met gelijk regt
„ op de Synode, om door gemeenfchappelijke beraadilaging tot overtuiging der dwalenden en alzoo tot een„ held des geloofs te komen ," geheel verkeerd is.
Hoogst aangenaam zal het mij zijn, indien Gij dezen
mede in uwe Lettéroefeningen gelieft op te nemen, gelijk
jk U beleefdst verzoeke. Intusfchen ben ik altijd niet de
meeste hoogachting,
Mijn Heer en Vriend
Uw Ed, dienstw. Dienaar en Vriend,
- otterdam
4 D R. STOL E IC.
April z8a8.
,
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VAN EEN REISJE

PLAATSELIJKE, GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE HERINNERINGEN
VAN EEN REISJE DOOR EEN GEDEELTE VAN GELDERLAND

EN IN DE OMSTREKEN VAN KLEEF.

Door
P. LOU%ERSE.

1

.

Beroepsbezigheden hadden het mij meer dan twee jaren ondoenlijk gemaakt, het woelige Imfierdam te verlaten ; en
mogelijk was er aan eenige uitfpanning nog niet gedacht
geworden, had de dood van een geliefd eenig kind het niet
alleen voor mij , maar bijzonder voor mijne echtgenoote, nood
gemaakt , den kring der dagelijkfclre bezigheden voor-zakelij
een' korten tijd vaarwel te zeggen.
Wij befloten dan een reisje naar Gelderland te doen, en,
ware het mogelijk, het tot Kleef toe te brengen. Het faizoen was wel een weinig gevorderd; maar, wat wij aan de
lange dagen zouden misten, werd toch ligtelijk opgewogen
door de mindere woeligheid en drukte in de herbergen , en
het fchoone weder, dat gewoonlijk de Augustus -maand ver
Spoedig was de weinige bagaadje gepakt en alles tot-gezlt.
het uitflapje in gereedheid gebragt.
Te Utrecht gekomen, bleven wij aldaar den nacht, en ver
volgenden dag, reeds vroegtijdig, onze reis,-vorden
ten einde liet middagmaal te Reukurn te nemen , en het over.
fchietende van den dag in deszelfs omfrreken door te brengen. Elkeen kent den fraaijen weg tusfehen Utrecht en Arnhem, en weet dus ook, dat hij in landelijke eenvoudigheid
en fchilderachtigheid toeneemt , naar mate men liet Gelderfclse nadert. Reeds verfchillen de omfreken van Amerongen
van die van Zeist en Driebergen ; maar, zoodra men de eerst.
genoemde plaats achter den rug heeft, wordt het landfchap
hoe langer hoe rijker in afwisfeling en bevalligheid van voorwerpen, waartoe het gezigt van den Rijn en dat op de Neder - Betuwe het hunne niet weinig toebrengen.
Het weder, dat in den morgen eenigzins betrokken was
geweest, helderde allengskens op; en, ons verlustigende in
de fchoone gezigten, die zich ter wederzijde van den weg,
vooral in de nabijheid van de Gr ebbe, opdeden , kwamen wij
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reeds vroegtijdig te Renkurn, het doel onzer reize voor dien
dag, aan. Wij flapten in het logement : de Bok , af, gebruik
begaven ons toen op weg , om eene-ten'gvrfchi,
wandeling over den Wageningfc!zen Berg te doen. Het ge.
zigt, dat men van deze hoogte geniet, is even betooverend
als indrukmakend. Aan de eene zijde een bergàchtig landfchap , waarin zich vooral de Tafelberg onderfcheidt ; aan
den anderen kant het flille, bevallige dorpje Renku m , met
een gedeelte van den grooten weg , en verder i n het verfchiet
de donkere bosfchen van den Dorena eerd; vóór u de Rijn ,
in bogten en flingeringen, ítil en ftatig zijnen loop vervolgende , en aan den tegenovergeftelden oever de Betuwe , die
zich hier, in hare geheele uitgeflrektheid, aan het» oog des
verrukten aanfchouwers vertoont. Maar nog rijker, dan in
natuurtafereelen, is deze plek in gefchiedkundige herinneringen. De Opper- en Neder- Betuwe, welke men hier overziet, was
eenmaal de voornaamfle woonplaats der Batavieren, die men
,gewoonlijk onze voorouders zegt te zijn, en ook , in zekeren
zin, als zoodanig kunnen befchouwd worden. Spoedig had
mijne verbeelding mij in die aloude tijden verplaatst. Ik zag
-die geheele vlakte, nu zoo bevallig met beemden, dorpen en
,gehuchten gefehakeerd , als met terpen of hoogten overdekt ;
op elk derzelven eene hut van leem, tot woonplaats voor
een geheel gezin dienende, en rondom de hut een (luk lands,
tot verbouwing van- eenige peulvruchten gefchikt. Bij mindere vruchtbaarheid Relde ik mij echter ook mindere eentoonigheid in het landfchap zelve voor. Zware bosfchen en
groenende heuvelen kenmerkten voorzeker, in vroegere tij
ook dezen grond; eerre eigenfchap, voorheen meer dan-den,
thans aan geheel Gelderland eigen: want hoe anders zou de
Batavier zijnen lust tot de jagt , in vredestijd zijne geliefde
uitfpanning, hebben kunnen botvieren ? Ik zag hem dan ook,
»met boog en werpfpies gewapend , het vlugge wild vervol.
-gen, of wel, in werkeloosheid ter neder gezeten, zijnen tijd
met het dobbelfpel en in de vreugde des bekers doorbrengen.
-De lans- en zwaardendans der krijgsha ft ige jongelingen kwam
mij mede voor den geest. Ik zag hunne fnelle en kunstmatige
- bewegingen, te midden der opgetlokene wapentuigen, en de
maagdenrij , met welgevallen dit fpel aanfchouwende. Met
geestverrukking dacht ik aan de vrijheid , die zij , zelfs onder
de Roneinen , genoten, en door elk onzer Dichters , groot en
klein, uit de volle borst, bezongen; — maar, helaas! hier-

,
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tegen kwam de kritiek op, en ook nu , even als altijd, Mlddhet er bij mij maar niet in dat de Batavieren , hoezeer met
den naam van bondgenooten betiteld , inderdaad zoo vrij onder de heerfchappij der Romeinen zijn, geweest, als onze
Dichters ons wel willen doen gelooven. Elk volk , dat door
de Romeinen cijnsbaar werd gemaakt, behield zekeren fchijn
van vrijheid. Zulks gebood eene gezonde ilaatkunde. Men
liet hetzelve zijne Goden , wetten en zeden; dikwerf verkregen die Goden zelfs Benen tempel binnen Rome, hetgeen,
.volgens een beroemd Schrijver, niet weinig heeft toegebragt
tot eene meer gemakkelijke vestiging van het Christendom,
Diaar ftaatkundige en nationale vrijheid van overwonnene volken onder de Romeinen, hoe ware dit overeen te brengen
met den geest dier natie, fleeds indachtig aan de aloude Godfpraak , dat Rome eenmaal het gebied over de geheele wereld
zou voeren? En waarom zou men abn een klein , afgelegen
volk meerdere voorregten, dan aan naburige verwonnene natiën
ja meer dan aan Griekenland zelf, gefchonken hebben? Maar,
wanneer onze Dichters zdo hoog yan der Batavieren vrijheid
zingen , denken zij voorzeker niet aan de Romein/the burgen,
in het hart des lands opgerigt, aan de fcharen van jongelingen, die, onder den alles "verwinnenden adelaar, in verafgelegene landen den oorlog moesten gaan voeren of den Keizeren
tot lijfwacht verftrekken, noch eindelijk aan den krijg, door de
landzaten onder c r. A u ni us c i v r r. is gevoerd(*). Ook hebben
wij, mijns inziens , als natie , geenszins een zoo groot belang
bij den roem der Batavieren. Zij zijn, wel is waar, de oudlie bekende bewoners des lands; maar zijn zij daarom onze
voorouders ? Na de verovering dezer landen door de Franken
houden zij op eene natie te zijn , en hun naam wordt uit
de rij der volken gewischt; zij worden of Haven der overwinnaars, of gaan hun leven onder de Romein/the legervanen eindigen; en, indien al eens in de laagfle (tanden der maatfchappij , vooral in de Betuwe , nog eenige afftammelingen der Baiavieren -, hoe zeer nog met ander bloed vermengd , konden
worden aangetroffen, het groo€lie gedeelte der natie is voorzeker van Franks/then ftam.
Wij bleven ons nog eenigen tijd met de fchoone gezigten',
die de Wageningfche Berg oplevert, verlustigen, en onwil
vestigden zich mijne oogen naar den kant van Thiel-lekurig
(*) Zie V A N S n A E tt, ]nl. tot de Ge/ch. van Gelderland,
IIIde Deel, bl. 6a.
;
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kn Bommel. In die flreken lag voorheen het oude Teisterband,
een bijna fabelachtig land voor onze gefchiedenis, vooral wat
deszelfs Graven aangaat. Vleijerij en adeltrots hebben een
regerend Huis van zoodanige Vor(len , even als in Gelderland
en Holland, willen opwerpen, zonder dit met eenige gefchied.
kundige bewijzen te kunnen Haven; terwijl het integendeel
bijna zeker is, dat nimmer erfelijke Graven, maar veeleer
Keizerlijke Ambtenaren of Prafecti , het gebied in Teister hand hebben gevoerd. Nu en dan hoort men, in onze dagen,
nog van eenen afftammeling der Teisterbandfche Graven fpreken. Indien cie naneef van W AL TE RU S, welke Iaatfle men
zegt in de zevende eeuw geregeerd te hebben , eenen goeden
famboom bezit, zou hij , door deszelfs openbaarmaking, der
Gefchiedenis eenen wezenlijken dienst bewijzen 1
Na het Lexkes geer, dat zoo fchilderachtig aan den Ran
ligt, bezocht te hebben, keerden wij naar ons logement te-

rug.

II.
Ons middagmaal was fpoedig genomen, en nu gingen wij
het dorpje bezien, dat op zichzelve weinig bekoorlijks heef:.
De inwoners leven bier grootendeels van den landbouw , en ,
behalve eene kleine bierbrouwerij , zag ik Beene andere ne
Renkum is echter een der oudlie-ringeva bl.
dorpen van ons vaderland, daar het reeds in het jaar 968, onder den naam van Redichem, voorkomt, en toenmaals onder
het bewind frond van zekeren WI C H M AN, in de Kronijken bekend als een rijk en magtig Heer aan de oevers van
den Rijn, en vele goederen op Veluwe en in Hameland be
zittende. Dikwerf ook wordt hij Graaf van Hameland ge.
noemd , waardoor men het tegenwoordige kwartier van Zutp/zen , gewoonlijk het Craa}fchap genoemd , te verflaan heeft.
Maar geheel verkeerd zou men doen , indien men de vroegere gefleldheid van Gelderland naar de tegenwoordige wilde
bepalen. Trouwens de benaming van Gelre komt eerst in hex
jaar 1067 in de Gefchiedenis voor. In de vroegfle tijden be.
hoorden het Overkwartier , het Rijk van Nijmegen en het Ambt
van Marrs en Waal, tot Collie; de andere Ambten des kwartjers van Nijmegen, de Veluwe en het Graaffchap Zutphen,
tot Germanic. Daarna kwam alles aan den linker Waal- oever onder de Frankifche Koningen; aan den regteroever regeerden de Koningen van Ï riesland , en Zutpizen was een gedeelte van Sukfen of IVestfalen. Eindelijk tiverd het geheel,e
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land onder de heerfchappij van K A R E L den Crooten vereenigd; en, bij het uitflerven van het Karolingrsc'r Huis,
kwam alles , benoorden de !Paal, onder de Duitfc'ze Kei
vroeger verdeeld te zijn geweest tus--zers.Htlandfchij
fehen verfcheidene kleine Heeren , erfelijk, wat aangaat hunne eigene goederen (allodia), maar overigens fechts als Keizerlijke Landvoogden of Leenmannen (*) aan te merken.
Naderhand is alles aan de Gelderfc.':e Graven gekomen. De
eerfie gefchiedkundige perfoon , die dezen titel, of wel den
naam van Graaf van Gels e , draagt , is G E R lI A R D , omftreekt
het jaar 1094; zijn zoon • r E R HARD DE II, volgde hem
op, en door diens huwelijk met ER M G AR u, Erfvrouw van
Z,itplre,v , werd het Graaffchap Zutphen met dat van Gelre
in hunlh der zoon, U E ND R I K, vereenigd.
Maar, om op w 1 C II MAN terug te komen : met hem daagt
er eenig licht in de Geschiedenis van Gelderland op. Kort
vóór het jaar 968 Richtte hij liet klooster te Elten, dat hij
met een groot gedeelte zijner erfgoederen op I'eluwe, in Zutp'ren en in de Betuwe, waaronder ook de inkomlien van Redichern , ( het tegenwoordige Renkum) befchonk. Onder zijne
kinderen 2:ijn de meest bekende : ME 1 N WE R K, Bisfchop van
Paderborn L U I T GA R DIS , de eerfle Abdisfe van Elten; en
A DE LA, teerst gehuwd met Ins AD, uit een doorluchtig Huis
van Neder -.)uitsc/zland, en meer bepaaldelijk uit het Sticht van
Utrecht, ge fproten , en naderhand met B AL D Kit I C, niet van
zoo hoog gene geboorte, als zijnde flechts een vrijman (ingenuus), wiens goederen aan den linkeroever des Rins gelegen
waren. ME INWERK, de heerschzuchtige Kerkvoogd, die
-zich niet ovitzag des Keizers eigenen mantel te nemen en
zulks als Bent regnnatig offer aan de Kerk te befehouwen , is
genoegzaam uit de Kerkelijke Gefchiedenis, uit zijn eigen
leven door . h 1. P E R T U S en uit Legenden bekend; maar
ook 1. IJ IT G AR D IS en ADELA zijn ons door de Kronijkfchrijvers bewiaard gebleven ; terwijl eenige bijzonderheden ,
'ten opzigte de!r laatlie medegedeeld, ons belangrijke wenken
omtrent de zeden en gewoonten, mitsgaders den trap van befchaving dier c nude tijden, geven. L u 1 T GA R D I S wordt ons
afgefclietst als een ideaal van vrouwelijke beminnelijkheid :
zij was vroom (:n kuiseb ; zij gaf rijkelijk aalmoezen ,bezocht
;

-

aren de leenen niet erfelijk ; dit werd eerst
(*) Eertijds
het einde der e1Cde eeuw het geval.
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de kranken , en uiond de flervenden, in dc laatlle oogenblikken , met hulpe en vertroosting bij. A D EL A , daarentegen ,
was een monfler in menfchelijke gedaante. „ Nare item,"
zegt. de Kronijkfchrijver, „was fchel en fchreenwend,; zij
gebruikte onbetamelijke woorden; haar gelaat was vaisch,
„ haar geest wispelturig, en elk oogenblik veranderde zij
„ van zin." Reeds fiaande het leven van haren eer!Ien gemaal fchijnt zij eetren verbodenee_ omgang met s A 1. DELI C
gehad te hebben; neen bezigt haar zelfs van hare n eigenera
zoon, THE o n o R? CU s , door vergift om het leven te heb
cl- n, ook dit aan de partijdigheid van den-bengrat;
fchrijver des levens van ra F i rr WE a x willende toekennen , is
het echter eene gefchiedke?:clige daadzaak , dat zij, in het
jaar ro16, zekeren Graaf WI CH MAN van L'rade^a, bij zijn
vertrek uit is A L D ER 1 c 's nasteel , Upinde geheeten en in de
omI'treken van Elte,, gelegen , deed vermocrdcn ; eerre daad,
die dan ook haren onderram en dien van haren gemaal ten gevolge had. Zeer wordt hare bekwaamheid in vro u welijke handwerken geprezen; zij had <eed, een' !toet van kamerjuffers
rondom zich , met welke zij de l:ostbaarIle tapijten vervaar
waaronder bijzonder moet nitgenaulr hebben een rug--dige,
tapijt , of rloafa e, dat op hate fiaap'hamcr in liet kasreel van
Redic,'zem (inogeiiii, het tegenwoordige Dole weerti) hing, en
haren g emaal BA L n r Rz e voorflcllcndc , ecncn draak gedood
hebbende. Dus reeds in de tic :dc eeuw l:nnst'in?cl..en van
zulk cene uitvoerighcid, door adcilijltc vrouwen vervaardigd! Vaaiij!t, dit ops'eï!;cede moet toenmaals de befchaving in knallen reeds rgrooter zijn geweest, dan men gewoonlijk in onze dagen gelooft. Maar ook de Gcíchiedenis laat
ons niet in liet onzekere omtrent de oorzaken , waaraan de
behendigheid dezer Vorllin, in dergelijke kunstwerken, kan
toegefchreveu worden. AV r c ; i ar A N , de vader van e n r r, n ,
is hoogst waarfchijnlijk dezelfde w r a rt !at u N, die , tusfchen
de jaren 940 en 950 , als Graaf van het (lot van Geit voorkomt; en als men nu weet , dat, te dien tijde, de svee gge-

touwen in yl isuiieren reeds tot een' hoogtin trap van volmaaktheid gebragt waren, kan daaruit, met goeden grond
afgeleid worden , dat A n L r e de kunst van borduren en weven in hare geboortellad geleerd heeft. Vereerend is het, inderdaad, voor onze natie, (en daarom ook zal men mij deze
kleine uitweiding wel ten goede houden) dat reeds zoo vroeg
de vaderlandfchc fleden zich door kunf'en, handel en nijver«
N1ENGleLw. 1923. NO.
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held, boven alle andere volken, onderfcheidden. Weinige eeuwen na het begin onzer jaartelling waren de Vriefche lakens
bereids door geheel Europa beroemd, en in het midden der
achtfte eeuw dreven Utrecht, Duurfiede, Nijmegen en
Thiel eenen bloeijenden handel. Uit deze nijverheid is dan
ook de vrijheid ontfproten , die de vaderlandfche Heden reeds
Zoo vroegtijdig genoten hebben. De handel maakte rijk; de
Vor(len, daarentegen, hadden geld noodig, en gaarne willigde
men elke fchatting, toenmaals bede genoemd, in, wanneer men daardoor het eene of andere privilegie kou ver
-wervi.
Maar nog eene andere bijzonderheid uit het leven van ADELA willen wij hier aanhalen, als betrekking hebbende tot de
wetten, toenmaals hier heerfehende. Wij hebben gezegd,
dat wi C U n2 A N de door hem geflichte Abdij van Elten met
vele van zijne goederen begiftigd had. Na zijnen dood , en
dien van de Abdisfe L U I T G A R D I S , vroeg ADE L A den
Keizer om vernietiging dezer giften, aangezien dezelve zonder hare toeítemming gedaan waren. Volgens de Sakfrfche
wetten, mogt niemand zijne goederen vervreemden buiten
bewilliging zijner vrouw en kinderen, waarvan vele voorbeelden in de oude giftbrieven voorhanden zijn. Zelfs minderjarige knapen gaven daartoe hunne toeflemming; hetgeen
op te maken is uit de zegels , waarmede die giftbrieven fomtijds voorzien zijn: het zegel der meerderjarigen was rond,
meest voor(iellende een' Ridder te paard; dat der minderjarigen, een naakt beeld op een ongezadeld paard; terwijl die
der vrouwen en geestelijken meest van eene langwerpige gedaante waren.
Maar het uitflapje in het dorp Renkum heeft ons al ver genoeg gebragt; ook begint de avond te vallen, en het wordt
tijd, de noodige krachten voor den dag van morgen te gaan
opdoen.
III.
Reeds vroegtijdig zaten wij den volgenden ochtend tusfchen
de wielen, met oogmerk, om onzen togt, over den Dorenweerd, Duunoog, den Oorfprong en den Hemelfchen Berg, tot
Nijmegen, en, kon het zijn, tot Kleef toe, voort te zetten.
Het was een heerlijke morgen; een liefelijk koeltje voerde
ons de aangenaamfe uitwafemingen van kruid en heestergewas
te gemoet; nog parelde de dauw aan bloem en firuik, .en
in flille aanbidding lag, als ware het, de geheele Natuur
voor haren Schepper geknield. Zwijgende vervolgden wij
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onzen weg : wij konden gevoelen, maar niet fpreken. Spoe
dig bereikten wij het dorpje Heel/urn, zoo fchilderachtig door
de heldere beek, die het doorftroomt, en het hooge kerkgebouw, dat zich op den groenenden heuvel verheft. Nu bevonden wij ons op het gebied der Heerlijkheid Doren.
weerd; en reeds verheugde ik mij, dit oude kasteel te ztillen
bezigtigen, en menige historifche herinnering, op de plaats
zelve, voor mijnen geest terug te roepen.
Wij hielden ilil aan eene huismanswoning, ingerigt , naar
het fcheen, om aan bezoekers, wandelaars of vreemdelingen
eene rustplaats en tevens ververfching aan te bieden. Van
onzen voerman vergezeld , die ons ten gids zou verftrekken ,
begaven wij ons op weg , om het kasteel en Benige der fraai.
fle wandelwegen te bezigtigen. En, inderdaad, men kan
zich niets fchooners dan deze Heerlijkheid voorftellen. Over.
al is de heuvelachtige grond met her weligfle hout, van
allerlei Poort , begroeid ; nergens heeft de kunst de natuur
hare wetten voorgefchreven; ook onder den brandendtlen
middagliemel geniet men koelte en fchaduw, en de diepe
vallei kleurt donker en groen bij het bergachtig gedeelte ,
dat in het zonnelicht (peelt. Weldra waren wij het kasteel
genaderd , hetwelk ons , op aanvrage, vergund werd bin.
nen te treden. Dorenweerd is van zeer ouden oorfprong, en,
indien men de flelling van den Fleer VA N S Y A E N wil aan
zou daar ter plaatfe, reeds in de negende eeuw,-nem,
het kasteel van Redichem geflaan hebben. Het was oudtijds
eene vrije Halsheerlijkheid , voorzien van het regt van vrij.
geleide, visfcherij en andere voorregten. In Iq.o2 ontving
R 0 B E R T van Dorenweerd, na voorafgaande opdragt, deze
Heerlijkheid van Hertog R E I N A L D ter leen , niet hoog en
laag geregt, tienden en thinfen, om het te houden als een
welgeboren dienstmansgoed, te verheergewaden met een paard
tot zadels leenregten. Deze beleening is de eerde histori.
fche daadzaak, welke wij van Dorenweerd aantref en. Het
is de grootfile en aanzienlijkfle Heerlijkheid van geheel P.
litwzoom; en, hoezeer, oudtijds , niet tot de Baanderijen van
Gelderland behoorende , Stond zij echter hoog in magt en
luister aangefchreven.
Ik moet evenwel bekennen , dat het gebouw, gelijk men
het heden ziet, mij verfchrikkelijk tegenviel,, en, wat her
binnentle aangaat, niets had van dat oude en eerwaar.
dige, dat wij zoo gaarne in middeleeuwfclle gebouwen aan,
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treffen. Het eenige, waarin ik, buiten den uiterlijken bouw
en den dikken toren, een oud kasteel herkende, was het
plein, voorheen de binnenhof geheeten, waardoor men den
ingang tot het hoofdgebouw bekomt, Van binnen is het
kasteel zoo wat gemodernifeerd, en die vertrekken, welke
geen papiertje gekregen hebben • zien er bitter vervallen uit.
Bij de intrede heeft men eene foort van vestibule, met eenige
hertenkoppen verfierd; deze doet denken aan de zoogenaamde hal, de eerfte ruimte, die men gewoonlijk in de
kasteelen der middeleeuwen aantrof, en beftemd was tot-het
verleenen van gehoor aap afgezanten en het houden van maaltijden. Ee ;Ie dergelijke hal vindt men nog in liet flot te
flnholt; een gebouw, trouwens, dat, door deszelfs in- en
uitwendige bouworde, ons een oud riddermatig kasteel, in deszelfs geheelen omvang, vertoont. Een der zijtorens van Dorenweerd was, naar het berigt eener oude vrouw, die ons
bij de bezigtiging vergezelde, vóór eenige jaren afgebroken;
terwijl reeds vroeger van de voormalige gevangenisfan (in
den goeden ouden tijd het eerfle fieraad eener Haisheerlijkbeid) keukens en kelders gemaakt waren. Ook de galerijen
van het flor hebben niets, dat ons den Gothifchen bouwtrant
vertoont; geene derzelven is gewelfd, en eigenlijk kan men
ze niet anders dan met den naam van gangen beftempelen.
Op de deur van een der vertrekken, die op de genoemde
gangen uitkwamen, las ik het opfchrift: „Archiverkamer." Mijn
eerlle verzoek was, daarin toegelaten te worden; maar, helaas! de goede oude vrouw betuigde mij, den Ileutel daarvan
Liet te hebben. „ Och, Mijnheer!" vervolgde zij , „er is
„ ook niets dan een oude rommel papieren, portretten en
„ verroeste wapenen op; aan dat oude tuig is niet veel bijzonders te zien!" Mij intusfchen deed het geweldig leed,
uit tijdsgebrek, mij niet tot den Rentmeester van Dorenweerd, die op een uur afílands van het kasteel woont, te
kunnen vervoegen, ten einde den toegang tot die oudheden
te bekomen. Maar zou men , zoo hier als elders op oude
kasteelen, den bezoeker en vreemdeling niet aangenaam ver
hein in flaát te stellen van, op eene gemakke--pligten,dor
lijke wijze, deze merkwaardige overblijffelen van vroegere
eeuwen te kunnen onderzoeken en bezigtigen ? in oude
kronijken toch liggen nog ontelbare bouwlloffen voor de
vroegere gefchiedenis des Vaderlands opgefloten; en liet onlangs genomen befluit van den Koning, waarbij de plaatfelijke
-
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b.efturen en andere bezitters van Charters en Archiven worden uitgenoodigd, deze oude gedenktlukken aan het Gouvernement bekend te maken , zal , bij eene getrouwe naleving,
voorzeker dienstbaar kunnen zijn , om een helder licht over
menige duistere plaats in 's lands historie te doen opgaan.
Jammer zou het zijn , indien eene kleingeestige achterhou
weldadige bedoelingen des Koninklijken Wijsgeers-denhi
mogt tegenwerken !
De kritifche Historiefchrijver VAN SPA EN is niet wars van
het gevoelen, dat, op de plaats van het tegenwoordige Dorenweerd, eens liet oude kasteel van Redichein ,waarvan reeds
in de tiende eeuw onzer jaartelling wordt gefproken, ge(iaan
Nebbe. Geen enkel overblijffel van dit aloude gebouw is in
het tegenwoordige flot kenbaar ; trouwens , het zal , gelijk de
meeste kasteelen van dien tijd , voor zoo verre zij niet van
Romeinfchen oorfprong, gelijk het Huis te Britten en dergelijke , waren , niet van (leen, maar van hout geweest zijn.
Maar er ligt in de gisting van den geleerden v A N s PA E N
niets ongerijmds ; en, zijne ftelling voor een oogenblik aan
zal het, nu wij ons op Dorenweerdfchen grond be--nemd,
vinden, den Lezer niet onaangenaam zijn, eene treffende gebeurtenis te vernemen , die ons de Kronijken mededeelen , als
in de tiende eeuw, op het kasteel Redichezn, te zijn voorgevallen. A D E LA, van welke wij reeds hier boven 'melding
maakten , was met B A L D E R I c gehuwd. Zij waren de aan
dewijl B A L D £ RI C rijk en mag--.zienljkdsa,
tig aan den linkeroever des Rijns, en dus aan de Gallifche
zijde , was , voerden zij, voorzeker , die prachtige lee_'wijs ,
welke meer aan dien landaard, dan aan den Gernsaanfchén
en Sakfifchen , eigen was. Op zekeren tijd bevond B A L n ÉRIC zich te Redichem, dat, als aan den regteroever des
Rijns gelegen, hem voorzeker van cie zijde zijner gemalin
AD E LA was aangekomen. Dáár Rond hij in eene opperzaal,
befchouwende de pracht van binnen, en den rijkdom en de
vruchtbaarheid , die de natuur, van buiten , rondom hem ten
toon fpreidde. In plaats nu van deze zegeningen niet dankbaren ootmoed te erkennen , fprak hij in arren moede : „ Men
„ zegt, dat God almagtig is; maar hoe zou Hij mij van mij
ne grootheid, uit mijne rijkdommen tot armoede kunnen-„
„ doen vervallen? Immers de voorbijvlietende Rijn, die mij een
„ verrukkelijk gezigt oplevet, en dc rondoruliggende velden ,
„ vecichatten mij overvloed van visch , gevogelte en wild-
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„ braad; — het is onmogelijk, van die hoogte te gronde te
„ gaan!" Maar God, wiens arm over den roekelooze is opgelieven, was magtiger dan hij , en had het in Zijnen rand
anders befloten. Menige bloedige veete had tusfchen BALD E R ie en Graaf W ic H MAN van Vreden plaats gehad , en
d DE LA, geese middelen ter bereiking van een gewenscht
doel ontziende , deed laatstgemelden, gelijk wij reeds aan
bij diens vertrek van Uplade, door huurlingen, af--halden,
maken. Het gerucht van den moord klonk tot voor des Kei
troon. AD E LB o L D van Utrecht en B E RN II AR D van-zers
Sakfen Ploegen het beleg voor Uplade, blakerden en brandden
door den geheelen omtrek, namen eindelijk het verflerkte ílot
in , en deden liet tot op den grond toe afbreken. B A L D Etc I c Relde zich voor den Keizer, en bood den zuiveringseed aan ; maar deze gunst werd hem, als eenen bekenden
meineedige, door de Hertogen G o D F RIED en B Lit NH A RI)
betwist. Het zwaard was reeds over hein opgeheven; maar
de Keizer, het gegeven vrijgeleide indachtig, nam hem onder zijne befcherming ,en hij vertrok naar zijnen vriend , IIeer
G E R AR D, aan de Moezel, waar hij kort daarna , verwijderd
van huis en altaren , den geest gaf. AD E LA had zich , na
de inneming van Uplade, naar Keulen begeven. Zij bevond
zich . in den kommerlijk(Ien toeftand, en rekte haar ellendig
beftaan uit de prebenden , die de kerken van Duits en Sint Pieter, weleer door haar met de rijktle goederen begiftigd, haar
deden toekomen. Tiaar dood volgde fpoedig, en zij werd in
de kerk van Sint, Pieter begraven; „maar," zegt de Kronijk,
„ een zwaar onweder bragt eene buitengewone overllrooming
„ te weeg; de wateren ligtten haar lijk uit het graf, en wier,, pen liet in den Rijn , zoodat er nooit eenig fpoor van is
„ gevonden." — Het is onmogelijk , van die hoogte te gronde
te gaan ! fprak eenmaal B A L D E R a c. Vermetele ! gij hebt
liet tegendeel ondervonden, en, na u, zoo menig hoofd, dat
zich tot aan de Eerren fcheen te verheffen!
Met deze herinneringen verlieten wij Dorenweerd, en , na
het kasteel rondgekuijerd en eenige aangename wandelwegen
in de nabijheid bezocht te hebben, gingen wij het rijtuig opzoeken, om ons verder naar Duunoog te begeven. Het zoo
wèl gefchreven werkje van den Heer j. A. NIJ11 OFF: Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, had mij opmerkzaam
gemaakt op eerie vallei, welke zich tusfchen Dorenweerd en
Dunnoog moest bevinden , en dezelve was zoo naauwkcuxi
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aangewezen , dat het ons weinig moeite kostte, die fpoedig
te ontdekken. Wij deden het rijtuig llilhouden, om die bekoorlijke plaats te bezoeken , en werden dubbel voor onze
moeite beloond. Deze vallei is welligt de fchooníte en indrukmakendile van geheel Gelderland; en, indien deze provin.
cie, naar eene verkleinde fchaal ,, in fommige opzigten , bij
Zwitferland kan vergeleken worden, is het voorzeker op deze
plek. Het finalle pad voert diep naar de laagte; aan beide
zijden is de bergwand met het weligíte kreupelhout bedekt ,
terwijl op den rug der hoogten het donkere bosch zich vertoont. Beneden in het dal noodigt een lommerrijk plartfoen
den wandelaar uit, om zich in de fchaduw neder te vlijen
en een' blik op de hem omringende natuur te vestigen. Hier
is alles flatig en ftil; doch niets, wat tot fomberheid doet
overhellen. Men waant zich alléén In de geheele fchepping te
zijn; maar de borst is zoo vol ,dat men gaarne alles aan zijn
hart zou willen drukken!
Spoedig nu bevonden wij ons te Duunoog, een klein landgoed, van alle zijden door de bosfchen van Dorenweerd Ingefloten, en opmerkelijk door deszelfs hooge ligging, die ons
gezegd werd, ruim aso voet boven de oppervlakte des Rijns
;

te zijn. Ligtelijk kan men befeffen, welk een verrukkelijk
gezigt men van hier op het omringend landfchap geniet , vooral wanneer men naar een' ronden koepel klimt, op het ver
gedeelte van den grond, ter hoogte van wel vijftig-bevnft
voet, opgerigt. Maar niet minder verrasfend is het, ter zijde
van het heerenhuis , langs flingerende paden , aan weerskanten beplant, zoo diep af te dalen , dat men eerre gelijke lijn
niet den Rijn - oever kan trekken. Vooral bij heete zomerdagen is het verkwikkend, hier eenige oogenblikken in de koelte te verpoozen, en het vermoeide oog, dat op gindfche hoogte door duizend voorwerpen werd ingefpanuen, eenige rust
te bezorgen.

Niet ver van Duunoog is eene plaats gelegen , door font..
tuigen Hunnefchans , door anderen Dunenfchans geheeten.
Door eenen vrij naauwen ingang, aan welks beide zijden
zich nog fporen eener gracht fchijnen op te doen, komt men
op eene opene, rondom met boomen beplante plaats, van
waar men bijna lijnregt in den Ran nederziet. Hier aan eene
voormalige vertterking, door de Hunnen gebouwd, te denken , is al te zeer gewaagd: deze barbaren toch bekom
zich, in hunne ftrooptogten, weinig over het opw^r.-inerd
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pen van vestingwerken, en het zal moeijelijk zijn te bewij..
zen, dat zij ééne eenige verfterking, in ons vaderland, hebben daargelleld. Liever dan zouden wij deze plek Dunenfchans, d. i. verflerking, op de Duinen gebouwd, noemen;
terwijl de Heer Iv I,1 n OFF, in zijn boven aangehaald werkje ,
niet vreemd van het gevoelen is, dat deze plaats zoodanig',
in lateren tijd, door de Heeren van Dorenweerd, als eene
ver.derking , is aangelegd geworden. Het zij mij vergund,
hier eene andere gisfing te opperen; doch die ik bloot als
gisfing wil aangemerkt hebben. In de vooronderftelling, dat
het tegenwoordige Dorenweerd het oude Redïchem zij, en dus
aan Graaf BA L D ERIC hebbe toebehoord,, is er niets onwaar
dat de Dunenfchans reeds in de tiende eeuw,-fchijnlks,
en wel door Graaf w i c ii as A ei van 'treden is opgeworpen
geworden. Deze toch had de gewoonte, dergelijke verfler.
hingen in de nabijheid der kasteelen van zijnen vijand, Graaf
BALD ERIC, te doen aanleggen. Zoo bouwde hij, om laatst
gemelden de heerfchappij over de landen tusfchen Rijn en
Waal te ontnemen, een not niet ver van de Maas, en, toen
dit door BA LDERSC ingenomen en geflecht was geworden,
fiichtte hij het, not Munna (thans Moureberg) aan den linkeroever des Rine, en dus, als ware het, te midden der bezit
zijnen vijand. Is het nu zoo geheel ongerijtnd,-tingeva
iets dergelijks van Dunenfchans te denken ; te meer , daar
,v ic II m n N, als het gebied voerende aan de regterzijde des
Rijns, het grootlie belang had , om het indringen van zijnen
tegenftander naar dien kant, zoo veel mogelijk, te beteugelen. — Dan, hem, die eenmaal deze plaats bezoekt, wil ik
raden, zich in deze onbeduidende gisfingen en vooronderflellingen niet te verdiepen , maar liever het verrukkend fchoone
gezigt te genieten , dat deze hoogte, vooral bij eersen helde
dag, zoo kwistig aanbiedt.
-ren
Van hier begaven wij ons naar den Oor/prong, merkwaardig
door de fchoone watervallen en heldere beekjes, die men hier,
zonder bijna de hand der kunst te ontdekken, overal ontmoet.
In eene foort van grot, tegenover eenen waterval, namen
wij een ontbijt, dat met het beste Ilollandfche kon wedijveren , en eenparig bekenden wij , nog nimmer zoo aangenaam uitgerust te hebben. De dag was echter te kostbaar
om lang te verwijlen, en fpoedig maakten wij ons op , om
den Hernelf'hien Berg, een landgoed naast den Oorfprong, tb
gaan bezoeken. Het merkwaardigfte van deze buitenplaats is
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Bene aanzienlijke hoogte, de Preekjloel genaamd, van waar
men een bekoorlijk gezigt , zoo op de ftad Arnhem, als op
de T7elusve en Veluwzoom, geniet. Hetgeen deze plek zoo ver
maakt, is de verfeheidenheid der voorwerpen, die-rukend
hier in het oog vallen. Van de hoogten van Dorenweerd en
Dunenfchans bepaa:t het gezigt zich grootendeels tot de Be.
tuwe, die., geheel vlak, bijna alleen uit weiland beftaat;
maar hier, naar den kant van Arnhem en ook vooruit op de
bosfchen van Dorenweerd ziende, is de natuur losfer en rij
weiland wisfelt met heide en bouw -kergfchad.Ht
af; de heuvelen der Peluwe treden te voorfchijn, en,-grond
daar de natuur behagen fchijnt te fcheppen, om door kleine
middelen groote uitwerkfelen voort te brengen, deelt hier de
eenzame fchaapskooi, te midden der onafzienbare heide gelegen, of de dunne rookwolk, .die zich uit de Rille hut• verheft, aan onze ziel eene flemming mede, welke zij dikwerf
te midden van het weligfle landfchap niet ontwaart.
Wij vertoefden nog eenige oogenblikken op de genoemde
landgoederen ,en begaven ons toen, langs den gewonen (raa t.
weg, naar .Arnhem, en van daar naar Nijmegen, ons inde om
beide lieden niet ophoudende, dewijl wij het-fireknvad
voornemen hadden, dezelve op onzen terugtogt van Kleef te
bezoeken. Te Lent genoten wij nog eenige oogenblikken het
fchoone gezigt over de Waal, en reden toen naar Kleef, waar
wij , des avonds ten tien ure, in het logement: de Norst Mo.
ritz van Nasfau, afftapten, wel is waar vermoeid , maar ten
uiterste voldaan over onzen zoo wèl doorgebragten dag.
(Het vervolg hierna.)

GELEERDE RAZERNIJ.

No. III.

1lntirheumatifche Landkrabben - olie.
r? aroA?4 re ypd9927

E

gavfuv rvp4zpE,rei.

Negers , welke, gelijk alle de naakte volken der warImeJeklimaten
, aan de zon en aan de vochtigheid zijn

bjootge[teld,moeten zich door olieachtige inwrijvingen op de huid
tegen rheumatismen en tegen ve'rkoudl eden beveiligen. Hiertoe fchijnen de dierlijke , zeer fineerachtige oliën nog meer
dan de plantaardige gefchikt. Daar zij krabben zagen, die.,
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niettegenfiaande de vochtigheid , zeer vlug over den grond
loopen i (Cancer ruricola L. , Gecarcinus ruricola LEA C I3 , de
zoogenoemde Tourlourou en de Cancer latro L., Birgus latro LEA c n) hebben de Negers daaruit afgeleid, dat zij zich
tegen rheumatismus konden wapenen door de olie, welke die
dieren bevatten. Zij trekken die olie, door ze te roosten,
uit de lever en verdere ingewanden dier krabben. — Dit is
nu ,dunkt ons, eene regte Neger -conclufie en ver van geleerde razernij; maar geleerde razernij fcbijnt het te zijn, wanneer een bekend Fransch Geleerde (v I R E Y) in hetTournal de
Pharmacie (18a7. Octobre, p. 5oz, 5o3) deze olie aanprijst,
en zegt, dat zij, in Frankr ijk overgebragt, de plaats van andere hooggeroemde antirheumatifche oliën vervangen kan. Wij
gunnen de Fran/the pharmacie 1 i met de Fran/the parfumerie altijd zeer vermaagfchapt was, gaarne deze Huile de
Tourlourou anti - rhumatismale; maar dachten aan den Fran[then pruikmaker, die , om de waterdigtheid zijner pruiken te bewijzen, zeide; Pous pouvez les plonger dans 1'Océan.
Éene waschkom zou tot dat einde voldoende zijn. Ook zijn
er in Frankrijk, even als bij ons, hazen, die, in de vochtige en koude maanden van den jagttijd , van geen rheumatismus weten, en die dus ook wel eene Huile anti-rhumatismale
konden opleveren. Het wondert ons , dat jagers, die zoo
dikwijls hunne liefhebberij met het pootje moeten betalen,
nog niet op dien inval gekomen zijn.
-

INVLOED DER MAAN OP NET IIOUTGE WAS.

D

e Opperhoutvester s A u E u in Scion heeft de opmerking
gemaakt, dat van den tijd af, waarop het nieuwe maan is,
tot aan volle maan y de fappen in de houtplanten tot de fpits
toe opftijgen. Al het hout, 'e :geen op dien tijd gehakt
wordt, droogt Plecht, fplijt ligt, en wordt weldra wormílekig; het is daarom tot timmerhout van korten duur. Ten
tijde der afnemende maan gaat het fap in het hout terug, en
.het bevat vooral in het laatíte kwartier weinig fap; het hout
is ook digter, duurzamer, en hij raadt gevolgelijk aan, al het
hout, hetgeen tot timmerwerk en anderen arbeid gebruikt
wordt, in het laatuie kwartier te hakken. Stekken, daarentegen, worden het best bij wasfende maan genomen, zoo als
ook het fnoeijen dan beter geCchiedt. Dezo opmerkingen zijn`
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van een' man, die meer dan twintig jaren dit vak theoretisch
en praktisch beoefend heeft. Zij fchijnen, zonder vooroordeel,
alleen nit waarneming te zijn afgeleid. Men moge aI in de
phyfiologie der planten zulk een ftijgen en dalen der fappen
moeijelijk zonder eenige wijziging kunnen aannemen, bekend
is het echter, dat in het najaar en 's winters de fappen meer
naar den wortel gaan, die in het voorjaar en in den zomer
naar boven Rijgen. Waarom zonde er niet iets dergelijks, in
mindere mate , door den invloed der maan kunnen worden
te weeg gebragt? Het is voorts het eenige voorbeeld niet
van waarnemingen, die den invloed der maan op bewerktuig
wezens fehijnen te bewijzen. Visfchers weten er van te-de
(preken, zoo wel als tuiniers en artfen van den eerften rang.
Zulks vindt echter tegenfpraak bij theoristen, die zich tot regel fchijnen te !tellen, alles, wat zij niet weten, hoe het gefchiedt, aan te zien als niet gefchiedende.

DE I;EEREN DER VEREENIGDE STATEN VAN NOORD - AMERIKA.

li1 e witte beer is het eenige roofdier in de Vereenigde Sta -ten.

Reizigers vinden zich aan groot gevaar blootgefteld ,
zoo dikwijls zij er een' ontmoeten, vooral, wanneer die door
honger wordt gedreven. Een dezer dieren viel, het vorige jaar,
de boot van twee Indianen aan, welke aan den oever was
vastgemaakt. Hij greep een' derzelven, en fleepte hem in
het bosch; de andere deed vruchteloos pogingen, om zijnen
makker te helpen : de vochtigheid, die in zijn geweer was
ingedrongen, maakte het affchieten onmogelijk. Andere Indianen, die in het bosch jaagden, liepen gelukkiglijk op het
gerucht toe, doodden den beer, en rukten uit deszelfs klaauwen den ongelukkigen, die reeds aan een' wisfen dood overgegeven meende te zijn. Hij zelf verhaalde mij naderhand
de bijzonderheden van dit voorval t bij gelegenheid, dat hij
de huid van zijnen aanvaller mij verkocht.
De zwarte beer is zeer fchuw,, en vliedt de tegenwoordigheid der menfchen. Doch deze zoeken hem op; want, met
uitzondering van den buffel alleen, is er geen dier, waarop
de Indianen met zoo veel voordeel jagt maken: huid, vleesch ,
vet, pezen, zelfs de klaauwen en tanden van den beer kun
gebruikt worden, en vormen een' aanroer-.netoigu
kelijken tak van handel.
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Gedurende den zomer en herfst leggen de Indianen op plaat°
fen , waar vruchten in menigte wasfen, zich in hinderlagen,
en verrasfen alzoo een groot aantal zwarte beeren , die voor.
namelijk van planten leven. Zoodra het koud wordt , verbergen zich deze dieren in holle boomen, of in gaten, welke zij
in den grond maken. Zij blijven er den geheelen winter in,
en maken geene andere beweging, dan dat zij hunne pooten
likken. Men zegt , dat zij op hun vet , in den zomer aangewonnen, gedurende het koude jaargetijde teren. De Indianen fporen derzelver fchuilplaatfen op, door middel van
honden, welke op deze jagt afgerigt zijn, of zij bemerken
die aan zekere teekenen , door de ademhaling des diers in de
fneeuw veroorzaakt. Nooit verdedigen de beeren zich, en
men gebruikt flechts eene lans om ze te dooden.
In de lente verlaat de beer zijn hol , en oefent zich dan,
om weder vaardig gebruik te kunnen maken van al zijne ver
welke zoo langen tijd werkeloos zijn geweest. In de-mogens,
eerfle plaats zuivert hij de maag, gebruik makende van
onderfcheidene afdrijvende planten, welke de natuur hem
veiliger en beter aanwijst, dan toms de geneeslieeren en kruidkundigen het ons doen in breede naamlijsten van hulpmiddelen. Na zoo lange onthouding en opvolgende zuivering,
wordt een matige leefregel noodzakelijk voor den fchranderen
beer; hij voedt zich derhalve met visch, en de manier van
zijne vischvangst is inderdaad opmerkelijk. Hij zet zich op
zijne achterpooten aan een meer of rivier, en blijft zóó onbewegelijk zitten , dat zelfs het geoefend oog der Indianen
zich daaromtrent fours bedriegt, en den aldus geplaatílen beer
voor een' afgeknotten boomham houdt , door het verloop des
tijds zwart geworden. In die houding nu , wacht hij, tot dat
•een visch onbefchroomd op de oppervlakte van liet water
komt fpelen; met óngeloofelijke fnelheid en vaardigheid haalt
hij denzelven dan op den oever. Heeft hij op deze wijze
zich eenigen voorraad van levensmiddelen verfchaft, zou eet
hij er een gedeelte van op, en verbergt het overige zorgvul-dig voor een ander maal. Hij fchijnt opgemerkt te hebben ,
dat alleen de morgen en avond gunftig voor de vischvangst zijn.
Na zich eenige weken met dit voedfel vergenoegd te hebben, zoekt hij er een krachtiger in het vleesch van dieren,
-die bij zelf doodt of reeds gedood vindt. Vervolgens keert
hij weder tot het gebruik van vruchten; zoodat, in den loop
des jaars, dit dier, bij afwisfeling, vischeter, vleeschverfiinder en plantengebruiker is.

SIR WALTER -SCOTT EN DE BEDELAAR.
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SIR WALTER SCOTT EN DE BEDELAAR.

V

óór eenige weken deed Sir WALTER SCOTT eentoertje
te paard, verzeld van een' vriend, in de omftreken van Abbotsford. Aan het hel, van een afgefloten veld komende,
opende een le fclae bedelaar hein hetzelve beleefdelijk. Hem
een' halven fchelling willende geven, maar geen klein geld
kunnende vinden, gaf s COT T hein een' fchelling, zeggende;
„ Daar hebt ge een' fchelling, mijn vriend; maar vergeet filet.,
„ dat ge mij de helft fchuldig blijft." — „ God zegene uw
Weledele ," antwoordde de bedelaar , „ en behoede u, tot
„ dat ik u betaal !"
-

LAKONIEK VONNIS.

W

zegt een Engelsch beoordeelaar, heeft
tot negen boekdeelen uitgerekt, om
hij den tijd niet had, er drie te fchrijveu.
-dat
ALTER SCOTT,

N A P O L ED N'S Leven

EEN ANDERE ROBINSON EN VRIJDAG.

8 juni] 1827 deed Kapitein
naar Kamt
Op denílevenende
, een onbewoond eiland aan in de
-fchatk
B E E C H Y,

Zuidzee,

waar hij twee Engelfche matrozen vond, die hier niet het
fchip William fchipbreuk hadden geleden. Zij leefdenevenvrolijk en opgeruimd als ROBINSON en VRIJDAG, roemruchduiven en fchildpadden hadden
tiger gedachtenis.
zij in overvloed; gelijk het hun aan visch desgelijks niet ontbrak. B E E c H Y fchonk hun een bok, naardien zij met een'
walvischvaarder eerlang eene geit wachtende waren. Voor het
overige hadden zij watermeloenen, aardappelen enz. aangekweekt, en waren te minder geneigd her eiland te verlaten,
daar zij hope hadden, van de Sandwich - eilanden of de La..
dronen eene vrouw te erlangen. De Engelfchen namen va-n
hier ongeveer 16000 pond fchildpadden . mede , en bragten.
dezelve , benevens watermeloenen, voor de eeríle maal bin,
nen Peter -Pauls - haven , zoodat de Gouverneur met het gar,nizoen een half laar lang fchildpadfoep konden koken,

wijnen

,
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PREDIKT HET EVANGELIE DEN WOLVEL!

PREDIKT HET EVANGELIE DEN WOLVEN!

OHN MALCOLM kwam vóór twee jaren met een' krijg-+
man van Kabul naar Calcutta. De Engelschman Iiet den vreemdeling alle de rijkdommen en paleizen der flad bezigtigen ,.
om hem daardoor een denkbeeld van de gelukkige gevolgen
der befchaving in te prenten, en verheugde zich alreeds over
den indruk, dien dit alles op denzelven zigtbaar maakte.
„ Wel nu," vroeg hij hem met zelfvoldoening, „hoe gevalt
u de ftad?" — „o, Heerlijk!" was het antwoord: „Welk
„ eene plaats ware dit, wanneer wij hier eens mogten plan,, deren!" En hierbij vonkelden zijne oogen, als 't ware, in
den voorfinaak van zulk een genot. „Wij hebben een fpreek.
„ woord ," zeide een Armeniër, wien dit voorval door MALCOLM werd verteld: „ Predikt het Evangelie den wolven !"

D

HOE VINDINGRIJK 1S DE GEESTDRIJVERIJ 1

e vermaarde B U R C K H A R D T fchreef nit Kairo, 16 April
1816: „ Sedert vier jaren is hier de pest elk voorjaar uitgeborilen. De Turken gelooven , dat „alles gefchreven Raat,`
en dat, wanneer eenen meusch het fterven beftemd is, gee.
nerlei hulpmiddel hem kan behouden. Daarom zonderen zij
zich, gedurende de pest, volflrekt niet af, noemen het God.
tergend, zulks te doen, en — worden bij duizenden door dien
geefel weggeraapt. Echter vond ik, in het vorig jaar, in
Arabië de inwoners eener andere meening toegedaan. Mij
te Jemba, Bene haven aan de Roode Zee, bevindende, waar
die plaag woedde, vernam ik, dat een groot deel der bevolking naar het gebergte was gevlugt. En wanneer men hun
'vroeg, waarvoor zij vreesden, daar toch, zoo zij bef emd
waren om te flerven, de dood hen even goed op de bergen
kon achterhalen , antwoordden zij: „ De pest is eene genade,
„ welke God op aarde zendt, om de goeden haastig ten He„ mel te roepen; maar wij gevoelen, dat wij die genade nog
,, niet waardig zijn, en daarom ontwijken wij haar tot gele,, gever tijd:'

1 OEPOKINENTING, AAN DE I {INDEREN DES TEGENWOORDIG: N
SULTANS TE WERK GESTELD.

D: Heer

A U B A N,

Fransch Geneesheer te Konfiantinopel,

KOEPOKININTING.
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ltréeg, op den 14 Mei 1827, bevel, om zich gereed te hou
vaccinering der kinderen van den Sultan, en beften--dentr
dig koepokttof bij de hand te houden; en den 16den, ten
9 ure, ontving hij den last, om zich naar het paleis te begeven , met een' anderen Geneesheer, die hem tot tolk zou
verftrekken. „ Wij begaven ons," dus verhaalt de Heer
AU n A N, „ naar eene plaats, ons aangewezen door den Echim.
„ bachi, die, zich daar onmiddellijk bij ons vervoegende,
„ teritond den Kisiar-aga (opperhoofd der zwarte gefnedenen)
„ eene boodfchap zond, met wien wij daarop het Serail wet,, den binnengeleid. In het eerfle vertrek, waar wij kwa.
„ men, bevond zich de jonge Sultan, 7 à 8 maanden oud,
„ dien ik vaccineerde, alsmede twee jonge Prinfesfen beneden
,, de 2 jaren, welke mij achtervolgens werden aangeboden. Men geleidde mij daarop in twee andere vertrekken ,
„ waar twee jonge Dames van den Harem mede de bewerking, zonder bedenking of eenigen omslag, even als des
„ Sultans kinderen, ondergingen. Den 23íten begaf ik mij
„ weder naar het paleis, alleen met den Kislar-aga, om de
ontwikkeling der uitbotting gade te (laan: al de ingeënteri
„ waren welvarende, en hadden fraaije koepokken. Den 2811en
„ gaf ik hun voor 't laatst een bezoek, om in deze ge,,- heiroe verblijven niet weder te verfchijnen, ten zij een
„ nieuwe Prins het aanzijn ontvange. Bij imijn vertrek
„ zeide de Kislar-aga, terwijl hij mij een aanz!enlijk gefchenk,
van wege den Sultan, behandigde, tot mij: Dit ontving
„ ik uit de hand van Zijne Hoogheid, om het in de uwe
„ over te brengen; de Groote Heer zendt u zulks , om u
„ zijne tevredenheid te betoonen."
a

1 LANSCUE • * *

$

,, Le Heer MA RT1 N, eenige Zoon en Opvolger der Hait„ delaresfe, in Frankrijk zoo wel als buitenslands in het vak
, vermaard onder den naam van Mrs M AR T t N , voormaals
„ Handelaar van Hare Majesteit de Koninginne, en thans
„ Handelaar van het Hof, gebrevetteerd door Hare Koninkte Parjs,
„ lijke Hoogheid MADAME., Hertogin van
„ in de firaat Orange - Batelière, No. ai, heeft de eer te
„ herigten, dat hij niet verkoopt aan Handelaren, en dat hij
„ nergens een dépót heeft, Weshalve dezulken, die werkelijk

berry,

3^0 FRANSCH$ * * * *.

„ zijn artikel begeeren, zich gelieven te ver-voegen aan zijn
„ Huis van Commercie." — En waarvan, Lezer , meent ge
wel, dat hier fprake is ? Van een Maifonde Rouge (Blanketfel - Handelhuis.) ! ...
In eene der drokile firaten van Parijs leest men op een
uithangbord: FUSILS POUR LES FEMMES, en, vlak daar tegen
: CORSETS POUR HOMMES . —o Tempora!-over,bijnaft
o mores !

DE ICAT VAN DEN VODDEKRABBER.

EParijs
te

Eene echte Anecdote.

en dier arme flakkers , die, met eene lantaren in de hand,
— geene menfchen , maar — lappen en vodden

zoeken, een voddekrabber, zoo als men zegt, had eene kat,
of eigenlijk een' kater, met welken hij heel mal was. Met
een tijgervel, zachte zeden, liefelijk miaauwen, leerzamers
aard , en bovenal eene huisfelijke matigheid (trouwens er viel
niet te brasfen of te fnoepen) begaafd, bezat RAT ON alle
vereischten , om zijnen armen meester te behagen. Wanneer
de avond viel , ging de een uit, om de firaten der hoofdflad
te doorfnuífelen; de ander, om de daken van de wijk, waar.
in hij huisde, te bezoeken. De man leefde ongehuwd, en,
hetzij met of zonder reden, hij hield meer van beestendan
van menfchen. Maar, gelijk alles op deze wereld een einde
neemt, ten laatíte flierf de kat. De voddekrabber was ontroostbaar, en , in plaats van zijnen vriend op den vuilnishoop
weg te werpen, waar hij menigeen van diens kameraden had
zien liggen, in plaats van deszelfs huid te verkoopen, bragt
hij die aan een bekwaam kunílenaar,, en liet RAT ON opzetten. — Hoe dwaas ! roept welligt iemand uit : eene kat te
beminnen! — Lieve lezer! dit is eene dwaasheid , den vod
vele an het fchoon geflacht gemeen. — Wel.-dekrábmt
dra volgde de man zijnen geliefden kater, en men vond
hem, op zekeren morgen , levenloos uitgeftrekt op zijne arinelijke legerflede, tusf1hen zijn' haak en voddenrand. De
Inan had geene lijfelijke erfgenamen, maar alleen eene verre
bloedverwante, die zich zijns- ontfermde, en zijn lijk eene
eerlijke begrafenis vergunde. Eene jonge nicht. des voddekrabbers , namelijk , vervulde aan hem dien laatften pligt ; eia,
toen de nederige Stoet met deszelfs• lijk was heengegaan, doeg
,
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zij nog eenen blik op de meubellooze woning van haren ar
oom, als 't ware om een jongst vaarwel te zeggen aan-men
het fchamel dakvertrek, waar hij zoo lang en zoo armoedig
had gekluisd en eindelijk geftorven was , en fond gereed om
heen te gaan , toen zij de opgezette kat gewaar werd : door
een gevoel van deernis gedreven, wilde zij R A T o N, den ge
vriend en medgezel des armen voddekrabbers , tot-trouwen
een aandenken met zich nemen ; maar — wat is dat ? welk
een gewipt 1, nooit was eene kat zoo zwaar! — Zij onder
dier, tornt het los, en — het is vol... goud! -zoekth
AAN DE VRIJHEID.
anneer in 't vrolijk uur der lente
W
De voorjaarszon de velden ítooft,
En aan den landman dubble rente
Voor noeste zorg en vlijt belooft;
Wanneer dan al, wat leeft, herademt,
En 't veld in fchooner kleuren tiert,
Één vreugde , één heil het al omvademt,
En weer natuur haar' hoogtijd viert-;
Wanneer liet vee , bij 't dartlend fpringen ,
Den muffen fial voor 't veld verlaat,
En , bij 't gezang der vetdelingen,
De landjeugd blij ten reije gaat:
Dan zien we in die natuurtafreelen ,
Waarin 't gefchaapne vrolijk deelt,
In deze landelijke fpelen,
0 vrijheid ! uw bekoorlijk beeld.
Ook gij maakt ons deze aard' ten zegen,
Vermenigvuldigt eiken fchat;
Daar elk genot , door u verkregen ,
Een nieuw genot in zich bevat.
Ook gij herfchept de woestenijen
In oorden, waar de vruchtbaarheid
Den fchepter zwaait, en maatfchappijen
Het toppunt van geluk bereidt.
uIILNGECW.

191B. No. 7.
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AAN DB VRIJHEID.

n vrijheid , bron van heil in 't leven!
Schoon gij d' ondankbre vaak ontvliedt,
Als hij uw' invloed durft we@rflreven,
De Belg miskent dien invloed niet.
Ja, wat hem 't oog ook poog' te blinden,
Of waar hij zij op 't wereldrond,
Om u , o vrijheid t weer te vinden ,
Slaat hij zijn' blik op eigen grond.
Hier kent hij keten , band noch boeijen ,
Wanneer hij fier het misdrijf doemt,
En, wie het zijn woog, durft verfoeijen ,
Dle 't huichlende opfiert met gebloemt'.
Hier durft hij flout zijn Clem verheffen,
Barst vrijlijk los op 't driest geweld;
Geen ítaatsorkaan zal hem hier treffen,
Als hij het onregt perken fielt.
De haat voor fnoode dwingelanden
Is diep hem in de ziel geprent;
Hij vloekt hun lint en ordesbanden,
Hunn' adelbrief van parkement.
Door u...; doch waar vind ik de grenzen
Van 't heil, dat ge ons in Neérland biedt?
Gij opent aan onz' aller wenfchen ,
O hemeldochter! 't fchoonst verfchiet.
Blijf dan , o vrijheid! immer wonen
Hier, waar ge uw' zetel hebt getticht.
Steeds klopt het hart van Neérlands zonen
Voor u, voor waarheid, deugd en licht.
Wij Belgen, met der Belgen vader
Als tot één huisgezin vereend,
Wij fineeken 't U, o Levensader!
Geknield op 't ouderlijk gebeent'.
En mogt de bastaard ooit het wagen,
O vrijheid! niet uw gulden kroon,
Uw weldoend' invloed te belagen,
De vloek van Neêrland zij zijn, loon!

03

AAN DE VR1JMPID.

De brave firijd' met rusrloos woeden,
Als ooit uw troon worde aangerand;
En, waar hij dien niet kan behoeden,
Sterv' hij op 't wrak van 't vaderland!
Ijperen.

C. A. OUDEMANS,

1827.

Kapitein -.ldjudánt.

AAN DEN MAKER VAN ZEKER TREURSPEL.

ns roeren wildet gij, en fchokken ons gevoel;
O
't Is prijslijk, vriend! maar och , gij mistet heel uw doel

t

Een vloed van tranen zagen we in uw Treurfpel ftroomen;
Geen enkel dropje voelden we ons in de oogen komen.

AAN P. G. WITSEN GEYSBEER, NA ZIJNE KRITIEK OP VONDZL.

lcides rust, en, van zijn' trots bezeten,
AVereent
de Dwerg zijn' zand- en lotgenoot,
En valt hem aan, in eigen oogen groot.
Ellendig volk l wat durft gij u vermeten?
Geen dwerg, voorwaar, bewerkt Alcides val!
Zijn leeuwenhuid bedekt u gansch en al.

GRAFSCHRIFT.

H

ier rust — geen nooitverwonnen held,
De fchrik van 't bloedig oorlogsveld,
Vergrijsd in tlaai en wapen;
Neen 1 afgetobd in 't edelst werk,
Ligt hier (kniel, wandlaar, op deek' zerk!)
Een menfchenvriend te flapen.
Al zweeg de faam des edlen lof,
Een dankbre traan befproeit dit iiof;
De naam G U Y o T zal leven!
Cc 1
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GRAFSCHRIFT.

Wat zegt hier 't lofgetuit der faam ?
Der Jtommen mond vermeldt dien naam,
In 't dankbaar hart gefchreven.
Groningen.
1828.

r

VAN STARKENBORGH STACHOUWER.

DE SULSOOTEN- VROUW.

XIV.

I

k heb het fpinwiel lang, gedraaid; fleet menig' winternacht
Aan't weefgetouw, en heb met vreugd aan't nieuwe kleed gedacht;
Ik heb de kudden op 't gebergt' zoo menig' dag geweid,
En klauterend de klip bezocht der jonge wilde geit;
Ik heb in menig kinderfpel mijn kleinen onderrigt ,
En fprong en loop en fchot en worp werd mij met hen zoo ligt.
Thans flip ik mij een blinkend flaal, en fnijd me een'taaijen boog—
Mijn heer, mijn fchuts , mijn hart! gun , dat ik metu firijden moog'.
Elk rotspad is mij welbekend op Suli's fleil gebergt',
En waar de flinke gems verfaagt, daar klim ik ongevergd.
I-Iebt gij nog niet gezien, wat ik vermag in fprong en loop,
Geef mij een mannen - waagftuk op met d'e@lften uit den hoop,
En wijs me een' enk'len top of klip op Suli, wild en zijd,
Die ik niet fluks beklaut'ren zal, tot aller vrouwen fpijt.
Den havik tref ik in de lucht, uit fcherts, hoe fuel hij vloog:
Zou ik des plompen vijands hart dan misfen met mijn' boog?
Mijn heer, mijn fchuts, mijn hart! gun, dat ik met u trekk' ten ftrijd.
Mijn dochtertje kan fpinnen reeds. Wat fpil ik hier den tijd ?
Mijn jongt}e knaapje loopt alleen. Wat Is mijn arm hem waard?
Mijn oudlle gaat alreeds ter jags. Wat zorg ik voor den haard?
Met tt,met u wil ik te veld ! Dáár; dáár zij thans mijn hand!
Bij u ,bij u , dáár, borst aan borst; dáár, liefste, hand in hand!
En val ik, zie niet om naar mij , fchoon u mijn bloed befpatt';
Denk aan den vijand, aan den strijd ; denk aan uzelv', mijn fchat;
Aan onze kinders, aan uw huis, aan Suli's heii'gen grond;
Aan Gods gewijde tempels , op zijn heuvels in het rond;
Aan de asch van uwen heldenflam , en — aan een graf, dat mij
En u , in vrije lucht en aard' , ter vrije rustplaats zij !
!'aar
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of Kunst-voortbrengfelleer is , befchouwd
„ D e Technologie
die
van algemeene
-

tak
zijnde als
Staats huishoudkunde,
welke de ondervindelijke en wetenfehappelijke kenmis vi
„kunflen, fabrijken, manulakturen en handwerken bevat,
„ voor iedereen van zeer veel belang, omdat zij zich niet
alleen bepaalt bij de befchouwing, maar ook bij de be„ oefening. Zij is tevens eene kennis, welke zich zeer
„ ver uitbreidt, omdat zij alles, wat tot de algemeene Stoatshuishoudkunde behoort , in zich behelst , en waartoe dus
„ veel tijd, vlijt, naarlligheid en aanhoudend onderzoek
vereischt wordt, zal enen in dezelve behoorlijke vorde„ ringen maken."
Zoo luidt de aanhef, in een onzer recenferende Vader
aankondiging van een Werk -landfcieT,hrt:I,
getiteld: dlgemeene fchets der Technologie, of aanleiding

tot Bene wetenfchappeli ke kennis en beoordeeling van die
kunjlen , fabrljken , manufactcrren en handwerken, welke
met de Land- huishouding en de Staatkunde in de naatrwfle betrekking flaan , zoowel voor Staatsperfonen CI) die
met het brfrgarlijk hefluur belast zijn, als voor Landlieden, Kooplieden , Fabrijkanten , Manufacturisten en Handwerkers , door SIGISMUND FRIEDRICH HERMBSTiiDT , 1/dogleeraar te Bérltfn. Uit het Hoogduitsch vertaald , onder
opzigt en met aanmerkingen van J. A. UILKENS , Hoogleeraar te Groningen, II deelen in gr. 8 ° . te Ai»flerdarn, b
GEBROADERS VAN ARUM I32,. — Eerjle deel XXXLI e;i
37 t bladz. en theede deel XXIII en 375 bladz. De prijs
der beide deelerf is f 9.—
Is

Is ooit cenig \Verk gunflig bcnordecld en met eenparigen lof aangekondigd geworden, dan is het gewisfelijk dit.
De Vaderlandfche Letteroefeningen N°. XIII. October
1826; de Recenfent ook der Recenfenten XIXe. Deel
.N°. 6. en het algemeen Letterlievend Maandfchrift , 9e.
deels 8e. fluk , •Julij 1825, en zoe• deels i5e. Jluk, Dec cm.
ber 1826, zoowel als het Letterkundig Magazijn van
Wetenfehap, Kunst en Smaak, 1827, N. VIII, brengen
maar ééne ftem uit wegens de innerlijke waarde en uittiekende belangrijkheid des oorfpronkelijkcn Werks zelven ,
niet alleen, maar ook over de uitmuntende wijze, waarop
het voor onzen bodem is dienstbaar gemaakt, en waarbij
die uitstekend belangrijke nuttigheid zelfs gewonnen heeft.
De ondergeteekende , bij affland van G e b r cd e rs v a n
A. r u m, Uitgever dezes uitniuntendcn Werks geworden ,
meent den beminnaren van Kunflen en Wetenfchappen, en
inzonderheid den Liefhebberen der Technologie, geene on
dienst te doen, door hun bij dcien de weinige nog vooFhaaden Exemplaren van hetzelve , zoo lang derzelver getal
zal mogen ftrekken , tot den verminderden prijs van f 6.—
aan te bieden.
Het ware hier even ongepast, bij den bevestigden roem
van wijlen den Vaderlandfchen Hoogleeraar UILKENS, en de
erkende verdienden van Profesfor xnRBMBSTIDT, nog iets
te willen voegen, als het overtollig zonde zijn, meer, dan
dc allerwege zoo gunftige Recenfiin van dit Werk, teraanprijzing te zeggen. Voor dezulken, intusfehen, die niet
dit hoogst aangelegen Werk nog onbekend mogten zijn ;
mogen de eigene woorden van het Verflag in het laatfle der
genoemde Tijdfchriften , met welk aanhef dit herigt is aan
belangrijke, dat dit-gevan,tocfhsale
Werk in zich bevat, en tot eens kleine proeve van deszelfs
bearbeiding , dienstig wezen.
Onder alle Werken, welke over de Technologie handelen, en welke ons bekend zijn, is ons geen voorgekomen,
dat ons vollediger toefchijnt dan het bovenftaande. De Schrijver heeft een uitmuntend Werk in dat vak geleverd,
heeft derhalve zijnen Landgenooten Bene uitmuntende dienst
met hetzelve gedaan. Een Werk van dezen aard is
moeijelijk, wegens de veelvuldig voorkomende kunstwoorden; te vertalen; echter heeft de Heer H. D. B. RAISER ons
Bene zeer goede vertaling geleverd, en heeft dit vooral uit
omdat hij zelf in de fabrijken dc kunst -muntedvrig,
voor deze en gei-..e heelrij' en en verrigtingen heeft-fprak
op-

o

en
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opgedaan. Onze Landgenooten moeten hem dus, voor zij
wel geslaagde overzetting, hunnen welmenenden dank-ne
betuigen , want zonder dezelve , zonder eene goede vertaling der kunstwoorden, bleef dit belangrijk Werk voor velen onverllaanbaar. Wij moeten echter aanmerken, dat
(le kunstfpraak voor deze en gene bedrijven in de onderf èheidene provinciën onzes Vaderlands veel verfchilt, en
derhalve, dat er woorden in voorkomen, welke in 4mf7erdem en eenige der noordelijk provinciën zeer verítaanbaar
zijn, maar die in de zuidelijke minder zullen begrepen wore
den. Onzes bedunkens, moesten de kunstvoorden dáár gezocht worden, waar de fabrijkcn, enz. hunnen oorfprong,
of het eerst in ons Vaderland een begin hebben genomen ;
of ook, waar zij nog tegenwoordig het hoofdbettaan der
inwoners uitmaken. Maar -- dit zou, om dit te onderzoeken, een werk wezen, dat de krachten van velen zou te
boven gaan. Vele hinderpalen, zoo als tijd, lust en andere
oinflandigheden zouden hier in den
than. Maar genoeg — wij zijn met de zeer goede vertaling van den Heere K. uitnemend tevreden."
„ Wijlen de Hoogleeraar UILKENS heeft zich wel willen
belasten met de wetenfchappelijke naziening van dit Werk,
en hij heeft hier en daar gewigtige aanmerkingen bijgevoegd,
yvaardoor hetzelve veel heeft gewonnen , en zelfs het oor
vele opzigten overtreft. .
-fi)îonkeljHgdutchi
Gemelde Hoogleeraar,, helaas ! te vroeg, veel te vroeg voor
ons Vaderland, overleden zijnde , en dus de naziening van
het geheele Werk van HERMBSTlDT niet hebbende kunnen
volbrengen, zoo hebben eenige kundige mannen, doch die
verkozen onbekend te blijven, de taak van den overledenen
Hoogleeraar dáár opgevat, waar de dood hem van dezelve
afriep, en hebben dezelve uitmuntend voltooid."
„ Wij willen verder niets meer over dit Werk, dat reeds
zoo lang he licht heeft gezien, zeggen , noch ook een uit
waarvoor het niet gefchikt is, of men zou een-trekfi,
-geheel IIoofd{'tuk moeten affchrijven , leveren... Wij willen
alleen hier als Referenten handelen, en dus met de opgave
van den Hoofdinhoud der vijf en veertig IIoofd{lukl en,
waaruit dit Werk beflaat , onze aankondiging befluiten, terwijl wij den inhoud der bijzondere ,§ , als veel te wijdloo.ldg zijnde , geheel oriáai: geroerd zullen laten. Dc IIoofdinhoud geeft ook een genoegzaam Overzigt, om hat belangrijke des gehecien Werks in bet licht te. plaatfen."
„ In de Inlcidin,- geeft dc Schrijver Gene korte verklaring
der

weg
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der Technologie, met alles, wat tot dezelve in het alge.
:neen moet worden gebragt; dan vinden wij : de wol en
derzelver bewerking tot laken en andere wollen (lof en. Het
katoen en deszel s bewerking tot katoenen floiièn. Het vlas
en dcszeifs bewerking tot linnen ífoil'en., Dc zijde en derzelvcr bewerking. De vervaardiging van het fpeldewerk ,
kanten of •blonden. De lint- en boordfel - bewerking. Het
vervaardigen van kouten en andere gewerkte (lo ffen. De
wol-, zijde-, katoen- en linnen - weverij. De wol-, zijde-,
katoen- en linnen - drukkerij. De katoen- en linnen - bleekerij. De vervaardiging van het papier, der vilthoeden
van het leder , van het parkement, van het Oostersch iègrijn , van het visch - huid - fegrijn , van het fegrijn geperiie
leer, van de lijm, der oliën, der zeep. Het bleekes van
het was. De was-bleekcrij. Dc vervaardiging van was- en
fineerkaarfcn. De kaarfcn-make ij. HLt vervaardigen van
bier, brandewijn, azijn, flijffel en ouwels. De broodbak.^
kerij. Het vervaardigen van porasch; van aluin; van vitriool.
De zoutziederij. I-let verkrijgen en raffineren van fuiken.
Het bereiden van het falpeter. Ilet vervaardigen van he
buskruid. De pottenbakkerij. Het vervaardigen van aarden
tabakspijpen, van dak - pannen en metiel - fteencn. De kalk
gipsbranderij. Het bereiden van het cement.-brandeij.D
De kolen - branderij. Het vervaardigen van teer , pek en
zwartfel; van rook- en fnuiF- tabak; van glas; van glas
geel koper. De kunst van munten.
-fpicgelsnva
,,Uit deze opgave van den Hoofdinhoud van dit voortref
Werk, ziet men het belangrijke van hetzelve, hetwelk-felijk
nog meer zou uitkomen, wanneer wij hadden opgegeven,
wat men in elk der 747 §§, want in zoo vele is het ge
werk verdeeld, kan vinden ; maar dan hadden wij te-hel
veel moeten affclirijven, terwijl wij vertrouwen, dat elk,
die den boventlaanden inhoud leest , met ons het gewigt
dezer Technologische Schets zal erkennen , en , zoo hij
eenige liefhebberij voor deze fchoone Wetenfchap bezit ,
zich dit Werk zal eigen maken, en het vlijtig zal beilu4

deren."
Amfierdarn , den

gi

Mei 1828.
S. DE ^sREIiriI:R.

ME N GELWE RK.
VERHANDELING, OVER HIT DROOMEN.

Door
ALEXANDER DR !CONING,

in leven Leeraar b ij de Hervormde Gemeente

te Meppel.

I

J Secretaris onzes Departements Tot Nut van 't Algemeen heeft mij eergisteren een' fchrik op het lijf ge
mij heugen zal , toen hij mij kwam vertellen,-jagd,ie
waaraan ik, in den kruistogt van zoo vele gedachten
en aandoeningen in mijnen geest , en zittende met een
afgemat en ongeteld ligchaam vóór zoo vele bezigheden ,
niet gedacht had, t. w. „ dat ik eene fpreekbeurt had
te vervullen dezen avond." Ik befloot mij aan de boete
te onderwerpen, berekenende tijdwinst en ongemak tegen elkander , en aan het qu'en dira-t-on maar niet denkende. Evenwel , ik heb dat bell uit weer opgegeven ,
omdat ik toch fatfoenlijker mijn voorlezerswerk hier eindigen wilde.
Ik dacht toen over dat woordje fatfoen na, en zoo
had ik eene floffe voor mijne voorlezing. Deze is liet
droomen. Hoe kunnen toch onze gedachten -reekfen zoo
loopen fatfoen en droomgin l Ja; K N I G GE had,
in zijn boek over de Verkeering met Menfchen, gezegd,
dat het niet fatfoenlijk was, droomen in gezelfchap te
vertellen; en , toen mij dat inviel bij het onfatfoenlijke
van boete betalen, riep ik onwillekeurig: „ Dat 's niet
waar; want wat zouden er dan vele onfatfoenlijke lieden
zijn !" Men zij het al met s A L o m o eens , dat in vele
droomen , gelijk in vele woorden , ijdelheid is , en zegge
al: o! droomen is bedrog, men is toch vaak gereed
:
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om allerlei droomen te verhalen , en _is men daaraan ,
elk luistert dan als met opene ooren, en ieder heeft er
wat bij te voegen. Dit is wel aan kundiger en fatfoenlijker overgekomen , en dus zal het mij ook niet kwalijk
genomen worden , als ik Bene voorlezing over het droomen doe.
Één ding verzoek ik u, dat ge wakker blijft.... Neen ,
dat zult ge wel, als altijd; maar dat ge niet denkt:
„ van droomen weten we genoeg," of: „ daar weet
niemand wat van, en hoe zullen we ons dan vervelen !"
Tegen die verveling zal ik trachten te zorgen, en, als
we al eens aan het droomen raken, zoo wij maar, met
genoegen, een nuttig uurtje gedroomd hebben; want
„ Tot Nut van 't Algemeen" is de fpreuk der broeder
wier lid hier fpreekt.
-fchap,
Ons geheele leven is een droom. „ De mijne is •
fchoon, maar kort geweest;" deze heerlijke woorden
(prak M A U R r T s, een Graaf van Sakfen , flervend ,
tot zijnen Arts. Vóór sa jaren fchreef ik in het .41bí m
van eenen , kort daarna geilorven , vriend:
Wat zoudt ge rusteloos om eene fchaduw zwoegen€
Het leven is een droom , de dood een fluimering.
Gelukkig, die hier droomt van deugd en van genoegen
Gelukkig, die ontwaakt, eer hem een fchrik beving I
Hoe veel ik zoude kunnen , ik mag nu over deze itelling , dat men het leven een' drom kan noemen , vaak
zoo raadfelachtig , onwaarfchijnlijk en vlugtig ! niet uit
als daarover, dat er dikwijls wakende-weidn,zom
gedroomd wordt , waarvan ik echter ook (preken moest.
Wat al voorftellingen, verwachtingen, verbeeldingen,
zelfvoldoeningen, genoegens, fmarten hebben de menfchen niet, die waarlijk op droomen en bedrog uitkomen; en hoe dikwijls komt de vraag te pas: „ Droomt
gé ?" Ja, ik zelf heb vele malen letterlijk wakend gedroomd. Uit mijne jeugd blijft mij , onder anderen,
altijd bij , hoc ik eens een' vriend, toen hij naar de
Leid/die Akademie ging , een' brief toegezegd had, maar
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zijn adres niet konde wedervinden: hij beknorde mij in
een' brief, dat ik mijn woord niet hield; ik antwoordde , verontfchuldigde mij, verzocht hem zijn adres , en
beloofde, hem dan terflond te zullen fchrijven , deed
den brief toe, en -- toen Werd ik wakker. Lacht mij
over deze dwaasheid niet te zeer uit. Iets dergelijks
zal u ook wel eens zijn overgekomen, al biecht gij
niet zoo vrij uit. Ge zult wel eens in uw leven , op
klaarlichten dag, zoo gedacht, gefproken en gehandeld
hebben, dat het u bleek, dat ge wakker, in dubbele
beteekenis wakker droomdet.
Maar, wij hebben het over droomen in den flaap. Zegt
ons eens, gij groote, wijze mannen, die Filozofen zijt,
en 's menfchen ziel en geest zoo diep hebt beftudeerd !
wat is een droom ? — „ Ja, dan moeten we u eerst be.
duiden, wat de geest is hoe in denzélven denkbeelden en gewaarwordingen ontítaan , en wat de flaap is ,
en" ... -- o Neen! Behoort er zoo veel toe? Daar„ Nu, wij zullen
toe hebben wij thans geen tijd.
u toch trachten te beduiden , wat een droom is. Hebt
maar geduld !" -- o, Wij zien het al ! Neemt het ons
„ Nu,
niet kwalijk, het is of ge al droomen gaat.
waarheid
te
zeggen,
wijweten
het
ook
de
dan
u
Ia, om
zullen
er
denkelijk
niet
goed
achter
komen,
niet regt, en
zoo lang wij onszelven alleen bij terugkaatfing in andere
voorwerpen, als in zoo vele fpiegels, en de dingen
buiten ons niet dan door eene middelílof, de zinnen,
waarnemen."-.- Ja, zoo is het veel beter, dan onverflaánbate befchrijvingen van de dingen te geven ; en het is
ons ook genoeg ; door een' droom te verftaan dat fpel
van onzen geest met de kinderen onzer gewaarwording
en verbeelding , dat ons zoo vaak vervrolijkt, verontrust of bedroeft , wanneer onze moede leden (luimeren.
Wat moet de allerecríle droom van een mensch een
wonder in zijne oogen geweest zijn! Maar houdt dit
wonder op, door de herhaling ? Met alle menfchen,
die een gezond herfengeflel hebben , houden wij het
daarvoor, dat onze zinnen de gangen zijn, door welke
Dd z
;
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onze denkbeelden de ziel bereiken. Maar -- die toegangen zijn gefloten , en evenwel denken wij. Wij worden
aangedaan, en — geen uitwendig voorwerp fchijnt indruk op ons te kunnen maken. Wij zien , hooren,
rieken, voelen, finaken, en fchijnen het niet te doen.
Aandoeningen van verfchillende foort worden in ons
verwekt , en wij moeten ze ons laten welgevallen , zon
iets er tegen te kunnen uitregten. Zoo gaat het -der,
als wij droomen.
Waarlijk, het is niet te verwonderen, dat alle onbefchaafde en niet befchaafde volken, welken het eigen is,
al wat zij niet begrijpen kunnen, onmiddellijk af te
leiden van bovennatuurlijken invloed , niet alleen de droomen voor iets, Goddelijks en iets voorbeduidends aanzagen , maar dat bij hen de droomuitlegging zelfs eene
wetenfchap was, die hare vaste regelen fcheen te hebben.
Wij ontdekken dit, in j o z F F's gefchiedenis , het
eerst bij de Egyptenaren. Van hen ging liet tot de
Oosterfche volken, ook tot Grieken en Romeinen ver
boek, dat de Openbaring Gods bevat,-derov.Ht
leert ons , hoe de Vader des menschdoms zich naar dezen denktrant, die aan zijn kind niet zoo ras konde
ontwend worden , fchikte, en het dikwijls door droomen onderwees, die fomtijds zoo befturende, dat ze
iets Goddelijks behelsden , iets toekomfligs 'aanduidden ;
zorgende echter, dat deze manier van onderwijzing niet
Ichadelijk werd , en -daartoe zulke droomen onderfcheï.dend kenmerkende.. Deze opvoedingsmanier behoorde
tot die zaken, welke een Apostel noemde „ de eerfte
beginfelen der wereld ," dat is het A B C varen het
menschdom , dat niet tot hoogeren íland anders konde
opgeleid worden.
Hieruit blijkt tevens , hoe verkeerd men handelt met
nu nog waarde te hechten aan Bene voorbeduiding der
droomen , in onbepaalden zin, en dat ílechts , omdat
het uit onkunde of bijgeloof ontfpruit, bij onbefchaafde
zinnelijkèni plaats vindt. Intusfchen van de voorbeduidende geaardheid der droomen nog nader.

rOvxrt !IT DROOMPN.
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Wij houden allen de loffelijke gewoonte van flapen
aan, en dan te ontwaken, zonder gedroomd te hebben ,
bewijst onze goede fpijsvertering, en de welgelleldheid
onzes ligchaams en onzer ziele. Maar liet is even
waar, dat men altijd - droomt, als men f aapt ; doch dan
heeft men er geene bewustheid of geheugen van. Wat
men in den voornacht of morgenftond droomt, wordt
misfchien ligter onthouden, dewijl we dan het naaste
aan den wakenden toehand zijn. Evenwel volgt hieruit
niet, dat we in dien tusfchentijd niet droomen; want het
geheugt ons immers ook wel eens , al ware het flaauwer, van droomen midden in den dienen nachtflaap.
Datgene in ons, wat de 'Wijsgeeren ons ik noemen,
houdt nimmer op te denken; het is denking. Het zij
wij waken of flapen, onze geest heeft immer eerie reeks
van gewaarwordingen, fchoon vaak zoo verward, dat er
in onze bewustheid of in ons geheugen geen fpoor van
achterblijven kan. Onze geest denkt, ook als ons lig
dan denken , is — droom en.
-chamflpt;en
Doch droomen, verflaan in den gewonen zin van met
bewustheid, kan men, voor een tusfchending houden tusfchen flapen en waken , en de droomende wordt niet onaardig vergeleken met een orgel, waarin de toonen klinken naar de .registers , die uitgetrokken zijn.
Ieder droom, zegt de wijsgeerige Arts W E 1 C IC A R D,
heeft uit een zeker gewaarwordend deel of werktuig des
ligehaams zijnen oorfprong; of eene, van 's daags, aan
ons in het bed vergezellende aandoening-houden
geeft er aanleiding toe : daarop volgt dan eene fchaar van
nu eens meer, dan min zamenhangende voorftellingen , die
met de eerlle gewaarwordingen of het eerst gewaarwordend deel, met de ecrile zenuwentrilling, door ecnen
of anderen indruk veroorzaakt , die daardoor ongeloofelijk
feel in de ziel vloeit, Bene gelijkvormigheid, verwant
hebben.
-fchapomtij
Doch , dat voorbeelden ons ophelderen , wat ik anders
niet zoo duidelijk van de veroorzaking der droomen, als'
werkzaamheden des geestes buiten de medewerking der
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zinnen, zoude kunnen zeggen. Drong Sons een lichtíl aal
in het oog, de daarop volgende droom betreft doorgaans
zigtbare, heldere voorwerpen. Een aangenaam of onaangenaam geluid fchept ons alle de bevalligheid van wellui
voorwerpen., of men droomt van akelige , hoorba--den
re dingen. De gewaarwording zij te zwak, om te worden opgemerkt , zij werkt toch , onze zenuwen trillen
toch, onze geest wordt toch aangeraakt. Zoo verklaart
w .z I c x A RD zelf zijn' droom van hout en hakken uit
het rommelen in de pagehel, half slapend gehoord.. Zoo
doet eene heete koorts van vuur droornen , ezv. Zoo
wierp zich zekere Dame tnsfchen de in een tweegevecht
met dolken gewapende ílrijders in, werd deerlijk gewond,
en ontwaakte: eene vriendin had haar, uit plagerij , zacht
geprikt.
-kensmtfpld
Gezonden , zegt men , en door zwaren arbeid afgematten droomen weinig , dat uit de groote teveelheid of
de te groote fchaarschheid van levensgeesten verklaard
wordt, door welke beiden de indrukfelen niet zoo goed
kunnen waargenomen worden , als bij middelmatige lig
(naren van ons gevoel-chamsferkt,dilng
gemakkelijker, en den loop der geesten geregelder zijn
doet. Ik mag het lijden, fchoon mijne eigene onder
bedenkingen opwerpt.
-vindg
droomt,
is
ommen
veel
tegen
den
morgenílond
Dat
dat de veerkracht der zenuwen en (pieren dan der heritellinge nabij is, en, dewijl uiterlijke voorwerpen geene
nieuwe gewaarwordingen verwekken , wekken alleen inwendige bewegingen de verbeeldingskracht op. Bij den
in flaauwte gevallenen is gebrek , bij den dronkenen te
groote overvloed van levensgeesten oorzaak , dat zij zelfs
tot droomen buiten (laat zijn.
Ik vertelde u ftraks , dat wijze menfchen wakend wel
eens droomen kunnen; en nu valt mij in , dat gekken of
waanzinnigen dit zelden of nooit doen, t. w. in den
zin, waarin wij er nu van fpreken, met bewustheid.
Dat 's toch vreemd , en , zegt men , zij napen meestal
op den rug, als de kinderen, die zeker veel minder dan
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de volwasfenen droomen. Ik weet niet, hoe ik dat alles
zoo weet ; naar wel , dat ik het weet en onthield, en er
wel eens over dacht en praatte en las. Het is dus al vast
geen regel zonder uitzondering, dat men op den rug
moet liggen om te droomen. 't Is jammer, dat men er
zoo weinig aan doen kan , om eens genoegelijk te droomen ; dit zoude ons de treurigheid van menig een dag nog
al wat verzoeten: maar men ziet wel eens, dat de poging tot genoegelijk droomen een onaangenaam gevolg
heeft ; gelijk het mogelijk waar is, dat het getal der onaangename droomen het grootíle is.
Ik wil gelooven, dat men veelal droomt van hetgeen
ons overdag of onlangs bezig hield; maar, hoe vele
uitzondering! Droomt men niet even dikwijls van dingen, nooit of in geene jaren gedacht , zelfs wanneer het
een of ander, kort vóór den flaap gebeurd, diepen indruk op den geest gemaakt had? Kan men niet de verfle
toekomst en het langstverledene , de grootíle afflanden ,
vorige eeuwen en de ons onbekende eeuwigheid in den
droom verbinden, zonder dat het jongfte, dat ons bejegende , er invloeit ?
Heeft liet temperament op alles, dan heeft het ook op
het droomen grooten invloed. Lieden van een gezond.
getlel , en welvoorzien van goed bloed, droomen van
eten en drinken, zingen , danfen en fpelen veel ; die een
taal en slijmerig bloed hebben, van fchepen ..... ja,
omdat ze van water ezv. droomen; galachtigen, van kibbelen , vechten; melancholieken van dood , moorden ,
fpoken, duivels en meer nare dingen.
Ik zoude ook wel durven vastflellen , dat de droom,
b. v. , van een' boer , die nooit verder dan zijn dorp of
de markt kwam , en niets weet of leert dan hetgeen hij
werktuigelijk doet , veel verfchilt van den droom eend
Dichters of Wijsgeers. Niet dat befchaafden , vlug en
diep denkenden altijd even wijs droomen, -- neen , dik
gekker dan weetnieten of dommen; maar hunne-wijlsnog
droomen zullen toch wel voller van inhoud , ruimer vaig
omtrek, hooger in vlugt zijn.
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Over liet geheel is uitgebreidheid van ruimte en tijd
Bene eigenfchap der droomen. Men reist naar deveríle
llreken, laat groote gezelfchappen van levenden en dooden verfchijnen, bouwt en verdelgt heele fIeden en rijken , verbindt jaren en eeuwen , hemel en aarde , maakt
plannen op plannen , en fielt gebeurtenisfen op gebeur
daar. De verbeelding, de beste tooverlantaren,-tenisf
fchildert ons tooncelen in menigte, die ons beurtelings
ontzetten , bedroeven , en doen lagchen. Ook vlugheid
is den droom eigen, zoodat we niet alleen hard loopen
en rijden, maar vaak magtig hoog en fnel vliegen kun
Onze geest, in zijn' afgetrokken' of eenzamen (laat ,-ne.
denkt gedachten, naakt plannen, vindt zaken uit, tot
welke hij, in wakenden toefland , met alle moeite en tijd,
buiten ílaat is. Scheen het niet wel eens , alsof het lig
geest had gehinderd, en deze, van de boei-chamden,
vntflagen, te vlugger werkte?
Men weet van een' Wiskundige, die de oplosfing der
moeijelijkfle voorftellen in den droom vond ; van een'
Arts, die eens, droomend, het berigt van, een' kranke
las , die hem vele oefening kostte, over dat berigt zijne
gedachten mededeelde , geneesmiddelen voorfchreef,, waarvan hij , ontwaakt, het met verbazing gevonden voor
goedkeuren moest; van een' Dichter, die, in zijn'-fchrit
droom , het plan van een zijner beste dichthukken ontwierp; en met hoe vele voorbeelden ware dit te f'aven ,
welker waarheid niet kan betwijfeld worden! 1\'Iijzelven
is dit meermalen bejegend; doch de vermelding vooral
van twee hiertoe betrekkelijke gevallen laat de tijd niet
toe. Len van dezelven behoort tot de zonderlingflen ,
tot welke ook deze behoort, dien ik eens van den Heer
V A N G 0E N S las. Deze was elf jaren oud, en, in
zijn' droom , op de Latijnfche fchool. De leermeester wierp
eene vraag op , rakende den zin eener Latijnfche phrafis.
Hem , den eer_ften , wordt zij gedaan. Hij weet het niet,
zweet van angst in zijn gepeins. Die naast hein zat , gaf
alle teekenen van ongeduldig verlangen ; en dezen hoort
eindelijk v A N G o E N s de vraag terilond en goed beant-
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woorden, en konde zelfs niet begrijpen, dat hij er niet op
had kunnen komen. Dit, zegt hij, heeft altijd mij ge
ziel, die met de grootfte infpanning-trofen.H!d
zoekt , wordt , in eene feconde , de ziel , die het- vindt.
Zelf weet men het niet, en weet het wel. Deze droomen
zijn gewoner , dan men denkt.
Maar, ik ga tot het nut der droomen over. Met ver
voorbeelden uit de ongewijde gefchiedenis zou--fcheidn
de het kunnen bevestigd worden , dat er droomen ge
zijn , aan welke de uitkomst volledig heeft be -drom
Altijd denk ik , met achting , aan dien Leer--antword.
aar, die , op zijne eeriï:e {landplaats , den door verkeerde
Godsdienstbegrippen verbijsterden Dorpfchoolmeester redde van den zelfmoord, door ta droomen, dat hij dien
beging; aan dien losbol, die, niet het Christelijk voor
zijner vrouw fpottende , den dag zijns doods zich-beld
hoorde aankondigen, en waarachtig bekeerd, werd, om
op dien zelfden dag goedsmoeds te verfcheiden; en aan
die vrouw , die de zonderlinge lotgevallen , aan haar huwelijk verbonden, zoo wel als hare huwelijkskeuze,
vooruit gedroomd heeft. Ik zelf (en niemands ongeloof
neemt mijn geloof daaraan weg) droomde, vooral in dat
half jaar, dat ik in mijn Sliedrecht wist, dat ik tot u
zoude komen, van gevallen en ontmoetingen, die mij
zá6 zijn bejegend, dat ik, aan dezelve denkende, tevens aan die vooruitgezigten denk. En is er al eens iemand, die zich niets bewust is van zulk flag van droomen , en ze daarom loochent , dien zeg ik , wat L A V AT E R van liet voorgevoel zeide : „ Wat in fommigen,
al ware liet maar in één, zeker plaats heeft ,kan in allen
zijn , al wordt het niet opgemerkt." Voorts , hetgeen ik
onlangs in het Gezondheidsboek • van den Arts w L I C II las: „ Waarom hieraan getwijfeld, als men gelooft, dat de mensch, ook in zijne kleinfile aangelegen.
heden , onder het toezigt der Voorzienigheid (laat ?"
Werk ik zoo niet het bijgeloof in de hand ? Dat deed
ik, indien ik, in den eigenlijken zin, den droom voárzeggend noemde. Maar neen , hij is Of geboren slit die vet-
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anoedens van dc toekomst, waaraan men, door omilan~
digheden, en overweging van derzelver zamenhang, ligte'ijk denkt , 6f hij behoort tot alle die voortbrengfelen oner verbeelding , waarvan de geest er duizenden kan fcheppen , onder welke ligt een paar gevonden wordt, door
de uitkomst bevestigd. Immers, niet alle droomera die
il3druk op ons maken, komen uit; vele blijven zonder
gevolg, en zelfs beuzelachtige, vergetene, en welker
voorbeduiding nutteloos was , worden vervuld.
De droomen hebben grooter nut , zonder dat wij ze als
profetiën aanmerken.
Ja, als men zoo eens, refit genoegelijk, droomt, van
redding uit bezwaar, van voorfpoed en vermaak, van .de
vervulling onzer wenfchen , dat beurt niet zelden het
ne@rgebogen hart magtig op, en Remt onzen geest , als
't ware tegenwillig, tot opgeruimdheid en vreugde. Als
men zoo , zonder moeite, in zijnen droom, als van zelve is gekomen op de eene of andere ontdekking, het een
of ander goeds en gewigtigs lgerde , en , bij den aanvang
der werkzaamheden van den dag, zich even zoo verblijdt , als verwondert , over de nachtelijke verrigtingen
van onzen geest, hoe onbetaalbaar is dan die droom!
Wie zoude zich elders in gezelfchap gewenscht hebben,
d I daar in den arm des ílaaps ?
Meer dan ééne belangrijke waarheid wordt ons door
liet droomen geleerd. Het leert ons menfchenkennis, door
zelfkennis. Niet alleen en niet zoo zeer de mate onzer
gezondheid; maar ook, en zeker zeer veel meer, ons
temperament, (en hoe ailernoodzakelijkst is de juiste kennis daarvan tot onze zelfbefturing, en alzoo voor onze
deugd en gelukzaligheid!) maar ook de mate van onze
verilandelijke befcllaafdheid , en der talenten van onzen
geest , blijkt ons uit onze droomen. Zij leeren ons den
aard ,van onzen geest duidelijker kennen; zij overtuigen
ons ,dat dezelve een altijd onafgemat, uitgebreid, en....
ja, een eeuwig werkend wezen is, dat zich kan verheffen
boven liet ligchaam , over het ílof der vergankelijkheid ,
.over de grenzen des tijds, in eene eindelooze ruimte.
,

OVER HET DROOMEI'.

Gaat er, als wij ílapen , ook iets in ons om , of fiaat
onze denking ítil ? Onze droomgin antwoorden, de mensc1
blijft een altijd denkend, altijd werkend wezen.
De groote Zedeleeraar R E t N H A R D zegt ergens : Er
is eene uitlegging van droomen , die zeker is en nuttig ,
wanneer wij, namelijk, uit dezelve niet zoo zeer gisfeu,
als wel leeren, hoe wij zijn, welke neigingen zich het
meeste in ons verfchuilen , en aan welke feilen wij he
meeste onderworpen zijn. De Ouden, -met name P L ATO, zENo, PL UT ARCHUs, hebben reeds getoond,
dat men uit de droomen zijne gebreken en zijne vorderingen in het goede opmaken kan. En zoude dit niet zoo
zijn? Wakende kunnen wij onze neigingen wederftreven ,
en beletten vrij voor den dag te komen. Onze bezigheden , zorgen , verf rooijingen , en de voorwerpen , die
ons omgeven, zijn, bij den dag, zoo menigvuldig, dat
de verkeerde neigingen des gemoeds gemakkelijker tegengeftaan of moeijelijker opgemerkt kunnen worden. Doch ,
gansch anders is dit in den flaap. Dan is de geest aan
zichzelvcn overgelaten ; dan handelt hij , zoo als hem eigen en natuurlijk is ; onze neigingen nemen dan een' vrijen loop, en zoo wordt ons duidelijk getoond, aan wel
zijde ons hart het zwakfle en het onzuiverfle is. De-ke
Godsdienílige bidt dan ook gaarne, wel wetende, dat hij
dan om de reiniging zijns harten bidt;
Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust
Dat onze Ilaap gematigd zij,
En zelfs Uw' naam tot eer gedij'!
Onze llaap is het natuurlijkíle en bevalligfle beeld
onzes doods, dat ons gegeven kan worden. Zoude men
dit alleen tot ons Ijgchaam bepalen , niet tot onzen geest
uitítrekken moeten? Mij heugt, eens te hebben hoorera
zeggen , dat de ílaap , of de droom , het model fchijnt
van onzen afgefcheiden Raat. Aangenaam verrasfend
was mij dit denkbeeld. Ja, gelijk ons ligchaám rust
in den arm des Aaaps , zal het eenmaal in den arm zijns

j76

VRRIIANDELir'G,

broeders rusten. Maar, flaapt het in den dood, niet alzoo onze geest. Hij werkt, als buiten het ligchaam ,
en doorzweeft de geheele toekomst. Dit werken, en dit
zich uitílrekken tot het toekomflige , behoort beide ,
naar de leer des grooten LAVA TE It s, tot liet wezen
van onzen geest, en zal zich eens heerlijk ontwikkelen.
De Raat des drooms zij ons dan vrij de beeldtenis der
afgefcheidenheid onzer ziele van ons ligchaam! In die
donkere eenzaamheid ontvangt de geest opvoedingslesfen,
die hem voor den toekomenden Baat na den dood toebereiden.
Laat mij nog iets opmerken. Er vallen ons vaak gedachten in ; verhevene,' juiste begrippen , zelfs boven
denkbeelden. In één oogenblik ontwikkelen-zineljk
zij zich. Helder en vast liggen zij in ons begrip. Toch
staan zij in geen verband niet hetgene wij te voren dachten, noch met eenig iets buiten ons. Vanwaar komen
die nvallende gedachten ? 'Zouden ze ook, in onzen
flaap, door onzen geest zijn gevormd, ontwikkeld en
uitgebreid? En hoe veel zijn wij dan, buiten ons toedoen en weten zelfs , aan den , in het verborgene goed
Vader der menfchen voor onze droomen ver-doen,
pligt! daar toch onze zintuigen en de ons omringende dingen ons belemmeren , om die gedachten te vormen, die wij nu zeggen , dat ons invallen. Wat volgt
hier meer uit? Dit. Gelijk de flaap ons toebereidt tot
onze werkzaamheden op' den dag, alzoo zal de afgefcheideri that van onzen geest in den dood eene opvoeding, eene ontwikkeling zijn tot de werkzaamheden
van dat onverderfelijk leven, dat de Bijbel toezegt aan
liet ligchaam en den geest van Gods dankbare ver
-erds.
Wat zamenhang dan tusfchen deze zinnenwereld en de
wereld der geesten! wat analogisch verband tusfchen
de openbaring der natuur en die des Bijbels ! wat tref
geheel! welke vaste en digte aaneenfchakelin g !-felijk
welke zoetvoerige overgang en opklimming in de werken
Van onzen Vader!
'

-
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En nll goeden nacht , o onze ontflapene dierbaren!
en — onze dag bezorge ons dien goeden nacht!
Hoe troost in 't fmachtend avonduur
De dauw der lavende natuur
Den moeden htuirling, die zijn jong('e kracht voelt zinken;
Hoe lieflijk zwelt hein 't leger aan,
Als hij zijn taak ziet afgedaan,
En hem de zoete flaap de toekomst aan doet blinken!
Zoo is de dood, die eens ons wacht.
Zijn koéle, kalme, lange nacht
Is weldaad der natuur, die ons Gods hand bereidde.
Hoe diep miskend ook van den mensch,
Eens wordt hij hier zijn zoetfte wensch.
Dezelfde Vaderhand fchiep, ons ter laafnis, beide.
Neen, Hemelsch Vader! in den dood
Is uwe liefde ruim zoo groot.
De flaap laaft van één' dag, en ílerkt tot nieuwe zorgen;
Terwijl de dood verkwikking fchenkt
Van eiken dag, die 't harte krenkt,
En kracht en lust herfielt tot eenen eeuw'gen morgen.

GENEESKUNDIGE WAARNEMING.

Door
J. VAN DISSEL, JZ.

Med. et Chir. Doct., Oud- Officier van Gezondheid
ter Zee, Lid van het Genoot/chap ter bevordering der Heelkunde te . lm/lerdam, en prak.
tizerend Geneesheer te Zutphen,
,

ndien men aan eene Geneeskundige Waarneming geene
Ibelangrijkheid
zal kunnen ontzeggen, wanneer dezelve
de herftelling aanbiedt eener ziekte, welke men , in bet
gegeven geval , voor hopeloos meende te moeten hou
vooral indien deze is bereikt door hoogsteenvoudigg-den,
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en zachte middelen , dan heeft de Waarneming , wel
ik ga mededeelen , op dien titel onbetwistbaar aan -ke
-fprak.
Den 5•December 1.1. werd mijne hulp ingeroepen ten
behoeve van Mej. s. , welke , federt Bene reeks van jaren ,
ten huize van den Heer en Mej. w. , hier ter Tiede, haar
verblijf heeft. Reeds had ik van haar hooren fpreken,
als van eene zeer ongelukkige Lijderes , die , na langen
tijd aan eene buitengewone uitzetting der lever geleden
te hebben, (welke, echter hare gezondheid niet merkbaar krenkte) thans , federt eenige weken , de verfchrikkelijkfte buikpijnen leed , waartegen geene hulpmiddelen
iets fchenen te vermogen ; zoodat haar gewone Geneesheer dan ook haren toefland voor volflrekt ongeneeslijk had verklaard, en men zijn Ed. , op het laatst, niet
dan met moeite had kunnen bewegen, de Lijderes nu
en dan te komen zien, daar hij herhaald en beflisfend
betuigde, dat hij er niets verder aan konde doen, en
hare ziekte flechts als ultílel van leven (waarfchijnlijk
bedoelde zijn Ed., van lieven) moest befchouwd worden. Ik zal wel niet behoeven te zeggen, dat ik huiverig was,' mij naar zulk eene Zieke te begeven, als
geen de mille hoop hebbende , iets goeds te zullen
kunnen uitwerken dáhr, waar een kunstbroeder, welke
kan geacht worden mij in geneeskundige ondervinding
te overtreffen, de zaak voor wanhopig verklaard had.
Ik begon dus niet , op deze gronden , het aanzoek te
weigeren; dan — de heufche en vriendelijke drang van
de betrekkingen der Lijderesfé - bewoog mij eindelijk ,
er in toe te Temmen, weshalve ik mij op den 6 Dec.
naar het ziekbed van Mej. s. begaf.
De Lijderes was eene ongehuwde Jufvrouw, bijna 48
jaren oud, welgevoed, van een bloedrijk temperament,
en welke federt korten tijd had opgehouden te meni}ruéren. Zij had fteeds Bene redelijke gezondheid genoten , uitgenomen dat zij vóór Benige jaren eene beginnende verharding der lever meende te befpeuren, en,
hierover toen wet eenen elders wonenden Geneesheer

CEN EsrtrnDJOE WARM EWNG.

371

raadplegende , van dezen liet advies ontving, dien pot,
zoo als hij zich uitdrukte, niet te roeren: nu, die pot
werd dan ook riet geroerd, gistte en werkte op zijn
gemak , en vormde die onnatuurlijk groote lever, welke
liet goede mensch nog omdraagt en wel tot aan het graf
toe zal blijven omdragen.
Ik vond de Lijderes in. eenen beklagenswaardigen toefand. Zij wentelde zich, door ondragelijke buikpijnen
gemarteld , door het bed , en, zoo men haar hierin niet
met kracht terughield , over den grond: er waren: ílechts
zeer geringe tusfchenpoozingen: de pols was klein , fnel
en ongeregeld ; de huid droog en .heet ; de tong met eener
vuile, melkachtige korst bedekt; de oogén rood en giin.
flerend; een Hippocratisch aangezigt; geen buitengewone dorst; in de vrije oogenblikken meer eetlust, dan
men vermoeden zou; de built, door de vergroote lever.
van een' ontzaggelijken omvang, gefpannen, en in het
onderfle gedeelte der linker navelpreek geene aanraking duldende , van wege de ondragelijke pijn daar ter
plaatfe; de urine weinig en hoogrood; hevige benaauwdlieden vóór den íloelgang (die zeldzaam was), en ver.
meerdering van pijnen na denzelven; de faces natuurlijk
en gebonden, alleen (en dit trok vooral mijne opmerking) in omvang meer het aanzien hebbende , van een
zesjarig kind, dan van een voiwasfen mensch, te zijn.
ik had weinig moeite, alhier Enteritis chronica te
herkennen , gepaard met aanvankelijke veinaauwing van
een gedeelte van het ontLloken ingewand, waarfehijnlijk
van het Colon desc. (kenbaar uit den kleinen omvang
der faces, vergeleken met de toevallen.) Mijne prognofis,
was weifelend : bij den aanvang der ziekte geroepen ge
zijnde, zou dezelve gunfliger hebben kunnen we--west
zen ; thans echter was ik niet in flaat , de voortgangen
dezer langdurige ontfleking juist te bepalen, en hoopte
dit uit de werking der geneesmiddelen beter te zullen
kunnen afleiden.
Ik liet mij natuurlijk de laatst voorgefchrevene recepten toonen , en vond, niet zonder verbazing, (daar de
,
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huisgenooten mij ílellig verzekerden, dat de flaat, waar 4
in ik de Lijderes zag, nu reeds bijna eene maand geheel dezelfde geweest was) de meeste voorfchriften ,
voor het grootste gedeelte, te beftaan uit eene Opiumbereiding. Ik zal deze behandeling niet ontleden : de
Lijderes kan toen anders geweest zijn; de wijze van
zien verfchilt, enz. enz. dus — dat zij zoo! hoewel
ik niettemin openhartig beken , dat mijne inzigten te bekrompen zijn, om die diepte van wijsheid te peilen ,
welke het voor noodeloos heeft gehouden, de antiphlogistifche behandeling aan te wenden bij eene volbloedige
vrouw, bij wie de natuur kort te voren de wegen der
gewone periodieke bloedsontlastingen gefloten had, en,
in de plaats daarvan, opium toe te dienen, met het
voorfchrift, om, bij vermeerdering van pijnen, ook het
getal druppels te vermeerderen, enz.
Ik befloot, overeenkomílig mijne diagnofts te werk gaande, met eene zachte antiphlogistifche geneeswijze te beginnen : ik verbood alle . voedfel , uitgenomen befchuitswaterpap van dezelfde dikte als men die aan een kind
van drie maanden toedient ; tot drank liet ik eene flappe
laauwe amandelmelk gebruiken ; gaf inwendig het Extr.
H. Hyose. n. , met melkfuiker afgewreven , tot de geringe
hoeveelheid van twee greinen daags ; fchreef laauwe
voetbaden voor, en liet twintig bloedzuigers op de linker navelftreek aanleggen, niet liet voornemen, om alsdan
later, des vereischt wordende, tot algemeene bloedsontlastingen, in één woord tot den ruimeren omvang der
Meth. antifpasm° - antiphlogistica over te gaan, en
mij noch door den kleinen pols, noch door de oogenfchijnlijke zwakte , welke natuurlijk debilitas indirecta
was, te laten terughouden (*). Ik had dit echter ge(*) Onder de duizend - en - d én onaangenaamheden dezes
levens behoort, zonder wederfpraak, die, van niet begrepen
ce worden. Toen ik, Benige jaren geleden, in dit zelfde
Maandfchrift eene proeve leverde over mijne behandeling der
Cholera Morbus in Indiê, hebben fommigen gemeend, uit
den loop der aldaar aangegevene geneeswijze,. iu gemoede
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lukkig niet noodig; de bloedzuigers deden eene volkomene uitwerking; den volgenden dag was de pols ruimer, de pijn dragelijk , en de facies Hippocratica ver
Ik ging met deze zelfde eenvoudige behandeling-dwen.
voort, raadde nogmaals tien bloedzuigers aan, welke echter niet gelegd werden , naardien , de pijnen allengskens
verminderende, de Lijderes gemakkelijker werd ende huid
zich herflelde;, zoodat ik in waarheid kan-uitwafemng
te kunnen opmaken , dat ik de leer van BR o v s s A t s met
geestdrift was toegedaan. (In 't voorbijgaan gezegd, wordt,
zoo als men mij meldt, thans, bij de behandeling der Cholera Morbus, de aderlating, die ik te Malakka het eerst bij
die ziekte in het werk flelde, en hetwelk de. Indo -Chinefe
Glléaner in der tijd heeft medegedeeld, genoegzaam algemeen,
met het beste gevolg, aangewend.) Thans, daar het onderhavige geval eene plaatfelijke bloedsontlasting dringend
eischte, zal dit gevoelen er misfchien niet op verminderen;
en echter moet ik openlijk verklaren, dat zij , die dit ver
zeer bezijden de waarheid zijn, daar ik de-menogt,
aanwending der leer van B ROOS s n Is, in onze flreken en
bij onzen landaard, voor geheel ondoelmatig en fchadelijkhoude, en ik veeleer geloove, dat zij die zich, in ons Vader•
land, door de lagchende theorien van den Par jfchen Hoog leeraar hebben laten wegflepen, vroeger of later van derzerver toepasfing zullen terugkomen, of dezelve ten minfte
aanmerkelijk wijzigen. Het lijdt bij mij echter geen twijfel,
of ook deze leer zal, bij derzelver verdwijnen, eenen welda.
Bigen invloed achterlaten, en een meer helder licht blijven
'verfpreiden op de infiarnmationes occsiltae , dan er tot nog we
over was opgegaan. Dit is bij alle Systhemata (dat van
BROWN b. v.) altijd zoo geweest; het is de weldadige flubbe op den akker, na eene overítrooming. Het zij dus verre
van mij , op de voorpanders dier leer te fmalen. Ik eerbiedig hunne bijzondere wijze van zien, als een onkreukbaar
regt in het eeuwig vrije gebied der wetenfchappen. Het
mag overigens met het heiligdom der Geneeskunde wel hetzelfde geval zijn als met het hemelsch Jeruzalem, dat twaalf
poorten heeft, en waar men dus zeer wel hopen kan binnen te geraken, al verkiezen niet allen door dezelfde deur
ze gaan.
DIENGELW. 12528. NO. 8.
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zeggen, getroffen te zijn geweest over de fpoedige weldadige uitwerking van zulk erne geringe plaatfelijke bloedsontlasting. Den i 3den dag, nadat alle toevallen langzamer hand vcrminderd waren, hadden dezelve geheel opgehouden; geene pijn hoegenaamd was meer aanwezig; doch Bene
hevige koorts begon zich te verheffen , gepaard met delirium ferox. Ik kan niet zeggen, dat deze koorts mij bij-.
onrust baarde. Dezelve was zoo natuurlijk het
gevolg van het aanhoudende doorgef}ane lijden en ílapeloosheid, dat ik beffbot, geene andere geneesmiddelen toe te
dienen , dan ik tot nu toe gedaan had , maar mij alleen
te bepalen tot het aanleggin van Spaanfche vliegen op de
dijen en kuiten , als tegenprikkel voor de zoo zeer , gedurende Benen langen tijd , confenfueel geïrriteerde herfenen.
De uitkomst befchaamde mijne hoop dan ook niet: na
twee dagen liet de koorts na, en vefoonde zich niet
weêr ; het delirium ging over in eene zachte melancholie , welke na korten tijd geheel verdween; de Lijderes at
nu met fmaak, had geene pijnen, zat den geheelen dag
op ; de fceces hadden den gewonen omvang teruggekregen, en ik had het genoegen , haar als herfleld te kunnen gelukwenfchen. De vreugde en dankbaarheid der Lijderes was onbefchrijfelijk , daar zij zich , op het aanhoudend
verzekeren van haren vorigen Geneesheer, als verloren
befchouwd had. Thans , terwijl ik dit fchrijf, (het laatst
van Maart 1828) geniet zij , federt ruim drie maanden , eerie
ongefloorde gezondheid , eet aan tafel alles mede, en heeft
zichzelve niet zóó ontzien als ik wel wenschte, daar zij
zich in die gure maanden aan de open lucht heeft bloot ge{leld, en, zoo ik mij niet vergisfe, ook weder aan het
behandelen der wasch op den zolder is werkzaam gdweesr.
Daar ik de lang ontiloken geweest zijnde darmbuis vermeende te moeten wantrouwen , als geneigd om weder
in dien zelfden ílaat over te gaan, gebruikt zij nog dagelijks, op mijnen raad, eene geringe hoeveelheid Extr.
Hyosc. , om derzelver natuurlijk verhoogde gevoeligheid
te temperen. Een tijdsverloop van drie maanden, echter,
doet mij thans het beste hopen; en ik heb ook die beves-
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tiging der genezing willen afwachten, vóór ik deze Waar
mededeelde. Dat echter het aanwezen van die-nemig
ontzaggelijke lever - masfa op den duur onrustbarend zou
kunnen worden, zal ieder ligt befeffen; terwijl geene
menfchelijke kunst in (laat is , dat chronisch gebrek te
herfiellen. Hoe dit ook zij, ik zal mij feeds gelukkig
rekenen, door eene doelmatige, eenvoudige en zachte
behandeling, het werktuig geweest te zijn , waardoor eene
Lijderesfe , die het uur van haar fferven finds weken met
angf'ig verlangen verbeidde , en hetwelk ieder, die haar zag,
als de wenfchelijki}e zaak voor haar meende te moeten afbidden, drie maanden levensgenot gefthaakt heeft, (niet te
waarderen dan door hen, die hetzelve eenmaal zoo pijn
gemist hebben) en alzoo het ware en éénige doel der-lijk
Geneeskunde in dezen te hebben mogen bereiken.

OVER DEN EERSTEN CROOTEN MOGOL BABER - KHAN,

KEIZER VAN INDIë, EN DESZELFS GESCHRIPTEN.

(Zie 's mans Mernoriën , door L E V D E N en E R S K IN a in
1826 te Londen uitgegeven.)

Z

bijgenaamd BABE R, of de Tijger, onder welken naam hij meest bekend
is, was een der in Azië zoo veelvuldige veroveraars , die
het begonnen' werk van zijnen voorzaat 7r 1 M U R of T AM E R L A N voltooide, Indostan aan zich onderwierp,
en (iets , 't welk in Azië veel minder gemeen is) een
.duurzaam Rijk flichtte, (dat van den Groeten Mogol)
althans hetwelk derdehalve Eeuw in Rand bleef, en waarvan de bezitter in naam nog, onder opzigt of liever in
de gevangenis der Engelfchen , die zich Befchermheeren
van zijn Rijk noemen , met een gezin van wel a000 perfonen , te Delhi vertoeft. Zoo n A B E R echter niets meer
dan veroveraar, of zelfs ftichter,, van een Rijk was geweest, zouden wij van hem zwijgen: maar hij was veel
meer; hij was Gefchiedfchrijver,, Aardrijkskenner en Sta.
tisticus : hij vertoont , in de gedenkfchr iften van zijn leEe 2
EHIR-ED-DIN MOHAMMED,
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ven (*) , van zijne daden en veroveringen ,door hem nagelaten , en onlangs door den arbeid van twee geleerde
Engelfchen , in eene vertaling uit het Turksch , in 't licht
gegeven, eenen Ridderlijken moed, gepaard aan goedhar
-tighed,opr nbflighed,cra n
zekeren naïven kinderlijken toon ; zoodat men achting voor
den man opvat , al is hij een veroveraar. Hij fpreekt zoo
eenvoudig, zoo natuurlijk! De Oosterfiche bombast is
hem zoo vreemd! Het is bijna zonderling , dat een Turk
zoo kan fpreken (want het gedacht van T A ME It L A N
was van Turkfche afkomst, hoezeer oneigenlijk M.ogolen genoemd). Men zou bijkans zeggen , dat de Vertalers daaraan Benig deel hadden , zoo de naam dier Geleerden daartegen niet een' volkomen' waarborg opleverde, en de toon zelf, hoe eenvoudig ook , nogtans geheel
Oostersch is. Wij zullen dit door eene en andere proeve
doen blijken.
Samarkand, het. beroemde verblijf van TA ME RL A N, was door eenigé Opperhoofden van it A n E R's
eigene Natie belegerd , terwijl hij zich in die flad bevond.
Hij befchrijft den nood derzelve aldus: „ Het was nu
„ de tijd , dat de granen rijp worden; maar niemand had
„ iets ingebragt. Daar de belegering langen tijd geduurd
had, waren de inwoners in groote ellende; het gebeurde
„ zelfs, dat de armen honden- en ezelsvleesch moesten
„ eten. Voor de paarden werd het voedfel ook fchaarsch,
en zij moesten zich met boombladen behelpen : de on„ dervinding heeft geleerd, dat de bladen van den moer„ bezieboom hen het best bekwamen. Velen gaven hunne
paarden ook geraspt hout of zaagfel, in water geweekt."
„De Ouden hebben gezegd, dat er, om Bene vesting te
„ houden , één hoofd, twee handen en twee voeten nood,, zakelijk zijn. Het hoofd is de Veldheer ; de handen
„ of armen twee tot ontzet opdagende legers ; de twee
„ voeten zijn water en levensmiddelen. Ik heb vergeefs
op ontz t gewacht ; mijne vrienden en naburen lieten
(*) Zij ]nopen tot het jaar 15a9 (hij overleed in 1 530,
48 jaren oud).
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„ mij in den (leek, en zonden mij niet eens Gezanten,
„ om mij te bemoedigen."
Hij moest dan ook de ffad verlaten , en in allen fpoed
vlugten. Onder weg had hij eene foort van weddenfchap
met twee hem verzellende Opperhoofden , wie den ander'
te paard vooruit zou komen. „ Mijn paard was vooruit.
„ Maar terwijl ik eens omzag, floe ver , raakte mijn
„ zadelriem los , de zaal draaide in 't rond , en ik kwam
„ op den grond neer, regt op mijn hoofd. Ik fprong
„ wel dadelijk weder te paard , maar vóór den avond
„ was ik toch niet volkomen weer bij mijzelven ; alles
„ draaide met mij in 't rond ; het was mij, alsof ik het
„ in een' droom bf verbeelding zag. Tegen het avond„ gebed flapten wij af, en aten eenige fneden versch paar„ denvleesch ; maar vóór het krieken van den dag, waren
„ wij te Dizak, bij onze vrienden, waar wij goed vet
„ vleesch , welgebakken best tarwebrood , zoete meloenen en heerlijke druiven vonden. Het was een over„ gang van hongersnood tot overvloed, van gevaar en
„ ellende tot rusten gemak. Nooit in mijn leven heb ik
zóó genoten! Ja, genot na lijden , overvloed na gc,, brek , geeft een uitgelezener finaak en veel grooter ge„ noegen. Vier- of vijfmaal in mijn leven ben ik zoo
„ van nood tot gemak, van ellende tot genot overge„ gaan; maar dit was voor de eertiemaal, dat ik ooit
van de beleedigingen mijner vijanden en den drang des
hongers bevrijd werd, en tot veiligheid en welgefleld„ heid overging."
„ Te Dakbat vertoefde ik bij een oud man van 70 of
3o jaren. Zijne moeder was nog in leven en ftokoud ,
„ honderd - elf jaren. Een harer bloedverwanten had liet
leger van T I M U R in Indostan verzeld (Ioo jaren
te voren) ; zij herinnerde zich dat nog zeer goed , en
„ vertelde er dikwijls Anekdoten van. In het distrikt van
„ Dakhat alleen waren er 96 kinderen , klein- , achter„ klein- en bet- achterkleinkinderen van deze vrouw
in leven , en niet de overledenen bedroeg het getal
„ wel zoo. Een harer achterkleinkinderen was een fraai
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„ j_ongnman van, 25 of 26 jaren, niet een' fchoonen zwar.
„ ten baard. Het was hier zoo koud , dat in 2 of 3
;, dagen er wel een paar van onzen troep doodvrozen.
„ Ik meende ook te verflijven, toen ik mij in een halfbe„ vrozen riviertje wilde gaan baden, volgens de wet."
Wij kunnen den Held niet volgen in zijne ondernemingen en togten , waar hij meermalen de geheele vermetele
foutheid van eenen Ridder der Middeleeuwen vertoont,
hoewel hij niet , gelijk deze , met een goed flagzwaard ,
maar met pijl en boog vecht. Verzellen wij hem liever
op zijnen togt door Indostan, hetwelk hij in 1525 ver
liever , hooren wij , hoe hij over dat berDem--overd;f
de land fpreekt. Ziehier het algemeene overzigt (*) :
„ Indostan is een heerlijk land. Het is eene geheel
verfchillendc wereld, met de onze (het gebergte) ver
geleken. Deszelfs heuvelen en rivieren, bosfchcn en-„
„ vlakten, dieren en planten, inwoners en hunne talen,
wind en reen, alles verfchilt van ons. De Il eden
„ van Indostan zijn ongemeen leelijk. Alle de fleden en
landerijen zien er eentoonig uit ; de tuinen hebben gee„ ne muren : het is meest Bene effene vlakte. De oevers
„ der rivieren en ílroomen zijn hoog, en de beddingen
„ laag, hetwelk den overtogt moeijelijk maakt. Op vele
plaatièn is de _ vlakte bedekt met kreupelhout , waarin
„ de lieden der Perganna's de toevlugt nemen,; en alsdan aan 't muiten slaan en geene belastingen willen
betalen. Behalve de rivieren is in Indostan weinig loo„ pond water, maar wel nu en dan wat flaand. Alle
„ lieden en landen ontvangen hun water door bakken ,
vijvers of tanks, waarin men het in den regentijd op„ vangt. De Reden en dorpen zijn liet eene oogenblik
(*) Deze 'befchrijving beflaat in de vertaling 25 digt gedrukte bladzijden in 4to., en geeft niet alleen verflag van de
grenzen , bevolking, inkomften en verdeelingen, maar ook van
alle nuttige vruchten, boomen , vogelen, visfchen en zoogdieren des lands , zoo naauwkeurig , dat het, zegt de EdenburgTi Review, een hedendaagsch werk over de Natuurlijke
historie geene fehande zou aandoen.
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„ fterk bevolkt , het andere geheel verlaten , wanneer de
„ inwoners door vrees bevangen worden. In één' of an„ derhalven dag is de geheele bevolking als 't ware ver
Aangenaam is Irdostan niet. De men--„dwen.(*)
„ fchen zijn niet fchoon. Zij hebben geen denkbeeld van
„ vriendfehappelijken of gemeenzamen omgang met elk,, ander. Zij hebben geen vernuft, geen' veelomvatten„ den geest, geene befchaafdheid van zeden , geene vriend
medegevoel , geen plan om hunne handwerken-„fchapo
„ te volmaken, geene kennis der bouwkunst, geene goede paarden , geen goed vleesch , geene druiven of mus„ kus - meloenen, geene goede vruchten, geen. ijs of koud
„ water , geen goed brood in hunne bazaars, geene ba„ dei noch Collegiën , geene kaarfen , kandelaars noch
flambouwen (t). Het beste van Indostan is , dat het
„ een groot land is , met overvloed van goud en zilver.
„ Het klimaat is goed in den regentijd. Somtijds regent
„ het lo, i5 en zelfs ao maal op éénen dag. Gedurende
„ den regentijd maken de overftroomingen rivieren , dátir,
k waar te voren zelfs geen water was. Bogen, boeken,
kleederen, huisraad en huizen, alles gevoelt de fchade„ lijke uitwerkfelen der vochtigheid. In den winter en des
;, zomers is het aangenaam genoeg; maar dan hindert het
„ vele ílof weder, en als de regen op hand is, heeft
„ men zoo veel wind , dat men elkander van het Prof niet
„ kan zien. Maar het is niet half zoo warm als te Balk
„ en te Kandahar. Een ander voordeel van Indostan is ,
-

„

(*) Gelukkig Europa, waar het Christendom ons, te midden des oorlogs, door befchaving veilig ílelt!
(f) Hoe zonderling, wonderfpreukig, en gedeeltelijk zeker
overdreven, deze uitfpraken ook zijn mogen, zegt toch de
Edinburgh Review, „dat BABER's denkbeelden nopenslndië
,, bijkans dezelfde zijn, als die van de meeste Europeanen der
„ hoogere klasfen , zelfs tot op dezen dag." Maar die Heeren
zullen dan aan de landflreek, het klimaat en de zeden nog
niet gewoon zijn, even als BABE R zulks zeker niet was ,
toen hij dit fchreef. Hij kwam uit de berglanden ten Noordwestei van Isrdostan, (Kabul en Kandahar.)
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„ dat men er oneindig vele werklieden heeft van allerlei
„ foort. Voor alle beroepen heeft men altijd een geheel
flel menfchen gereed, bij welke hetzelfde bedrijf Een„ wen lang van vader tot zoon is overgeerfd. In Igra
alleen gebruikte ik aan mijn paleis 68o perfonen als
„ lfeenhouwers, en aan alle mijne andere paleizen wel
„ 1491. Zoo is het ook met alle andere beroepen,. in
„ onnoemelijken getale."
Hooren wij nu , als tegenhanger , wat hij van Nabul,
of liet bergland, zegt: „ Dit land ligt tusfchen Indostan
„ en Khorafan. Het is eene voortreffelijke markt voor
„ goederen. Al bragten de kooplieden hunne goederen
„ ook naar Khita (China) of Rum (Klein -1z/ë),
„ zouden zij er naauwelijks zoo veel voordeel van heb„ ben. Jaar op jaar komen er in Kabul 15 o€ 2o,000
Rukken laken, door karavanen aangebragt. De goe„ deren van Indostan zijn Haven, witte lakenen , kandijfuiker , geraffineerde fuiker,, fpecerijen en droogerijen. Er zijn kooplieden , die niet geene 300 of 400
„ percent winst tevreden zijn. Alle voortbrengfelen van
„ Khorafan, Rum, Irak (Perzié) en China kan men in
„ Kabul vinden , hetwelk de markt van Indostan is. De
„ warme en koude luchtstreken zijn er digt bij elkander.
Van Kabul kunt gij in één' dag naareene plaats komen, waar
„ nooit fneeuw valt; 'in twee uren daarheen, waar altijd
fneeuw ligt, behalve nu en dan , als de zomer zeer warm
„ is. In het gebied. van Kabul is overvloed van vruch„ ten, zoo der heete als der koude luchtflreken, en wel
„ digt bij elkander. De vruchten der koudere ftrel en zijn
druiven, granaatappelen, abrikozen , perziken , peren ,
„ appelen, kweën , amandelen en walnoten; alles in over„ vloed. Ik deed er den zuren kerfenboom overbrengen;,
„ deze draagt thans heerlijke vruchten. De vruchten der.
„ warme luclrtllreken zijn oranjeiippelen, citroenen en
„ fuikerriet. Zij hebben vele bijenkorven; maar de honig
„ komt flechts uit de heuvelachtige landen ten Westen.
„ De zoogcnoeindc wiiterdruif is voortreffelijk; de wij„ nen daarvan zijn zeer bedwelmend. Maar vruchtbaar
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„ in granen is Kabul niet ; een vijfvoudige oogst (van de
vijfde graankorrel) wordt als voordeelig befch4uwd. De
„ meloenen zijn ook niet best; die van zaad uit, Khorafan
„ worden gekweekt, zijn dragelijk. Het klimaat is verrukkelijk , en heeft zijne weêrgade in de bekende wereld niet.
„ In de zomernachten kan men zonder mantel van lamsvel
„ niet flapen. , Al valt de fneeuw zeer diep in den winter,
„ is nogtans de koude nooit hevig. Samarkand en Tauria
„ zijn ook beroemd om haar fchoon klimaat ; maar daar is.
de koude geweldig."
Khora/an was , volgens den Sultan B A D ER , in den tijd
van Sultan H US SE I N to I R z A zekerlijk een land, rijk in uit
mannen van weergalooze kundigheden , waarvan elk-fieknd
zich toeleide , om de kunst , waaraan hij zich toewijdde ,
verder te brengen. (Dit is ook geenszins te verwonderen,
daar dit landfchap , het Bactriana der Ouden, een der vroegst
befchaafde landen en der groote handelswegen naar Indië
was, alwaar reeds in de vroegste tijden onder de Magiërs,
later onder de 17acedonisch - Griek/die Koningen , en in de
negende, tiende en elfde Eeuw onder de Vorfien der Samaviden en Ghaznaviden . ja tot de tijden der iJfogolen in de
dertiende Eeuw , welvaart , landbouw , bevolking , koophan
geleerdheid, potzij, en gemeenfchap met In--del,kunf
dië, op het weligst bloeiden. Zelfs de woeste Mogolen en
Tartaren gevoelden . zich, nadat de eerfte form der verovering voorbij was, door deze inagt der befchaving zelve overwonnen, en de onweêrfIaanbare veroveraar T A M E R LA N was
zelf een beminnaar en bevorderaar der wetenfchappen.)•
Wanneer men B e B E R's gedenkfchriften leest, gevoelt men
zich aan de eene zijde bekoord door 's mans naïveteit, hartelijkheid, Inenfchelijk gevoel , en warme liefde tot zijn' Zoon;
alsmede, door de worsteling, welke hij met de grootfie ongedwongenheid verhaalt, tusfchen zijne onweêrflaanbare zucht
tot het gebruik van wijn en zijne godsdienfiige grondbegin
Hij bezwijkt gedurig voor dezelve, en geeft zich toe-feln.
in het gebruik van het edele druiventap, maar verwijt het
zich dan ook weder met den groot(len ernst en het harte
berouw. Doch — betreuren wij hier den invloed van-lijkfe
verkeerde godsdienstbegrippen — die zelfde man , die zich
zeodanig over het gebruik van éen glas wijn befchuldig_,
maakt geene zwarigheid, en vindt er niets in, dat hij zijne
gevangene vijanden in menigte doet ter dood brengen, en

390

OVER DEN EERSTEN GROOTEN MOGOL.

verfcheidene voorbeelden geeft eener wreedheid, die den
Ttrrkfchen zoo wel, als den Mogoolfchen ftam , als 't ware,
in het bloed fchijnt te zitten. Wij zullen hiervan geene
bijzonderheden mededeelen, als welke het karakter van den
Held bij onze Lezers in een onguntiig daglicht zonden Rellen,
daar 4nogtans zijne ondeugden aan zijne eeuw en aan zijn
volk, zijne deugden aan hemzelven fchijnen te moeten worden toegefchreven.
Het geflacht van BAE R heeft, na hem , over Indië ge regeerd tot den aanval der Perzianen aan de eene, der Matatten en Engelfchen aan de andere zijde , waarvan de laat
eindelijk zijn Rijk hebben gefloopt, (voor omtrent so-fien
jaren.)

PLAATSELUKE, GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE HERINNERINGEN
VAN EEN REISJE DOOR EEN GEDEELTE VAN GELDERLAND
EN IN DE OMSTREKEN VAN KLEEF.

(I'ervolg van bl. 353.)
IV.

H

et logement: de Vorst Moritz van Nasfau, - gelegen aan
den Lindensveg, even buiten de ftad .kleef, is bekend, van
wege het fchoone vergezigt, dat men, van uit de groote
zaal , op het omliggende landfcjiap geniet. Het huis ligt op
een' vrij aanzienlijken , zich langs het Kermisdal (een klein, helder water) uitíirekkenden , berg, op welken verfcheidene landhuizen zijn aangelegd. Naauwelijks dan ook waren wij opgefta an, of wij fpoedden ons naar de zaal. Groot was onze
'verwachting; maar hoe arm is onze verbeelding bij den
rijkdom der Natuur! Nog nimmer waren wij zoo verrast geworden. Van de hoogte eens torens, op eenen berg, ver
een. gezigt , waarvan de grenzen alleen door het-wachtmen
oog bepaald worden; maar hier treedt men uit de kamer op
een balkon, en eensklaps, als door eenen tooverflag, overziet men eenen omtrek van ettelijke mijlen in her rond.
Vruchtbare akkers en groenende weilanden mengelen hunne
fchakeringen zacht en bevallig dooreen. Ginds verrijst de
Elterberg , met zijne eerwaardige abdij; ter regterhand ver
zich de hoofdkerk van het naburige Emmerik; hier en-heft
daar ligt een dorp of gehucht als tusfchen -het boog gebootute verfcholcn, en lijnregt onder u vloeit het fille Kernsisdah

IIERINNERINGEN VAN EEN REISJE DOOR GELDERLAND s ENZ. 33 91

Op het genoemde balkon namen wij het ontbijt. Onder
ons was de landman bezig zijnen akker te beploegen; nu en
dan werd de flilte afgebroken door het klokgelui , dat ter
vroege misfe riep; ons riep de Natuur tot ootmoed en aanbidding!
Voornemens zijnde, gedurende den voormiddag, den Elterberg te gaan bezoeken, namen wij een rijtuig, en begaven
ons reeds vroegtijdig op weg. Te Griethuizen, een klein,
onaanzienlijk dorp, gingen wij over den Ouden -, en wat
verder over den Nieuwen Ran. Nu waren wij fpoedig te
Laag -Elten, aldus onderfcheiden van het hoogere gedeelte ,
Boog -Elten genaamd, waar de abdij is gelegen. Het Radje,
of thans liever het vlek, heeft niets bezienswaardigs. Het
voormalige Franciskaner - klooster beftaat , wel is waar, nog;
maar het is van binnen zoodanig verwoest en uitgebroken,
dat het, buiten de vrij groote kerk, bijna geene enkele herinnering van eene vroegere gewijde plaats meer aanbiedt.
Wij bleven dan ook flechts weinige oogenblikken in de
herberg te Laag - Elten, en begaven ons toen naar den berg,
zoo om den bekenden put als om de abdij te bezigtigen. De
put, in een klein gebouw befloten, is van eene verbazende
diepte; een Reen, in denzelven nedergeworpen, heeft ver
alvorens het water te raken, en-fcheidno g,
met huivering ziet men in de enge diepte neder, wanneer
,de geleider eene kaars daarin doet néderdalen. Het water
wordt door middel van een rad naar boven gehaald, en heeft
eenen uitmuntenden fmaak.
Nu gingen wij naar de abdij, op het hoogfle gedeelte des
bergs gebouwd, van waar men een overheerlijk gezigt over
den gebeden omtrek geniet. Niets belemmert hier het oó9,
dewijl het omliggende land zeer Iaag en niet boschrijk is.
Als eerre breede zilveren flreep doorfnijdt de Rijn, in be.
vallige kronkelingen, het landfchap ter eene zijde, en wiegt
op zijnen rug de zwaar beladene fchepen , wier witte zeilen
en wapperende wimpels hoog boven den witten oever uit
Wij genoten eenige oogenblikken het landelijk fchoon,-flekn.
dat zich hier aan alle zijden opdoet, en traden toen de abdij
binnen.
Reeds te voren hebben wij aangemerkt, dat deze abdij ,
vóór of omiireeks het jaar 963 , door Graaf W I C u M A N is
geflicht geworden , en hij dezelve met vele rijke goederen
begiftigde, Langzamerhand, echter, hebben de Hertogen

392

HERINNERINGEN VAN EEN REISJE

van Gelderland en anderen vele van die goederen tot zich
getrokken. Evenwel heeft de abdij, tot aan de opheffing
der kloosters, Reeds het gebied over Hoog. en Laag -Elton
behouden en de opbrengften daarvan genoten. Te voren waren er eene abdisfe en zes ftiftda:nes; naar men mij ver
een jaarlijksch inkomen van f4o,000,-halde, rf
en ieder der ,laatfte een jaargeld van f 6000. Toen de
abdij opgeheven werd; kregen ze allen eene fchadeloosftelling. Van de flifcdames leeft er thans nog ééne, die -te
Elten woont.
Ook dit gebouw is in een' jammerlijken toehand.. De kamets der abdisfe en die dei adellijke jonkvrouwen zijn, wel
is waar, nog aanwezig; maar, behalve een paar ftoelen, zijn
er geene meubelen meer voorhanden. De kerk, waarin thans
de dienst voor de gemeente wordt verrigt, heeft ook niets,
dat bijzonder in bet oog valt: eenige hechte fchilderijen en.
mismaakte beelden, ziedaar alles, wat men er aantreft; zelfs
het graf der eerfle Abdisfe , L U I T GA RD is, waarvan wij
reeds gefproken hebben, kan niet eens meer aangewezen
worden.
Tegen het middagmaal waren wij te Kleef terug. Onze
hupfche, vriendelijke kasteleinesfe berigtte ons, dat het eten
gereed flond; eene boodfchap, die ons zeer welkom was.
Na den maaltijd genomen en een poosje uitgerust te hebben,
gingen wij eene wandeling door Kleef doen, en daarna het
hot, gewoonlijk de Zwanenburg genoemd, bezigrigen. De
fad zelve, die in boven- en benedenflad verdeeld wordt,
(als liggende de eerfte op drie heuvelen) is vrij regelmatig
gebouwd; zij bezit zes kerken, eerre regtbank van eertien
aanleg, en een landgeregt; ook houdt het Hof van Asfises
aldaar zijne zittingen, als hebbende de linker R jn -provin..
cicn, tot heden, de regtspleging, bij het Wetboek Napoleon
voorgefchreven , blijven behouden. Onder de kerken munt
vooral de onlangs gebouwde Joodfehe Synogoge, door netheid en beknoptheid, uit.
Van daar begaven wij ons naar het in de nabijheid gelegene hot; een gebouw, dat fommigen aan J ur, I u s CE S AR
toefchrijven, anderen, en met meer grond, als een »artburcc van Duit/dien oorfprong willen aangemerkt hebben.
Slechts de helft van dit groote gevaarte is nog aanwezig;
liet overige gedeelte is, uit hoofde van bouwvalligheid, onder den voet gehaald. De voormalige ridderzaal snoet een
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Ineesteríluk van bouworde geweest zijn; deze werd reeds
in 1771 afgebroken. Thans hebben het landgeregt en het
Hof van Asfifes hunne zittingen in het beste gedeelte van
het Plot; de daartoe ingerigte kamers kunnen waarlijk fraai
genoemd worden. Eertijds vond men hier eene rijke verzameling van Rosneinfche en andere oudheden: de legers der
zoogenaamde befchaafdite natie van Europa, de Franfshe
namelijk, hebben er een groot gedeelte van verwoest; het
overgefchotene verfiert thans het Mufeum der Univerfiteit
te Bonn. Van den hoogen toren heeft men een overheerlijk
gezigt, zoo op de ftad als over den geheelen omtrek.
Eene aardige legende hecht zich aan dezen burg, en heeft
aan denzelven den naam van Zwanenburg gegeven. T It z_
o D OR IC u s, 1--leer van Kleef, gefproten uit het gellacht der
1J, R SI N I, ftierf in het begin der achtíte eeuw, nalatende
Bene dochter, BEATRIX geheeten. Hulpeloos en verlaten,
werd zij van alle zijden door de vijanden baars vaders be.
fprongen. De burg te. Nijmegen, door den dood van T H EO3) 0 RI c us op haar overgegaan , was hare gewone verblijfplaats. Op zekeren dag zat zij dáár, peinzende over haren
kommerlijken roeiland, toen eensklaps haar . oog door een
zonderling fchouwfpel getroffen werd. Op den effen vloed
der Rins (*) ontdekt zij eene boot, voortgetrokken door
eene fneeuwwitte zwaan. In de boot ílaat een jongeling,
met een verguld zwaard in de hand; aan zijne zijde hangt
een jagthoorn; aan zijnen, vinger prijkt een ring, die reeds
in de verte flonkert, en vóór hem ligt een rood geverwd
(child, met een zilveren infchild , prijkende met acht gouden
koninklijke fchepters, kruiswijze gelegd, en in het midden
met een kostbaar edelgefteente verfierd. Hij flapt aan land,
aan den voet des burgs, maakt zich bekend als H ELI A S
G R A C I L I S, en zegt gekomen te zijn met oogmerk om
BEAT RI X te befchermcn en haar van hare vijanden te
verlosfen. De aanminnige jonkvrouwe heet hem welkom,
en geleidt hem in den vaderlijken burg. Spoedig was
eene wederzijdfche vertrouwelijkheid aangeknoopt: want
,

(*) Deze omflandigheid is voorzeker de minst aan tegen
onderhevige van het ganfche verhaal. In vroegere tij--fprak
den liep de Ran voorbij Kleef, dwars door den Dufeld,
waar nu Jfranenbi g ligt, voorbij de bergen van Beek eu
Upber•gen, naar Nijnegen.

394

HERINNERINGEN' VAT4 EEN REISJE

hij was immers gekomen om haar te befchermen, en daaren.
boven „ was he de niedlichfle man , die man Eten muchte ,
„ and was fehr groet, and fe/ion van per/enen and van lieve
„ beinae of id ein gigant gewest were, and was och ffolt
„ van moede and fehr from ter handt." HE LI A S hield trouw
het gegeven woord: binnen weinig tijds waren de vijanden
van BEATRIX verflagen, en bevond zij zich in het onge.
foorde bezit harer regten en goederen. Wat was dan ook
natuurlijker, dan dat zij haren redder innig lief kreeg en hem
hart en hand aanbood ? Ook de dappere ongeling minde de
bekoorlijke BEATRIX, en weldra werden zij vereenigd, onder deze bepaling nogtans van de zijde van H E L I A S, dat
B EAT R ix hem nimmer naar zijne afkomst vragen zou: „want,"
voegde hij er bij, „ zoodra gij zulks doet, verliest gij mij
voor altijd." — Nimmer kon eenige echtverbindtenis geluk
dan deze genoemd worden. In de bezittingen van BEA- -kiger
TRIX, die zij nu met II E LIA S deelde, heerschten overvloed
en vrede; het vorftelijk paar was alomme geacht en bemind,
en drie zonen, ruzonoRICUS, Go DEFRIDUS en COEN RAAD, waren de vruchten hunner huwelijkstrouw. Maar
die voorfpoed, dat geluk mogten niet van langen duur zijn.
Eens bevond BE A T R I x zich met haren gemaal op het flot
te Kleef. Aan zijne zijde gezeten , haar geheele hart voor
hem uit(lortende, vergeet zij, in dat oogenblik van zoete
vertrouwelijkheid, de gedane belofte, en liefkozend zegt zij
tot hem: „ Hear! zult gij dan niet eenmaal uwen kinderen
,, willen zeggen, van welke afkomst gij zijt?" En ziet,
naauwelijks heeft zij deze woorden uitgefproken, of reeds
daagt de geheimzinnige boot, gloor de zwaan getrokken, in
het blaauwende verfchiet op. Nu eerst bezint B E A T R i x
zich, wat zij bel aan heeft, en gillend zinkt zij haren gemaal in de armen. Ook deze daar roerloos dáár; maar het
noodlot is niet te verbidden! Weenend drukt hij gade en
kroost aan het hart, geeft aan T is E 0 D o R ic us zijn fchild en
zwaard,aanGODEFRIDUS den jagthoorn, aan COENRAAD
den ring, flapt zwijgend in de boot, en -- verdwijnt! En
nog ten huidigen dage verf pijnt nu en dan, om middernacht, eene witte vrouwelijke gedaante op den Zwanentoren;
dat 15 B E AT R ix, klagende over haar roekeloos beltaan.
Met het vallen van den avond verlieten wij het flot, en
keerden naar het logement terug. Op het balkon vonden wij
verfcheidene gezelfchappen vereenigd, die daar den fehoonen
-
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avonditond kwamen genieten; wij , volgden dit .voorbeeld,
keuvelden wat met dezen en genen, en begaven ons toen
ter ruste.
V

.

Het was een fehoone zondag-morgen. Ook de Natuur
fcheen dien feestdag te willen vieren; vrolijk fpeelde de vroege
morgenzon op de toppen der bergen; op het lagere gedeelte
des lands rustte nog de dauw; in den effen vloed fpiegelde
zich de blaauwe hemel, en door het hoog geboomte joeg
het windje zijne verfrisfchende koelte. Ik dacht aan C L A UD 1 o s , wanneer deze van eenen fchoonen lentedag zegt:
„ Het is alsof de Schepper aller dingen voorbijwandelt, en
„ de Natuur van verre zijne aankomst gevoelt, zich be„ fcheiden aan den weg plaatst, en in de handen klapt van
„ vreugd."
Wij zouden dien dag belleden ter bezigtiging der omftreken
van Kleef. In den voormiddag wilden wij eene bedevaart
doen naar het Graf van MAURITS en de omliggende ftrekeu
bezoeken , ten einde ons, in den namiddag, naar de Diergaarde te begeven. Dadelijk na het ontbijt flapten wij in eene
boot, en roeiden over het Kermisdal tot aan het zoogenaamde Ylak, waar wij aan land flapten. Een togt over dit fiille
en heldere water is inderdaad allerbekoorlijkst. Aan den eenen
kant rust het oog op den glooijenden, met kreupelhout begroeiden bergwand, op welks top verfcheidene landhuizen
zijn gebouwd,; terwijl aan de tegenovergetlelde zijde een uit
wei- en bouwlanden zich vertoont.-geftrklandchpv
Langs den Freudenberg begaven wij ons naar Berg - en - Dal,
waar het Graf van j ó A N MA U R iv s van Nasfau Dillenburg
zich bevindt. Aan dezen Vorst, die het beste gedeelte zijns
levens in dienst van onzen Staat heeft gefeten , zoo in zijne
betrekking van legerhoofd , als in die van Gouverneur van
Brazilië (*) , heeft de had Kleef hare meeste verfieringen en
verbeteringen te danken. Na zijn ontflag uit den dienst der
Nederlanden, werd hij door den Keurvorst F R au E it i It w I LL E M van Brandenburg tot Stadhouder des Hertogdoms Kleef
aangefleld, en, befteedde nu al zijnen tijd, niet alleen om
de stad en derzelver omftrekente verfraaijen , maar ook om
(*) Zie WAGENAAR , tusfchen de jaren 1632 en 1679,
XI tot XVde Deel der Vaderl. lijst.
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geluk @n welvaart rondom zich te verfpreiden. Onder anderen is de geheele aanleg van de Diergaarde aan hem deszelfs oorfprong verfchuldigd. Hij flierf in het jaar 1679,
in den ouderdom van 74. jaren, na te voren het Monument,
waarin zijn flofTelijk overblijffel moest rusten, zelf te hebben
doen oprigten.
Berg- en -Dal ligt been half uur gaans van Kleef, aan den
grooten weg. Het is een allerbekoorlijkst plekje, heuvel
grond, gelijk reeds de naam aanduidt. Ter lin--achtigvn
kerzijde van den weg bevindt zich liet bedoelde Graf, eenigzins in de laagte gelegen. Het geheele Monument , rondom met een' muur omgeven, is langwerpig vierkant, en in
een' edelen fliji vervaardigd. Ter regter- en linkerzijde prijken onderfcheidene wapens; het dekftuk voert de namen van
den doorluchtigen overledene, en aan het hoofdeneinde haat
het .Tohanniterkruis, met het onderfchrift: qua patet orbis.
1663. Te voren was de omringende muur met onderfcheidene
:oudheden, als urnen, vazen, wapenen en huisraad, meest
in de omfireken van Kleef opgegraven, verfierd; maar dit
een en ander werd door de Frranfchen, onder is 0 u F F LE R s
en TALLARD, in 1702, deerlijk verwoest. Onder NAP 0LEO N, en wel in het •jaar 181o, is echter hier ter plaatfe
een klein Monument, achter het eerstgenoemde, met een
opfchrift, ter eere van den overledene, opgeligt geworden.
NAroLEON de bewonderaar der N ASS ,tvs...., welkeen
huichelarij !
Niet ver van Berg-en-Dal ligt de Papenberg, die hier de
hoogte beluit, welke Kleef, van het Plot af, van deze zijde
omgeeft. Hier flond voorheen eene kapel, waar j 0 A N M AUIt ITS zijne godsdienst plagt te verrigten. Dáár verhieft gij
dan, edele man! oog en hart tot den Oorfprong aller dingen ,
en bemoedigd en verflerkt keerdet gij in uwen wijduitgeflrekten kring terug , om zegen en geluk rondom u te verfpreiden l
Over den Freudenberg keerden wij terug. Menig lommer
plekje bood ons hier eene rustplaats en een heerlijk ver -rijk
aan. Bij den boschwachter, wiens woning midden op-gezit
den berg gelegen is , namen wij een glas melk , en daalden
toen naar het Kermisdal, waar onze boot lag , af.
Des namiddags begaven wij ons naar de Diergaarde. De
alzoo genoemde flreek ligt digt bij Kleef, aan den firaatweg
naar Nijmegen, en befaat eersen omtrek van ruim 300 Hollaud/the morgens. Ecu gedeelte van den grond is tot welen bouwland aangelegd ; het andere is boschrijk cn heuvel-
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achtig. Te voren bevond zich hier een zeer uitgestrekte hertenkamp, vanwaar ook de naam van Diergaarde afkomfig is.
Dewijl het nog niet laat in den namiddag was , namen wij
den weg over het gebergte, dat zich achter de Diergaarde
uitilrekt. Overal vertoont zich hier de natuur in de beval
gedaante; doch de fchoonfte gezigten treft men voor--ligfe
zeker op den Kleeffchen en Springenberg aan. De.eerstgenoemde is , na het Zevengebergte, de ]loogfte berg van den
Neder-Rijn; op deszelfs top (laan negen lindeboomen, die,
bij heete zomerdagen , de aangenaamíle lommer fchenken.
Van deze hoogte ziet men niet alleen de torens van Nijmegen, Arnhem, Doesburg, Zutphen, Wezel en andere plaatfen , maar ook den Rijn, en, bij helder weder, de Waal en
Maas. Langs min of meer enge bergpaden , en zelfs over
belangrijke hoogten, komt men eindelijk op den Springen berg, die 'zich, digt bij de Diergaarde, bijna lijnregt achter
het Amphitheater verheft. Eene gemakkelijke zitbank noodigt
hier den wandelaar tot eenige oogenblikken rustens uit. 'san
hier overziet men een groot gedeelte van den ftraatweg, die'
naar Nijmegen voert; en niet onaangenaam is de woeligheid,
die daar heerscht, nu men dezelve van dit ílille plekje kan
aanfchouwen. Van uit het bijna verwoeste Amphitheater,
dat diep in de laagte ligt, rijst het fraaije Minerva - beeld,
nog een gefchenk der flad Ins lerdain aan j 0 A N M A IT RIT S
van Nasfau ; voor u breidt zich eene uitgeíirekte , rijk ge
vlakte uit; terwijl de achtergrond door den hoogen-fchakerd
Elterberg wordt gefloten.
Langs een zijpad kwamen wij in het logement van de
Diergaarde, waar reeds een aanzienlijk gezelfchap verzameld
was. Gewoonlijk wordt daar, in het fchoone jaargetijde, des
Zondagavonds gedanst ; weldra dan ook deed de muzijk zich
hooren , en alles fnelde naar de zaal. 's Lande wijs, 's lands
eer, zegt het fpreekwoord ; wij echter konden niet begri".
pen, hoe men er behagen in kon fcheppen, eenen fchooneo
avond te verdanfen , en toch hadden wij ongelijk : want,
wanneer men nu het danfen boven het wandelen verkiest, waaróm zou men dan het eerfte niet doen? — Hoezeer de avond
reeds begon te vallen, gingen wij het nabijgelegene Amphitheater en het Bron- en Badhuis bezoeken. Het eerfte is , in
het begin der achttiende eeuw, door F R E DE R I K DE i I
aangelegd. In het midden slaat een achtkante koepel , en ter
wederzijden ziet men nog de overblijffelen van eerie fchoone
1` f
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galerij. Onderfcheidene fonteinen , waterwerken en Randbeelden , onder welke laatfte de zoogenaamde ijzeren Man , naar
men zegt , voorgel eld hebbende den bekenden MA A R TE N
VA i R os s EM, verfierden eertijds dezen aanleg, welke tegen
de hoogte des bergs oploopt; doch alles is , in 1794, door de
Franfchen verwoest geworden. Digi bij Raat het Bron- en
Badhuis, dat in de laatrte jaren aanmerkelijk vergroot is geworden. De toevloed der badgasten was , in het afgeloopen
faizoen , vrij aanmerkelijk geweest. Of de lijders genezen
zijn geworden , zulks kan ik niet zeggen ; doch dit gaat zeker , dat, naar mate men badplaatfen aanlegt, er meer fatfoenlijke zieken zullen komen.
Op onzen terugtogt naar de Diergaarde begon het te regenen ; een zegen voor het dorilende aardrijk, maar thans niet
voor ons , die nog eene vrij groote wandeling naar den Lindenweg te doen hadden. Maar hoe aangenaam werden wij
verrast, toen wij een rijtuig vonden, dat onze vriendelijke
'kasteleinesfe , uit vreeze voor al te groote vermoeijing ,ons
had toegezonden , en waarvoor, den volgenden dag, niets op
de rekening ítond !

(Het vervolg en liet hierna.)
NOG IETS OVER DE ALGEMEEN AANGENOMEN NEDERDUITSCHE
SPELLING , TEGEN DEN HOOGLEEIAAR M. SIEGENBEEK,
DOOR Mx. C. M. VAN DER HEMB'.

P

rofesfor SIEGENBEEK heeft mij de eer gedaan ,om mijn
betoog, Iets over de algemeen aangenomen Nederduitfche Spelling,
geplaatst in de Iladerlandrehe Letteroefeningen des voorgaanden jaars , zijner aandacht niet gants onwaardig te keuren. In
het ook afzonderlijk te verkrijgen Voorbericht voor de vierde
uitgave zijner Verhandeling over de Nederduitfche Spelling,
op het einde des voorgaanden jaars uitgekomen , doch mij nu
eerst ter kennisfe gebracht, heeft hij eenige mijner aanmerkingen opgenomen en beantwoord. Het doet mij leed , dat
hij , vóór het uitgeven van dit Voorbericht, slechts met het
eèrïle gedeelte ;van mijn betoog, gelijk het fchijnt, bekend
geweest is; ik zou mij zeer bedriegen, indien hij, het geheele'fiuk gelezen hebbende, niet een ander oordeel over mijne
'inzïahten betrekkelijk de fpelling, en vooral over mijnen perfobn zdu hebben geveld. Nu echter heeft hij uit de vele
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punten, door mij behandeld, flechts drie kunnen opnemen,
waaromtrent hij de door hem aangeprezen fpelling nog nader
tegen mijne bedenkingen verdedigt. En deze betreffen de
verdubbeling der ch door een g, het gebruik der g vóór een
t, en het gebruik der g in nogtans.
Zijn Hooggel. meent, dat het voegen eener g in lachen,
lichaam , enz. een op zich zelve niet zeer belangrijk punt is.
Hetgeen hij hier zegt omtrent dit punt alleen, zeg ik omtrent
de gantfche fpelling. Het is er verre, zeer verre af, om imsuer hemel en aarde te bewegen omtrent de fpelling van eenig
woord. De Heer B I L D E R D I1 1, die er Heeds de Godsdienst
meê in verband brengt, heeft mij nog niet van de belangrijk.
heid eener zuivere fpelling kunnen overtuigen. Wanneer men
flechts op eene duidelijke en ondubbelzinnige wijze zijne gedachten mededeelt, wat behoeft men zich dan nader om de
fpelling te bekommeren? Ik zou mij fchamen, om immer aan
verílandige, doch in het vak van taalkunde ongeleerde menfchen te kennen te geven, dat ik mij in de beoefening van
dat vak verdiepte. Dan ik twijfel zeer, of de Heer s i EG E N D E E K in zijne onverfchilligheid zoo verre gaat als ik
doe. Ik vrees, dat hij onderfcheid maakt, en de fpelling van
fommige woorden° belangrijker keurt dan die van andere. Waar
anders fpreekt hij van aanflootelijke wanfpeliingen, gelijk-om
hij doet op bl. 5 en I2 van zijn Voorbericht? Deze uitdrukking is toch niet overeen te brengen met het denkbeeld van
ouverfchilligheid. Hij fcbijnt het belangrijker te vinden, de
fchrijfwijze van Leijden, rekwest, kwitantie, enz. tegen te
gaan , dan die van lachen, lichaam, enz. En waarom ? Dit
zegt hij niet. Ik voor mij, indien ik eenig onderfcheid make , vind het meer belangrijk , echt Hollandfche woorden
zuiver te fchrijven, dan woorden uit den vreemde overgenomen , of ook eene enkele letter.
Met dat al, offchoon ik aan .eerie zuivere fpelling zoo veel
gewicht niet hecht als wel S I E G EN B E E It doet betrekkelijk
fommige woorden, ineen ik echter, dat, al het overige gelijk
flaande, eene zuivere fpelling verre te hellen zij boven zulk
eene, welke ten éénen male verbasterd is. Ook hiermeê (laat
het rijk der waarheid in verband: en wanneer men dan eenig
gewicht hecht om te weten , wat ook in de fpelling waarheid is , is, naar mijn oordeel, het maken van onderfclieid
tusfchen de meerdere of mindere belangrijkheid van fommige
fchrijfwijzen niet zeer gepast en behoorlijk. Vooral zij , wier
Ffa
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roeping het is voor de zuiverheid der taal te waken , mogen
zich omtrent de fpelling van geen woord hoegenaamd onverfchillig toonen.
Met dit inzicht dan onderzoekende, hoe men lachen,
lichaam, enz. moet fchrijven, vrees ik, dat de Heer s I E G EN B E E a, door dit punt, gelijk hij zegt , aan den befcheiden lezer over te laten, eenigermate toont met zich zelven in tweeftrijd te ftaan , of hij namelijk de door hem voor
lagchen, ligchaam, enz, zal blijven-gedranfpIliv
handhaven, dan wel of hij aan het gewicht der daartegen ingebrachte bedenkingen zal toegeven. Want waarom anders
niet opentlijk verklaard, gelijk hij doet op bl. ii. omtrent de
fpelling van opentljk, ordentlijk, wezentlijk, om uwent wil,
enz. dat hem de bondige redenen van den Heer A. n E v R s E s ,
wiens betoog, geplaatst in de haderl. Letteroef. voor 18o5 , hij
der lezing en overweging aanprijst, van het onjuiste der fpelling van lagchen , ligchaam overtuigd hebben ? Of waarom anders niet de grondenopgegeven, waarom hij met de redenen
van dien Heer niet kan instemmen ? S I EG E NB EE K zegt,
dat bij DE v R I E s de fchrijfwijze van LACHEN, LICHAAd1
beter dan elders verdedigd wordt. Dit moet noodzakelijk in
eenen negatives zin worden opgevat voor minder of het
minffe Jlecht. Dat die verdediging geenen heek houdt, wil ik
gaarne toegeven. Hij leert, dat men niet moet fpellen
la - chen maar lach - en , niet li - chaam maar, lie - haam, als,
Taande voor lijk - haam. Moet nu de fpelling van lachen op die
wijze verdedigd worden, dan moet men ook in plaats van
fellen, zetten, enz. 'fehrijven lie/en, zeten , omdat ook hier
de 1 en t gezegd kunnen worden tot de eerfle lettergreep te behooren. En de afleiding van lichaam vind ik eene gants onbewezen delling. De gronden van den Heer D E V R I za
fchijnen mij dus toe onjuist en onvoldoende te-zijn , en ik
kan mij derhalve wel begrijpen , dat de Heer S I EG EN BEE K
er zich niet door heeft laten omzetten. Dan, waarom zegt
deze nu , dat de fchrijfwijze van lachen, lichaam nergens zoo
goed verdedigd is ? IIij heeft toch, hoop ik, het oogmerk
niet, om den lezer enkel en alleen tot deze (zoo bij erkent)
verkeerde verdediging te bepalen , en hem van alle andere
verdediging af te trekken.
De Heer S I EG E N B EE K blijft dan de door hem voorgedragen fpelling van lagchen , hgchaam voorftaan , niettegenftaande hij alsnog zegt, de wijze van verdubbeling door een
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g als min gepast en regelmatig te keuren. En welke kan de
reden zijn, om alsnog aan deze min gepaste en onregelmatige
fchrijfwijze vast te houden ? Hij zegt , die fpelling in zijne
Verhandeling te hebben aangeprezen , omdat hij meende in

dezen aan het gebruik van de meerderheid der fchrijvenden te
moeten toegeven. Hij fchijnt zich dus alsnog op dit gebruik
te willen beroepen. Dan , wij meenen in ons voorgaande
betoog genoeg te hebben aangewezen, dat een gebruik in de
taal niet mag worden daargefleld door de meerderheid der
fchri eenden. Niet de /chr jfvenden, hoe net en keurig ook ,
-vaarvan dikwijls de een den anderen blindelings volgt , maar
de taalgeleerden kunnen alleen zulk een gebruik vestigen ; en
dit nog niet bij meerderheid, maar alleen bij eenflemmigheid.
Zoodra er Hechts één taalgeleerde is, die de oorfpronke]ijke
fpelling volgt, geloof ik niet, dat men aan de meerderheid
mag toegeven, om eenig woord verbasterd voor te flellen.
Wanneer men nu ziet, dat a I L DE RD U K, Wien toch ook
sIEGENBEEK, wat hij verder zeggen moge, (waarvan nader) voor een zeer aanzienlijk taalgeleerde houden zal, met
dezen verfchilt over de fchrijfwijze van lachen, lichaam, enz.
dan Ineen ik, dat het hier juist te pasfe komt na te gaan,
wat de oorfpronkelijke fpeliing vordert. B IL DE R D IJ K zegt,
dat, offchoon alle andere medeklinkers zich verdubbelen laten, de ch echter niet behoort verdubbeld te worden , omdat
zij zich aan beide zijden mededeelt. Indien deze reden bewezen is, moet men haar, dunkt mij, voldoende vinden:
doch daar BI L DE R D IJ K er geen bewijs hoegenaamd voor
aanvoert, is zij bij hem niet meer dan een petitio principii.
Dan, wij hebben getracht in ons voorgaand betoog het bewijs ter flaying dier aangevoerde reden te leveren, namelijk
uit liet gebruik der ck, welke, ook oudtijds voor eengin In e.
deklinker geldende, niet verdubbeld werd. Wij verwijzen
den befcheiden lezer tot hetgeen wij aldaar gezegd hebben ,
en voegen er nog deze aanmerking bij. Ook oudtijds gold
de th voor 'flechts ééne letter, in wier plaats men thand's de
enkele t gebruikt. Doch ook die verdubbelde men niet daar,
waar men thands de enkele t verdubbelt. ik beroep mij op
onzen Staten -bijbel, wiens fpelling ook bij SIEGENBEEK
gezag heeft. Daar lezen wij gedurig Sabbathen, zonder eenige verdubbeling. Zie Exod. XXXI: 13, Levit. XIX: 3, 3 0.
XXVI: 2. enz. Wanneer men nu noch de ck noch de th
verdubbelde om aan de uitfpraak te voldoen, wat zou .hez
dan noodig wezen om de ch te verdubbelen?
,

-

,
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Ik verklaar mij dus volftrekt tegen cie verdubbeling der eh:
en wanneer de I-leer s i E GE N B E E K mijn gantfche betoog
gelezen had, twijfel ik niet, of hij zou mijn gevoelen niet
verkeerd hebben voorgefleld. Nu echter zegt hij , dat ik niet
zoo zeer ontken de noodzakelijkheid der verdubbeling van den
medeklinker, dan ik afkeur de wijze dier verdubbeling door
Iièt plaatfen der g viOr de eh. Men ziet, ik oordeel primario
eene verdubbeling gants onnoodig; doch fecundario, wil men
haar des niet te min , men plaatfe eene c vóór de ch , daar
ik eene g (met allen eerbied gezegd) allerongerijmdst vind.
l,Tat het plaatfen van de ch vóór de t aangaat, zoo fchrijft
de Heer s I E G E N B E E K, dat , hetgeen ik ter verdediging hier
gezegd heb, hem niet overtuigend genoeg is voorgekomen,-van
om zin vroeger gevoelen te laten varen. Ik verwijs den lezer
weder tot mijn voorgaande betoog, waarin hij zien zal, dat
de redenen , door mij aangevoerd , de volgende zijn: i.) de
aard der taal, die vóór de t de harde ch vordert: 2.) de
uitfpraak, welke de harde ch vóór de t hooren doet: 3.) de
eigene erkentenis van S I E G E N BE E K, overeenftemmende met
de gezagsvolle leer van B I L D E R D IJ IS. En wat is nu de
reden, waarcm S I EG EN BEE K, tegen zijn eigen begrip aan,
de g toelaat Ivóór de t? Eenig en alleen het gebruik; een
gebruik, dat hij zelf moet erkennen, dat gants onbeflemd
was, en dat hij daarom heeft doen vervangen door zekere
willekeurige door hem uitgedachte regelen, waardoor men in
fommige ti'' oorden de g, in andere de ch moet fchrijven. Dan ,
wat men ook van de waarde dezer regelen moge oordeelen,
wanneer zich alle taalgeleerden daaraan hielden, zou ik ook
meenen dit gebruik, tegen den aard der taal aan , te moeten
eerbiedigen ; maar nu ik zie , dat een taalgeleerde als BILDER D UK den aard der taal ten dezen in acht neemt , geloof
ik, dat men geen tegenovergefleld gebruik langer volgen mag.
Het is er verre af , dat ik macht en recht flellig wil afleiden van maken en rekken. Ik heb het flechts als loutere gis
voorgedragen, en geen taalkundige zijnde, wil ik mij-fing
gaarne gewonnen geven , vooral daar ik zie, dat beide s i E GENBEEK en IIILDERDIJK mij tegen zijn. Dan ik vraag
naar reden, en deze verneem ik niet. Immers kan ik mij
onmogelijk genoeg gedaan houden met de loutere bewering
van S I EG EN B EE it, dat gelijkvloeiënde woorden op die wijze
geene derivata bij ons vormen. Want tegen deze flelling voer
ik juist aan de woorden macht, recht, gewicht, als afgeleid
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van maken, rekken, wikken; en dus, wanneer S I E GE N BEE K
des niet te min die flelling tegen mijne bedenking wil doen
gelden, behoort hij mij uit den aard der gelijkvloeiënde werkwoorden of anderzins aan te toonen, dat zulke afleidingen
onmogelijk zijn. Doch ik behoef mij met de afleiding dezer
woorden niet langer bezig te houden, dewijl ik niet daarop,'
maar alleen op de drie aangevoerde gronden de fchrijfwijze
van macht, recht, gewicht, enz. verdedig. De eenige reden,
waarom ik van die afleiding gefproken heb, is deze geweest,
dat het mij voorkwam , dat S I E G E N BEE it, door in die woorden eene g te schrijven , juist den regel miskende, dien hij
voor het verfchillend gebruik der ck en g vóór eene t, had
opgegeven. Dan, nu moge hij zich al omtrent de door mij
beweerde tegenfpraak aangaande de fpelling van raagt, regt,
gewigt verdedigd hebben; maar mijne aanmerking tegen de
fpelling van bragt laat hij onaangeroerd. Juist volgens den
door hem voorgefebreven regel, om de g te fchrijven alleen
in die woorden, wier wortel eene g heeft, en in de overige
eene ch te gebruiken, dunkt mij dat bracht en niet bragt
moet gefpeld worden, daar zich in den wortel geene g, maar
eene pig voordoet. Ik vertrouw, dat de Heer S IK G EN BE E K
deze mijne bedenking zonder opzet over het hoofd gezien
heeft.
In mijn voorgaande betoog had ik te kennen gegeven, dat,
wanneer men dracht, macht, plicht, enz. fchrijft, het niet
noodzakelijk is ligt, heugt, draagt, volgt, enz. met eene ck
te fchrijven, omdat de gt in deze woorden is famengetrokken uit get. De Heer S I E G E N B E E K doet het thands voor
alsof ik dit insgelijks zeide van mocht en placht.-komen,
Dit is er verre af. Mocht immers slaat niet voor moge:,
placht niet voor plaget. Deze zijn imperfecta, welke eengin
gants veranderden wortel verkrijgen; en daar tot dezen veranderden wortel de t behoort, zoo fpreekt het van zelf, dat,
volgens den eigenaardigen regel onzer taal, er geene g, maar
eene eh moet voorafgaan. Voor placht fchrijft BIL DERDIJK plach: waarom, weet ik niet, en in zijn gantfche
Spraakleer heb ik van dit woord geene melding gevonden.
Dan, wat hier ook van zijn moge, hetgeen ik gezegd heb
van het tempus prefens moet niet worden uitgefirekt tot het
imperfectum, waarin geene famentrekking plaats grijpt. Maar
volgt nu uit deze famentrekking, dat men ook zou moeten
fchrijven geevt, leent, als verkort uit gevet, lezer s? S i£-
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GE N BEE K meent, dat deze gevolgtrekking noodzakelijk is.
Doch al flonden wij eens toe, dat de aard der taal zulks
vorderde, zou dit echter geene reden opleveren om aan het
gebruik niet toe te geven, en alzoo niet geeft, leest, enz.
te fchrijven tegen den aard der taal aan. Wij zijn geenszins
dezulken , die het gevestigde gebruik verbannen willen. Die
noodzakelijkheid, derhalve, zien wij nog niet bewezen. Zelfs
Sit EG EN BEE K toont met der daad, dat zijne gevolgtrekking
mank gaat. Want ook hij fehrijft geeft, leest, en verandert
dus de v en z in eene f en s, wanneer zij door eene t gevolgd worden. Maar waarom dan ook niet in dragen, volgen enz. de g in ch veranderd, wanneer zij eene t onmiddelijk voorafgaat? Waarom dan ook niet draacht, volcht gefchreven? Maar daarenboven beweren wij, dat, gelijk wij
draagt, volgt, heugt enz, voor de zuivere fchrijfwijze houden , dit even zoo is met leest en geeft. De z toch is geene
oorfpronkelijk Hollandfche letter: zij is van later dagteekening , ter onderfcheiding der zachte s van de harde. Men
fchreef dus oudtijds leien , en dit maakte lefet, famengetrokken leest. Van de v gis ik hetzelfde, doch durf het niet zoo
ftellig verzekeren. Hare oorfpronkelijke vorm en benaming
uve, welke de zoogenaamde befchaafde wereld niet meer
kent, toonen, dunkt mij, genoegzaam, 'dat zij verwant is
met de u, en mogelijk, even als de z betrekkelijkde s, alleen
is uitgedacht om de zachte f van de harde te onderfcheiden.
Mogelijk is het dus ook oorfprnnkelijk Hollandsch te fchrijven gefen, dat dus gefet, geeft maakt. Dan, wil de Heer
S I E G E N B E E K volflandig blijven beweren, dat het ééne gevolg heeft op liet andere , hij fchrijve dan of draagt, volgt,
maar ook geent, leezt; of hij fchrijve geeft, leest, maar ook
draacht, volcht; of, wanneer hij, gelijk hij doet, draagt,
volgt, en nochtans geeft, leest fchrijft, hij trekke dan uit
deze ongelijkheid, zoo het er eene is, geene reden om onze
bewering te ontzenuwen.

(Het vervolg en fist hierna.)
VOORSPELLINGEN DER JEZUITEN.

j enige dagen vóór den dood des Hertogs
F
verhaalt de Abt

VA N BEK KY,

MARTIAL MARCET DE LA ROCHE-

A R N A U D,

bevond ik mij te Mont - Rouge , ter plaatfe , waar
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de Jezuiten als in een middelpunt vergaderen, om met aller
aanlagen zich bezig te houden. Men behandelde-leistn
daar ilaatsaaneelegenheden en voorzeide toekomilige rampen.
Een dier Paters, eensklaps als vervuld door Goddelijke aanblazing, kondigde , (ik herinner het mij nog zeer duidelijk)
midden in een zoo zonderling gefprek, als men naauwelijks
zich verbeelden kan , op eene ftellige wijze aan, dat eene
fchitterende fier weldra zou vallen. Hij (prak in den ítijl der
Profeten, en wilde blijkbaar zijne woorden als eene voorzegging aangemerkt hebben. Gelukkig bevond zich daar iemand
van het Genootfchap, die eene poging deed, om natuurlijk
te verklaren, hetgene de Hemel aan deszelfs dienaar had medegedeeld. Ik begreep hein , en zal het nooit vergeten. Niets
heeft mij ooit zoo zeer getroffen , daar ik weinige dagen later
vernam , welke foort van fier was gevallen.
Pater D E v... verzekerde , dat een boer, als profeet, aan
den Koning van Frankrijk voorzegd had, dat, indien hij de
buitenfporige vastenavondsvermakelijkheden niet affchafte, de
fchouwburgen niet afbreken liet , en het openen der winkels
op zon- en feestdagen niet verbood , hem een groot ongeluk zou overkomen in den fchouwburg, op eenen Zondag,
-en in de vastenavondsfeesten. De Pater voegde er bij , dat
de gebeurtenis niet verre af was, en dat men weldra den
dood van een vorflelijk perfoon zou vernemen. — Ook dit is
waar, dat men den wonderlijken moord bijna op hetzelfde
tijdtop wist in de Collegiën der Jezuiten , als dezelve ge
te Parijs; en men heeft mij verzekerd , dat in het-fchied
Departement der Beneden - 4lpen een van de profeten des Ge
,Pater c..., dien ítellig aan zijne hoorders bekend-notfchaps
maakte. Het verdient bovenal opmerking , dat men , ten -jare
i 818 , te Mont - Rouge allerlei gebeurtenisfen voorzeide , wel.
ke vervolgens, tot mijne groote verbazing, juist zoo hebben
plaats gehad.
In de fcholen heeft men getwist, of er eigenlijke voorzeg
zijn kunnen; doch er is nooit aan getwijfeld,oferval--gine
fche profeten zijn. Maar gelooft de voorfpellingen der Je
gelijke wijze, als gij den Oude van het Gebergte-zuiten,op
geloofd zoudt hebben , zoo hij u den dood van eenigen Vorst
had voorzegd. Men behoort wel geloof te flaan aan zoodanige profeten ; doch men moet hen bidden, dat zij ons geene
voorzeggingen doen.
Ik weet, dat een van 's Konings Ministers , alsmede de par-
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tij der Liberalen, befehuldigd werden met den moord des hertogs v A N B ER R v, door eersen man , die alwat hij moest
zeggen in de Kamer der Afgevaardigden opdeed te MontRouge, waar hij toen het middagmaal had gehouden met zekeren Bisfchop, die, later, met zoo veel huichelarije, ver
dat hij van het bellaan der Jezuiten geene kennis-klarde;
droeg. Ik voor mij ben ten volle overtuigd, dat en de aangeduide Minister en de Liberalen onfchuldig zijn; en ik houd
de Jezuiten voor de bewerkers van den moord des Hertogs
,

VAN BERRY.

DE NACIITUIL, IN BETREKKING TOT HET BIJGELOOF BESCHOUWD.
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elligt heeft geen dier zoo veel ftof tot fprookjes , en
wel bijzonder tot de bekende vertelling van wilde jagers,
waarop ook dé Freyfchufs berust, en waarvan B n R G $ R mede partij getrokken heeft, verfchaft, als de bubo, of groote
uil met ooren.
In dorpen, in welker nabijheid groote bosfchen liggen,
Boort men foms de zoogenaamde wilde jogt; en menfchen,
die de oorzaak daarvan niet weten, kunnen daardoor wel in
angst geraken. Deze wilde jagt , namelijk, betlaat hierin ,
dat in de ftilte van den nacht plotfeling uit de bosfchen een
hol, dof, maar toch verre hoorbaar gefchreeuw: poehoe,
poehoeë! -dikwijls van verfcheidene kanten, veelmalen' en fchielijk herhaald, vernomen wordt; en kaatst dan de echo het
geluid terug , zoo is hetzelve nog akeliger. Ruifchend en
fnuivend jaagt het door het kreupelhout; en wie zich in de
nabijheid bevindt, bemerkt.vurige, fnel heen en wederbewegende punten. Nu eens klinkt een fcheller hoe! dan weder
meent men een luid fpottend lagchen te hooren, kort daarop
het huilen en blaffen van honden, of het juichend fchreeuwen van jagers en liet briefchen van paarden te vernemen. Men verbeelde zich hierbij het huiveringwekkende des
oords, — oude bouwvallen, donkere bosfchen, — zoo is
ligt te begrijpen, boe menig mensch van eene levendige ver.
bedding nog veel bovendien meent te hooren , dat niet werkelijk gehoord wordt. Dit geluid nu komt van het vechten
en fpelen der groote uilen, ten tijde der paring, wanneer
foms tien of twintig bijeen zijn, welke onder zoodanig ge-
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fchreeuw elkander najagen. Het fchelle hoe! zweemt naar het
luid gejuich van een' mensch, en fchijnt de paringskreet te
zijn, die door het wijfje met een verfchrikkelijk gekrijsch
beantwoord wordt. De groote oogen vertoonen zich in het
donker vurig, even als dit verfchijnfel bij katten en andere
nachtdieren plaats heeft. Komt hier nog bij, dat de honden
der naaste dorpen, wier geblaf men in de ftilte van den
nacht verre hoort, door dit zonderling gerucht gewekt, beginnen te blaffèn en huilen, gelijk bij die zonderlinge geluiden ligt gebeurt, zoo kan men zeer wel zich verbeelden ,
hoe, bij reeds beftaande neiging tot bijgeloof, vrees en
fchrik moeten verfpreid worden. Zelfs het gefchreeuw der
kleinere uilen, welke men in bosfchen of derzelver nabijheid
dikwijls hoort, heeft iets akeligs, vooral in oorden, waar
vele bouwvallen zijn. Van fchuilplaats tot fchuilplaats roepen en antwoorden daar deze nachtvogels elkander. Die
nooit een uil gehoord heeft, wordt ligt misleid, en meent
het gefchreeuw van befchonkenen te hooren. De uil, die in
lieden en dorpen op torens en kerken zich ophoudt, deswege
kerkuil genoemd, heeft insgelijks door zijn gefchreeuw, wan.
neer hij te middernacht van den toren roept of op het kerkhof zich hooren laat, reeds menigeen verfchrikt, die eene
onheil voorfpellende item meende te hooren. Het is, alsof
men een' mensch met open mond fnorken , of een' treurenden
op klagenden toon weenen hoort. Uren lang maken zij hetzelfde geluid, telkens bij gelijke tusfchenpoozen; en men
meent dit fours geheel in de nabijheid te vernemen, offchoon
het van den toren komt. Wil iemand de oorzaak van hetgene hij hoort opfporen , zoo vindt hij dikwerf niets , of een
zacht en zonder geruisch vliegende uil zweeft, als Bene
fchaduw, rondom hem, terwijl de anderen bij voortduring
zich laten hooren.
Deze, gelijk ook andere nachtvogels, verflinden eene menigte dieren, vooral van de zoodanige, die den menfchen
fchadelijk zijn. In jaren, waarin muizen tot eene landplaag
werden, zag men ook de uilen in grootere menigte. Zoo
beftaat er tegen elk kwaad een hulpmiddel, en het evenwigt
in de huishouding der natuur wordt herfleld. Mogt de
mensch dit leeren inzien, en niet dikwerf met vermetele hand
tot zijne eigene fchade werken 1
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Reife in die flequinoctial - gegenden
des neuen Continents. IV. S. 81.)

(A. V 0 N H U MB 0 L D T,

„ In de maan moet het wet goed leven zijn," zeide een So.
liva ' Indiaan tot Pater G U M I L L A: „ zoo fchoon en helder
„ als zij er uitziet, kunnen daar toch wel geene mosqui„ ten zijn." Deze woorden zijn, als uitdrukking der eerde
kindschheid van een volk , zeer merkwaardig. Overal hou
wilde Amerikanen den wachter der aarde voor het-den
verblijf der gelukzaligen , voor een land van overvloed. De
Eskimo, die eene plank, eenen door de ífroomen op de van
planten bijkans ontbloote kusten geworpen' boomham onder
zijne fchatten telt, ziet in de maan met bosfchen bedekte
vlakten; de Indiaan der wouden aan den, Oronoko , kale favanen, wier bewoners door geene mosquiten worden gelloken.

DE MAINOOTEN- KNAAP.

XV.
oeder, berg mijn' boog en pijlen; want'zij baren mij verdriet:
M
'tWalgtmij,dat ik,met mijnmakkers,nognaar fchijf enpoppenfchiet.
Laat toch vader Turkenkoppen mij verfchaffen uit het veld;
Dan, dan ,moeder, zult ge ervaren, dat ik ben een fchuitersheld !
Of ontbreekt mijn' edlen vader daartoe thans welligt de tijd,
O ! dan ga ik zelf die halen, waar hij (laat in heeten 11rijd.
Door zijn voorbeeld aangedreven,houw ik twee,driekoppen near,
En keer, met dien buit beladen, naar de vrije bergenweër.
Dat zal eerst een vreugde geven! 'k Roep er al mijn makkers bij;.
Allen fpannen we onze bogen ; allen , beurtlings, fchietenwij.
Zoo ik dan het wit niet treffe , moeder, fluit me in uw vertrek,
En dat lange vrouwerokken mij tot zondagstooi verflrekk' !
Naar WILHELM MULLER.

J. W. IJNTEMA.

Meng. No. VII, bl. 36o, reg. 3, flaat, door Zetters - onachtzaamheid: Mai
lees: Mailton de Rouge.
-fotrdeRug,

MENGELWERK.
BEDENKINGEN, OMTRENT HET MINGEPASTE VAN
DE VIERING DES H. AVONDMAALS OP SOMMIGE
CHRISTELIJKE FEESTDAGEN.

n ettelijke Gemeenten van ons Vaderland wordt de ge.
Idachtenis
van den dood des Zaligmakers, onder anderen,
op de laatíle Zondagen in de maanden Maart en December , en op den eeralen Zondag in April, gevierd; dan
fomtijds valt deze Nachtmaalviering gelijktijdig in met
het heugelijk feest van Christus , geboorte, of met .dat
zijner luisterrijke opftanding uit de dooden ; en het is
over deze zamenvoeging, dat wij eenige .bedenkingen,
federt lange gekoesterd , befcheidenlijk in het midden en
ten toets wenschten te brengen; dezelve enkel mededeelende als eene proeve, ten betooge, of eenige verandering in dezen niet als zeer gepast, en hierom als wenfchelijk, te befchouwen zij.
Ieder Christen ziet gewis het jaarlijks wederkeerend
feest der geboorte van Maria's Wonderzoon met heiligen
eerbied , groote ingenomenheid en vurigen dank te gemoet; en hij verheugt zich te regt, met de feestvieren
menigte, te kunnen en te mogen opgaan in het Hei--de
ligdom; aldaar, met de Gemeente , lofzangen aan te heffen, ter eere van Hem , die zijnen Zoon in de wereld
heeft gezonden` om zondaren zalig te maken , en plegtflatig te gedenken aan dien zaligen nacht, waarin de Hei
wereld in het vleesch verfcheen. Gelijke ge.-lander
waarwordingen vervullen het gemoed van den Christen
op het Paaschfeest, het groote feest der verlosfing, waar•
op de Christenheid gedachtenis houdt van de heerlijke
verrijzenis van Christus uit den dood. Werd haar op
he Kersfeest toegeroepen : de Christus zal alle geregtig.
held vervullen , zijn Middelaarswerk volbrengen, en de
wereld verlosfen! het Paaschfeest verkondigt luide: Hij
MENGELW. I828. NO. 9.
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heeft alle geregtígheid vervuld ; Hij heeft volbragt ; Hij
heeft verlost; Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebragt , en is bewezen , krachtig bewezen Gods Zoon te zijn, door de opllanding uit de
dooden !
Dit alles , en nog veel meer, hetwelk wij hier zouden
kunnen bijvoegen, Remt het hart van deny Christen tot
het rein genot eener blijde feestvreugde, welke met den
geboren' en verrezen' Zaligmaker hoog is Ingenomen, en
zich uitlaat in vurigen dank en lof aan God en den
Verlosfer. Maar, hoe moeijelijk is het nu, in deze
vrolijke, blijde, dankbare flemming des gemoeds , de
kribbe van Bethlehem en den hof van Jozef te verlaten ,
om , aan den voet van Golgotha's kruis , den dood des
Heeren te verkondigen!
Men antwoorde hier niet : „ dat wij ons, zonder
bet verzoenend 1lerven van onzen Zaligmaker, ói et
zijne geboorte even min als over zijn weder herleven
„ zouden hebben kunnen verblijden." Want, offchóori
wij dit gereedelijk toeflemmen en van harte gelooven , zoo volgt daaruit nog geenszins , dat het daarom
gepast zij , bij het feestelijk gedenken aan de geboorte
en het herleven van Christus , tevens , en wel gelijk
gedachtenis te vieren van zijn verzoenend-tijdg,e
if erven.
Er is geen Christelijke gedenkdag , die, naar onze
overtuiging, meer gepast zoude zijn voor een plegtig
Avondmaalhouden, dan de dusgenoemde Goede Prij
dag de gedenkdag van den dood des Heeren. Hoe nuttig en tevens welvoegende zoude het zijn , dien dag tot
een' der plegtige dagen af te zonderen , ten einde, aan
den avond van• denzelven, het Nachtmaal des Heeren të
houden! Deze dag bezit hiertoe eene eigenaardige gefchiktheid, en de plegtige Avondmaalviering op denzelven prijst zich , van meer dan écne zijde, aan. Dan,
hoe men hierover ook denken moge , de viering van het
Nachtmaal behoort aan denzelven althans zeker meer bij
dan aan de gedenkdagen van 's Heilands hen--zonder,
-
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gelijke geboorte en heerlijke verrijzenis. — Wij wenfchen
op een en ander, aan het lot van dit kort betoog, nog
nader terg te komen; ten einde thans voort te gaan
met de befchouwing van het, in ons oog, mingepaste
der Avondmaalviering, verbonden met de twee reeds ge.
noemde feesten , in betrekking tot onze eigene zielsge.
íl eidheid en de werkzaamheden des gemoeds , bij het ge
-denk
aan den dood des Heeren.
Het lijdt geen twijfel , of de gedachtenisviering aan Je,
zus lijden en dood is eigenaardig gefchikt, om ons,
arme zondaren, tot dankbare vreugde te nopen, over de
groote verlosfing , die ons , door dien dood , is aangebragt; maar zien wij daarbij op onszelven, op onze
veelvuldige tekortkomingen, gebreken, overtredingen en
zonden, dan wordt het wel de taal, beide van hart en
mond: o Heer! treed Gij niet in het gerigt met uwen
knecht; op duizend vragen zou hij niet ééne kunnen
beantwoorden! — Ik geloof, Heer! kom Gij mijn ongeloof te hulpe! — o God, wees mij zondaar genadig!
Zulk eene gemoedsgeffeldheid des Christens, zou zij
hem aan het Nachtmaal des Heeren niet voegen ? niet
hoogst gepast en betamend zijn ? Het is zoo : het woord
van den Christus, dat aan zijne tafel, in brood en wijn„
tot ons gebragt wordt: Zoon! dochter! zijt welgemoed,
uwe zonden zijn u vergeven! is een woord van opbeuring, bemoediging en vertroosting; en echter gevoelen wij onze onwaardigheid , aan Gods vergevende liefde
in Christus, te dieper en levendiger, naar mate wij meer
en meer indringen in het geheim der Goddelijke barmhartigheid: Jezus neemt de zondaars aan! — Wij ver
ons, maar wij verheugen ons met beving; diepe-heugn
fchaamte en berouw over onze tekortkomingen en ver
vervult onze ziele; en, zoo ooit, dan ge--kerdhn
voelen wij het, in deze heilige en aandoenlijke oogenblikken: De droefheid naar God werkt eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid.
De geest des Christendoms brengt wel niet mede, dat
uien, even gelijk onder de bedeeling des Ouden VerGg2
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bonds, in zak en asfche nederzitte, en het hoofd kromme
gelijk eene bieze; dan Gene hoogsternftige gemoedsilemming voegt ons wel inzonderheid bij de aanzetting aan
den disch des Heeren en is ons allezins betamende. Ja,
hoogstongaarne ziet de Christen zich , op dat plegtig
tijdílip , in deze zijne ernftige befpiegelingen en overden
zich , door het plaats-kingeílord;hstane
geven aan andere bepeinzingen, hoe nuttig ook, afgetrokken van de hoofdgedachte: Wij zijn met God ver
dood van Christus. Integendeel, liefst-zoend,r
en bij voorkeuze vertoeven wij op Golgotha, met den
blik op het kruis gevestigd ; en roepen dan , met een
geroerd hart en tranen in de oogen , uit : Ja, Gij hebt
volbragt ! volbragt op Golgotha! door uwen dood werd
der wereld het leven
Is het vreemd, Lezers ! wanneer, bij en naast de nacht
kruis van Christus gevestigd flaat , en-malstfe:,h
zich , als in eene fchilderij , op den voorgrond geplaatst,
eerst en vooral doet opmerken? Het zij zoo, dat wij
de kribbe ,van Bethlehem en het geopend graf van den
Arimatheër in dezelfde fchildcrij kunnen ontdekken; maar
dan toch minder in het oog vallende , als 't ware meer op
den achtergrond, en -- men vergeve ons de uitdrukking ! —
minder uitvoerig gepenfeeld. En geen wonder; immers
is het hoogernftig gel emd gemoed, in deze heilig - aandoenlijke ure , minder vatbaar voor die hooge vreugde en
blijde verrukking, welke ons aangrijpt, wanneer de feesttoon aller harten tot den lofzang Remt : God heeft een
welbehagen in de menfclien! Heil ons, de Christus werd
geboren! --- of tot den hoogeren jubeltoon : Jezus heeft
den dood overwonnen!
Men wane toch niet, dat wij eene aanwijzing van het
naauw verband tusfchen 's Heilands geboorte en dood en
zijn Herven en herleven zouden afkeuren. Inregendeel:
Jezus heeft ons niet verlost door zijnen dood alleen,
en nog veel minder door leer en voorbeeld beide, hoe
naauw ook vereenigd , maar door leer , voorbeeld, dood,
op/landing en verhooging ; door dit alles te zamen geno-
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men heeft Hij ons de verlosfing onzer zonden en de
eeuwige zaligheid aangebragt : dit toch is, naar onze
nleening, de leer en geest des Evangelies. Dan, zoo
waarachtig dit alles is, niet minder zeker is het, dat wij
gewoon zijn , bij de Avondmaalviering , doorgaans , en
zoo niet alleen, dan toch liet fterkst, op den dood des
Zaligmakers te drukken ; en zulks te relt : immers zien
wij , in de teekenen van brood en wijn beide, zijn ver
vergoten bloed, bij het -gemis van-brokenligcham
eenig zinnelijk onderpand van zijn leven en zijne heeclijke verhooging ; en het Evangelie zegt f}ellig : Zoo dik*ijls gij van dit brood eet en van dezen beker drinkt,
zoo verkondig den dood des Heeren !
Is het eene eigenfchap van onzen geest , dat hij zich
flechts met één hoofddenkbeeld tevens en gelijktijdig kan
bezig houden , en is de gedachte aan Jezus lijden en Eier
reeds zoo gadeloos rijk en veelomvattend, waarom-ven
zullen wij dan dit hoofddenkbeeld , door een ander even
rijk en veelomvattend, laten verdringen ? De flervende
Christus is toch niet de Christus, waar Hij in het vleesch
verfchijnt; en de herlevende overwinnaar is niet de man
van fmarte en de van God verlatene. En hoe gaarne
wij bij elke andere gelegenheid, gewezen worden op
het naauw verband, dat er beftaat tusfchen de onder
verborgenheid der God--fcheidnlvagrote
zaligheid; zoo was ons het betoog hiervan, bij het
plegtjlatig flvondmaalhouden, altijd min welkom, omdat onze hoogernftige gem oedsgeíleldheid, in die heilige
oogenblikken, zich niet gepast en welvoegende met de
hooge feestvreugde vereenigen laat.
Het Hemelvaart- en Pinkiferfeest loopen met onze
Nachtmaalviering nimmer, te zamen; en vanhier dan ook,
dat wij nog nooit eerre leerrede hoorden , die deze bei
verband befchouwde met Jezus dood.-degburtnisf
Vanwaar dit anders, dan van het mineenvoudige en minnatuurlijke, om het een met her ander, opzettelijk, te
vereenigen ? Maar waarom fchijnt men dit ook niet ten
aanzien van het Kers- en Paaschfeest gevoeld te hebben?
,
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Wij kunnen deze vraag alleen uit het gezag der gewoonte
verklaren, die de twee genoemde feesten met de •Avondmaalviering fomtijds doet te zamen komen, en alzoo,
toevalligerwijze , aanleiding geeft tot de befchouwingen ,
welke wij bedoelen.
Maar zal men nu beflendig blijven voortgaan, zich door
iets geheel toevalligs te laten leiden ? Wij hopen neen.
Door eene vervroeging der Avondmaalviering van flechts
ééne week, 'dan, wanneer deze plegtigheid op een' Christen - feestdag invalt, ware alle bezwaar weggenomen, en
zou de ware Evangelifche flichting der Gemeente van onzen Heer bevorderd worden. Immers kon dan toch altijd het digt op handen zijnde feest tot de gewigtigfle
béfchouwingen en overdenkingen aanleiding geven; terwijl, evenwel, bij dit alles het -4vondmaal de hoofd
zijn en blijven zoude.
-zak
Wij gewaagden , niet een enkel woord, van de Avondmaalviering op Goeden Vrijdag. Onze Lutherfche broederen gaven, onlangs,, bij hunne aanzienlijke Gemeente ,
te Rotterdam gevestigd, hiervan een voorbeeld, tot
groote en algemeene Richting der Avondmaalgangers. Wij
omhelzen gaarne liet denkbeeld, om deze plegtigheid des
avonds te vieren; alles toch, wat gefehikt is , om ons
dat gewigtig tijdftip der inftelling van het H. Nachtmaal
levendig voor den geest te brengen, mag, onzes inziens ,
niet voorbijgezien worden. Dit zou niet het invoeren
eener nieuwigheid zijn , maar eene hervatting van een
oud , eerwaardig gebruik uit de eertle tijden des Christendoms. Maar , daarenboven , heeft niet de avond iets
plegtigs en indrukwekkends ? Men keert dan , met den
indruk, door de plegtighéid verwekt, naar de Rille woning en in den kring der zijnen weder, zonder gevaar
te loopen, dat de genotene ílichting, door de verftrooijingen van den dag, verloren ga of vermindere.
Maar, vraagt men, wanneer zal men dan de Dankzegging houden ? Wij antwoorden,, dat de Godsdienstleeraar , na de gehoudene Avondmaalviering op den Goedere Vrijda2 , ter gelegenheid van het daarop onmiddel-
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lijk volgende Paaschfeest , en in tie onderfcheidene feest
welke alsdan doorgaans behandeld worden, niet-1lofTen,
behoeft te zoekennaar eene gepaste gelegenheid, om op
het gehouden Nachtmaal terug te komen. Hoe bijzonder aanleidelijk is hiertoe , om tlechts één_ voorbeeld te
noemen , de gefchiedenis, waar de verrezen Heiland den
Emmausgangeren kenbaar wordt, bij de breking des
broods! Wij betuigen niet te weten, wat men hiertegen, met eenigen grond, zou kunnen inbrengen. Bij
elke andere gelegenheid volge men de in gebruik zijnde
gewoonte van het houden der Dankzegging, omtrent
welke wij wel het een en ander zouden aan te merken
hebben, maar hetwelk wij, als niet onmiddellijk met den
hoofdinhoud van dit opftel in verband flaande , voor het
tegenwoordige willen terughouden, om met een kort
woord te befluiten.
Onze heilige, Evangelifche Godsdienst behoort altijd
te zijn eene vereering van God in geest en waarheid,
en men kan nimmer te veel en te fterk op de verdediging en het behoud van dit onveranderlijk grondbeginfel
aandringen. Maar wij zijn en blijven toch menfehen,
waarop zinnelijke voorwerpen fteeds invloed blijven oefenen; en de gadelooze wijsheid van onzen Verlosfer
keurde het, welligt, daarom noodig, ons van zijne lief-

de

en de

vergevende genade

Gods, door zigtbare teeke-

nen, als 't ware, te vergewisfen. Pogen wij, in dezen,
met voorzigtigheid en behoedzaamheid , onzen Heer te
volgen! Zoo gevaarlijk het is, om, even gelijk in de
Roomfche Kerk , fchier bij uitf uiting , door zinnelijke
voorftellingen alleen op de zinnen te werken, zoo weinig
verdienftelijk is het, aan eenige tegemoetkoming aan onze
zinnelijke natuur, met groote onverzettelijkheid , weder
te bieden. Sedert weinige jaren herilelde men , in-fland
onze Hervormde Kerken, het oud en verloren geraakt
gebruik der viering van den Goeden Vr^dag , tot tichting en nut van velen; waarom ook niet tevens het oud
en even zoo verloren geraakt gebruik herfleld , waarbij
de Christenen der eerde eeuwen het Avondmaal op
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Goedere Vrijdag vierden? Hoe! vragen wij, beveelt
zich het gepaste, voegzame en nuttige der zaak niet van
vele zijden aan, en zou zij, tot tand komende, den
zegen der Avondmaalviering niet grootelijks kunnen bevorderen ? Wij vermeenen ja , en befloten daarom , dit
eenvoudig opí!;el aan hen , die hierin iets ten goede zouden kunnen verrigten, welmeenend aan te bevelen.
W.
LEVENSBERIGT VAN DEN SLOTPREDII{ER EN- DICHTER
JOANNES VOLLENHOVE , UIT EEN HANDSCHRIFT

VAN DESZELFS KLEINZOON.

V

olgens belofte, bevorens gedaan in dit Tijdfchrift,
_neem ik de vrijheid, deszelfs Lezeren bij dezen letterlijk
mede te deelen het Levensberigt van den Slotprediker
en Dichter Jo ANNES VoLLENHOVE, uit een Handfchrift van deszelfs Kleinzoon J o A N N E s v o L LE NH o v E , in der tijd voornaam Advocaat voor den Hove
van 17olland te 's Gravenhage. Het luidt als volgt :
„ Joannes Vollenhove is geboren den 2 Junij .des
jaars 1631, in de fladt Vollenho of Vollenhove, gelegen
in Overijsfel. Zijn vader Arnoldus Vollenhove, die geweest is der Rechten Doctor en Advocaat, en daarna
Burgemr. der gem. ftadt, heeft bij zijne huisvrouw Geertruid Alten , dochter van den Burgemr. Berent Alten ,
verwekt gehadt drie zonen en vier dochters , zijnde deze
joannes de oudfte der eerstgem. Zijn jeugt heeft hij te
Campen in de Latijnfche SchoIe doorgebragt, oefenende
zich ondertusfchen in het doen van eenige Oratien exercitii caufa en in de Latijnfche en Duitfche poëzij : gevendc in 't vredejaar 1648 , het zeventiende zijns ouderdoms ,
in 't licht een dankzegging en gebedt voor en om de
vrede der Christenheit , in Duitfche vaarfen gefchreven.
In hetzelve jaar naar de Academie te Uitrecht vertrokken
zijnde, heeft hij zich daar eerst bezig gehouden in poli.
ticis et arte oratoria onder den Profesfor Daniël Berck-
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ringer, in de Historie en Griekfche tale onder zijn neve
Bocfladius, en in de Philofophie onder den ProfesforRavensberg, doende aldaar in 't jaar 1651 een Oratie „ de
variis Imperiorum ex naturae praefcripto in toto Univerfo fpeciebus." Zich verder toegelegt hebbende op de Hebreeuwfche en Oosterfche talen, en op de Theologie onder den Profesfor Joannes Hoórnbeek , is hij van Uitrecht
vertrokken naar de Hoge Schole te Groningen , en heeft
aldaar, gedurende een kort verblijf, onder den Profesfor
Samuel Marefius zijne Theologifche f'udien in het laast
van het jaar 1653 voltrokken. Al flrax in het volgende
jaar 1654, en in het 93e. van zijn ouderdom, is hij begiftigt geworden niet het beroep tot den predikdienst te
Vledder, een dorp in de Lantfchap Drenthe gelegen: en
noch geen twee jaren aldaar geílaan hebbende, door de
Magiftraat der fladt Zwolle tot Leeraar in de Gemeente
aldaar verkoren. In het begin van zijnen dienst alhier,
wanneer deze fl:adt door een zware pest wicrdt aangetast, gaf hij in 't jaar 1656 voor de eer['cemaal in 't licht
zijn Kruistriomf, al een wijl tijds voor zijn beroeping in
die h:adt gedigt. En nadat hij noch geen tien jaren den
Zwolfchen predikfloel hadde beklommen (in welken tijdt
hij zich noch van een beroepinge naar Leeuwaarden hadt
verfchoont) is hij in het jaar i66g tot Predikant in 's Hage verkoren, en op den i8 Aug. van dat jaar zijn affèheit van de Gemeente van Zwolle genomen hebbende,
op den ;oen derzelver maandt in het predikampt in 's Gravenhage bevestigt. Zijnen dienst hier waarnemende, en
ondertusfchcn ook in 't volgende jaar in druk hebbende
laten uitgaan zijn affcheit van de Gemeente te Zwol, en
in 't jaar 1669 voor de eerffe reizu de Hecrlijkheit der
Rechtvaardigen, in drie predikaatfien door hem begrepen
(naderhant met elf andere vermeerdert) kroeg hij in het
jaar i 67o twee beroepingen , dc erne in Junij naar Leiden, en de andere in Septemb. naar Amflerdam, doch
van welke beide hij zo op de herhaalde verzoeken van
Gedeputeerden uit den Kerkenraadt, en van andere goede
vrienden , als uit genegentheit voor zijne Gemeente, zich
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excufeerde. In het jaar X674, in de maandt Mei, ging
hij als Predikant van de plegtige Ambasfade , bekJeet door
de Heeren van de Lier, van Rheede, van,Beuningen en
Haren , naar Engelandt , en na aldaar het merkwaardigfle
bezigtigt, en de Engelfche tale geleert te hebben, keerde
hij in Novemb. deszelven jaars wederom met de Heeren
Ambasfadeurs naar 't vaderlandt , groot gevaar door een
hevigen ftorm op de Ilollantfche kust uitflaande, en zijn
huisgezin, door 't gerugt van 't vergaan van 't fchip,
in de uiterfte drocfhcit vindende. In dé maandt Novemb.
van het volgende jaar wierdt hij in den Haag door de
Univerfiteit van Oxfort onverwagt vereert° met de Doctorale Bulle in de Theologie: en in het jaar í68z wierdt
hij , , door 't overleiden van Taddeus Lantman , oudtfte
Predikant, en uit dien hoofde ook Curator der Latijn
Scholen in den Haag: gevende voorts in het jaar-fche
1686 zijne poëtifche werken in 't licht , waarbij in 't ver
tij it noch fommige bijzondere dichtflukken zijn-volgan
gekomen. Eindelijk, na weinig minder dan 40 jaren, en
daaronder ontrent sq als oudfte Predikant de kerke van
's Hage ten dienst geftaan te hebben , is hij in 't begin
van 't jaar 1705 en in 't 74' ,zijns ouderdoms door haar
Ed . Groot Mog. van den predikdienst ontflagen, met behouding van zijn volle traktement en verdere eeren van.
advifeerende Item en praefidium op zijn beurte in deft
Kerkenraadt, doch van welke beide hij in 't volgende
jaar, op zijn verzoek, is ontflagen. En voorts den
overigen tijdt zijns levens in flilte , onder het uitgeven
in den jare 1706 van de Heerlijkheit der Rechtvaardigen.,
in veertien,predilaatfien door hem vertoont, en in poëtifche uitspanningen doorgebragt hebbende, is hij op den
14 Maart van 't jaar 1708 , oudt 76 jaren , 9 maanden en
I2 dagen , na eene bedtlegering van vier dagen, en met
volkome tegenwoordigheit van geest, in 's Hage ontilapen.
„ Bij zijne huisvrouw Gezina Haeke, dochter van Antoni Macke, Burgemr. der fladt Zwolle, niet welke hij
gedurende zijne dienst in die itadt op den 3 Maart z6^7
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in -huwelijk is getreden, heeft -hij zeven zoons en agt
dochters geteelt , doch van welke op zijn overleiden al+
leen twee zoons en vier dochters overig waren, zijnde
de andere , daaronder ook die reets tot hun jaren geko•
men, met bedieningen voorzien, en getrouwt, waren ,
doch zonder nagelaten kinderen, voor hun vader uit de
werelt gefcheiden. Zijn gem. huisvrouwe op den 2I Juhj
í68i overleden zijnde, is hij op den 7 Novemb. 1683
weder in echt getreden met Catharina Rofenboom , weduwe van den Secretaris Goethals, dochter van den
Prokureur Rofenboom, en volle zuster van Mr. Fredrik
Rofenboom , Raadtsheer in het Hof van Hollandt; welke, zonder uit dit huwelijk kinderen gezien te hebben,
mede op den 21 Februarij 1691 is gefturven, en hem
ten twedeu male weduwenaar heeft gelaten tot zijn
doodt toe. Van Ratuur is hij geweest redelijk lang,
doch niet zeer lijvig , hebbende daarbij een vrij gezonde
en fierke lighaamsgeflèltenis."
Dusverre het Handfchrift. Ik heb dat letterlijk afgefchreven, zoo om den Lezer deze levensbijzonderheden
uit de eerfle hand te geven , als omdat flijl en fpclling
tamelijk zuiver zijn. Men ziet hieruit, dat er, ondanks
de loffelijke pogingen van den Heer VAN D E R z U IL,
in deszelfs Levensberigt van den Heer v o t. I. E N H o v E,
medegedeeld in N°. IV van dit Tijdfchrift voor April
1827, eenige weinige onnaauwkeurigheden geflopen zijn,
welke het gevonden Handfchrift, waarvan de echtheid boven allen twijfel verheven is, mij met weinig moeite
doet aanwijzen. Zoo heeft v o r, L E N HO v E, bij voorbeeld , niet in 1653 , maar eerst in 't volgende jaar , te
kledder zijn predikambt aanvaard: zoo is hij niet vóór
of op zijne reize naar Engéland,, maar wel :na dientijd,
door de Univerfitcit met het Doctoraal diploma ongevraagd
vereerd; hetwelk ook bevestigd wordt door den inhoud
dier mede onder mij berustende Bolle zelve.; terwijl hij
ook niet op den t7den , maar reeds op den I4den Maart
1708 overleden is. Eindelijk heb ik trog -in eenige,fatvilieaanteekeningen gevonden, dat hij niet Bene : zuster ,
,

-
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behalve nog een jonger broeder ," gelijk de Heer v AN
DE R Z UI L meent, maar wel vier zusters en twee broeders gehad heeft , onder welke echter B E R N H A R T uit
zijn' dichterlijken aanleg en wetenfchap,-fak,zodr
als den rang, dien hij bekleedde.
Hiermede zal ik deze mededeeling befluiten, in de
hoop, dat ik met dezelve den liefhebberen onzer Letterkimde eenig genoegen en harer gefchiedenis geen ondienst
gedaan zal hebben.
G. VAN LEEUWEN,

Subflituut - Officier van , justitie
te dlknaaar.
DE JAGTPARTIJ OP RAINCY, BIJ DEN HEER OUVRARD,
DEN VERMAARDEN LEVERANCIER; OP FRANSCHE
WEELDE, NA DE OMWENTELING.

edurende verfcheidene dagen waren werklieden bezig,
G
om de oratljerij van Raincy in orde te brengen voor
het groote ddjeuner,, dat moest plaats hebben bij eene
jagtpartij, waarop de Heer 0 U va A It D Mevrouw P, tc A MIE R en hare vrienden had genoodigd. Ik had mij
dienst aangeboden, om mede toezigt te houden over-ne
de werkzaamheden. Mijn aanbod werd aangenomen. Men
gaf mij een vertrek bij de Pompe c feu. Ik kon dus
getuige zijn van al de toebereidfelen tot dezen feestelijken dag, welke onder opzigt en beíluur van den Heer
B E R T Ii F A U X, een der eerfle bouwmeesters van de
hoofdílad , gemaakt werden.
Raincy is omtrent vier mijlen van Parijs gelegen,
en het park reikt tot aan het bosch van Bondy. Dit
landgoed behoorde weleer aan den Hertog V A N O R L EA N s. Gedurende den wisfelvalligen loop der menfchelijke zaken, ten tijde der omwenteling, ging het van den
Benen kooper tot den anderen over , en werd eindelijk
liet eigendom van o U V R AR D, den rijken Comrnisfarisgeneraal , die het tot veel prachtiger verblijf maakte,
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dan hetzelve , als lusthuis eens Prinfen van den bloede,
was geweest. De onderfcheidene kleine gebouwen, die,
op Beringen afftand van elkander, in de tuinen en bij de
fraaifie partijen gevonden worden, de lusthuizen in het
park, het huis in het dorp, en het kasteel, waren fteeds
bezet door perfonen van rang, aan welke o u VR A RD
die gedurende het fchoone jaargetijde afftond; terwijl hij
voor zichzelven flechts een klein lusthuis behield,
Pompe à fez (Brandfpuit) genoemd , en verfierd met
eenen finaak en rijkdom , 'alsof men in een betooverd ver
zich bevond. , Dit gebouw ílaat op eene hoogte,-blijf
waar men, door middel van eene brandfpuitspomp , water in de kommen en kunstfonteinen van het park weet
te houden.
Terwijl ik te Raincy was , onttrok 0 U V R A R D zich
meermalen aan zijne winstberekeningen , en kwam zelf
de werken bezigtigen , die hij liet vervaardigen ; want
maken, afbreken , herbouwen op zijn landgoed was voor
hem een ongemeen groot vermaak, waarop hij fours even
zeer zich beroemde, als op zijn geluk in de wereld.
„ Ons lot ," zeide hij dikwijls vrij vermetel, „is ons ei
ongelukkig zijn , hebben het gemeen -genwrk;"zij,d
aan eigene onvoorzigtigheid of een verkeerd gedrag-lijk
te wijten." Hoe dit nu zijn moge, zeker is het, dat,
zoo in den tijd, waarvan ik fpreek, het gefternte van
N A P O L E O N eenen glans van zich gaf , die de geheele
wereld verbaasde en verblindde, de fier van 0 U V R A R D
in zijnen bijzonderen kring niet minder fchitterde. Is
het bevelvoeren over legers eene moeijelijke kunst , het
voeden derzelven vordert eene bekwaamheid , welke ook
hare verdienfle heeft. N A P O I. E o N en on V R A R D
gingen van hetzelfde punt uit, maar hadden elk eene ver
loopbaan , en zagen beide eindelijk even bui -fchilend
-tengwouikm.
Alien, die o U V R A P. D gekend 'hebben, zullen getroffen zijn geweest door de grondigheid zijner redeneringen en door de gemakkelijkheid, waarmede hij in den
omgang zich wist uit te drukken. Hij werd geboren te
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Nantes, waar zijn vader eene kleine papier1abrijk had.
Hij ontving flechts eene onvolkomene opvoeding; want,
fchoon hij vroegtijdig naar het geflicht van Clisfon werd
gezonden , was het hem echter, te midden der wanorden
van de omwenteling in Bretagne, niet mogelijk , de
loopbaan der letteren geregeld te volgen. Hij kwam jong
te Parijs. Zijn aangenaam voorkomen, zijn fijn gevoel,
een naauwkeurige " en vaardige geest van opmerken , maar
nog meer het aanzien en vertrouwen van Mevrouw T AL 1 r N , welke door fehoonheid en invloed toen alvermogend was, zijn boven mate bevorderlijk voor zijne eerzucht geweest. Deze voordeelen verhieven hem weldra
uit eenen minderen rang bij het leger , waar hij Lieutenant Elide - de - Camp van den Generaal B d I vi N was.
Zoo werd hij een der eerde fpeculanten in deze eeuw
van fpeculatiën. Doch ook hem is de onbeftendigheid
des voorfpoeds gebleken. De man ,' die door rijkdom en
pracht geheel Frankrijk verbaasde , die handelsbetrekkingen met den Koning van Spanje aanging , die tot NAP oL E 0 N zeide , dat hij de waardigheid der Koningen tot
den Rand der kooplieden had doen dalen, — deze tweede F o u Q u r T werd weggevoerd uit zijn betooverd
kasteel, om in eenen kerker geworpen te worden. Na
overladen te zijn geweest met vleijerijen , hem uit hoofde
zijner rijkdommen bewezen, zag hij zich twee malen zelfs
genoodzaakt , nederige fineekfchriften bij een befluur van
minderen rang in te leveren , ten einde de gunst te mogen erlangen , om , vergezeld van eenen oppasfer, uit de
gevangenis te gaan , eerst, om den zegen eener ftervende
moeder te ontvangen, en naderhand, om de oogen eener
geliefde dochter te uiten!
Maar in den tijd, toen o v v R A R D het fchitterend
feest gaf, dat ik zal befchrijven, was hij jong, fchoon,
en in het volle genot van alles, wat hem gelukkig fcheen
te kunnen maken. IIij verffond bij uitnemendheid de
kunst , om waarheden te zeggen onder den fchijn van
boerterij. Toen ik eens met hem in de oranjerij ging
zien , wat B E R T tz E A u x deed, zeide hij , niet een'
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fpottenden lach, onder anderen, tot mij: „ Ik heb tot
portiers te Rainey drie Ministers van Staat." Te weten,
D E T A L L E Y R A N n, Minister van Binnenlandfche Zaken , BE R T HI ER, Minister van Oorlog, en DEC RE s,,
Minister van het Zeewezen , hadden ieder voor zich een
zomerverblijf gekozen in de fraaije lusthuizen van het
park van RllinCy.
In het algemeen gelijken befchrijvingen van feesten
elkander. Dit feest , echter, onderfcheidde zich door den
keurigen finaak, die de toebereidfelen tot hetzelve regelde; ook droeg daartoe bij de tegenwoordigheid van
zoo vele aanzienlijke perfonen , als hetzelve aldaar te zamen bragt. 0UVRARD had Mevrouw RÉCAMIER
genoodigd, en verlangd, dat deze zich mogt verwaardigen, om de eer van het huis op te houden : de tenmpeI
behoorde der Godheid waardig te zijn , welke daar zoude
voorzitten !
In eene oranjerij , gevloerd met marmer , plaatfle men
eene tafel op eenen grond, even hoog als de bakken van
oenige fchoone oranjeboomen, die, beladen met bloemen
en vruchten , een groen gewelf vormden, vanwaar de
liefelijkfte geuren uitwafemden. Midden op de tafel was
Bene marmeren kom, vol helder water, met eene bedding van goudzand ; visfchen van verfchillende kleuren
fpeelden daarin. Het ontbijt was merkwaardig wegens de
kostbaarheid , den kwistigen overvloed en de keurige
fchikking der geregten. In liet naaste vertrek, waar koffij
en ijs toegediend werden, waren de wanden bezet met
groene wijngaardranken, en aan de takken binnenshuis
hingen ongemeen groote druiventrosfen. In de vier hoeken van deze zaal waren vier marineren kommen in de
gedaante van fehelpen , waaruit fonteinen van punch , orfade en oranjebloefemwater ontfprongen. De vruchten
vat alle werelddeelen , eenige natuurlijk, andere van fuiker, dekten fchotels van kostbaar porfelein. De uitgezocht{te wijnen en de fijnfie morgendranken vonkelden in
kristal. Voorts, menigte van gouden en zilveren vazen ,
afkomflig uit de werkplaats van B I E N N E T., den goud-
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fetid van B 0 N A P A R T E, verwezenlijkte hijnx de weelde der Oosterfche verdichtfèlen. Men kwam in verzoeking, om te gelooven , dat de. man, die zoo veel pracht
ten toon fpreidde , de lamp van A L AD IJ N gevonden
moest hebben.
De jagthoorn verving ditmaal het luiden der klok van
het kasteel , om het teeken te geven , dat men zich aan
tafel moest pleatfen. Wij gingen allen naar de eetzaal.
Mevrouw R1 CAMIEIi gaf aan Lady HOLLAND de
eereplaats tusfchen Vorst M A R K o F F en den Minister
van Oorlog ; zij zelve ging zitten tusfchen de Heeren
F o x en E R S K I NE de overige gasten kozen zich elk
eene plaats naar welgevallen.
Nadat op den hoorn het teeken tot de jagt gegeven
was, hoorde men weldra in de verte het geblaf der honden en het gefchreeuw der jagers. Rijtuigen van verfchillend maakfel ftonden ingefpannen voor de oranjerij. MeVrouw R É C A I\I I E R, Lady HOLLAND, de Heer
F OX en de Graaf M A It K o F F plaatflen zich in een derzelven; Mevrouwen MARMONT,VISCONTI en LuC iI E S I N I (legen te paard , en werden begeleid door een
luisterrijk gezelfchap van mannen , insgelijks te paard.
Kortom, ieder ging met zijnen finaal: te rade en vervoegde zich er bij op zijne wijze. De genen, welke niet mede op de groote jagt wilden gaan, werden door oppas
geleid, alwaar hazen en faizanten in me--fersinhtpak
nigte waren. Tot algemeene verzamelplaats was beilemd
een vierhoek in het bosch. Wij vonden daar een gezel
jagers, die ons wachtten, onder anderen den Heer-fchap
U
V
R A R D, die , daar het kasteel van Rainey door
o
hem aan Mevrouw R i c AM I E It was afgeftaan , om er
hare vrienden te ontvangen, enkel uit groote hoffelijkheid
geweigerd had daar te komen , uit vreeze , dat de tegen
wezenlijken eigenaar eenigermate-wordighevan
hindernis of dwang mogt veroorzaken bij haar, die heden
de eer van zijn huis moest ophouden. Onder de genen,
welke hij medegebragt had , bevond zich , onder anderen , de Gëneraal M 0 R E A U , die zich verontfchuldigde,
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dat hij des morgens niet op het ontbijt had kunnen komen.
Alle deze Meeren waren geheel als jagers gekleed, en
Wachtten fechts op berigten van herten, om op hunne
hoornen te blazen. Had de pracht van het ontbijt eens
algemeene verwondering veroorzaakt, de toebereidfelen
tot de jagt deden geene mindere werking. Op opene
plaatfee in het bosch had men tenten- opgeílagen, en in
deze tenten tafels niet ververfchingen geplaatst, niet alj
leen voor de jagers , maar ook voor alle lieden, zonder
onderfcheid van fand, welke in menigte uit de nabuur(chap derwaarts gelokt werden door hunne belangílelling
in zoodanig fchouwfpel. De natuurlijke vrolijkheid van deze
menigte vermeerderde nog door den aangenamen invloeddes wijas, die mildelijk voor dezelve werd gefehonken.
Zoo leverde het fchoone woud van Bondy het Bezigt op,
als van een groot fchilderiluk, waarop zeer vele en zeer
verfchillende groepen zich vertoonen.
Naar Raincy terugkeerende, zagen wij , dat de Heer
O U V R AR D niets had vergeten , wat flrekken kon , om
aan deze partij luister bij te zetten; want, daar hij onderílelde, dat de jagt tot zeer laat in den avond kon duren,
had hij de noodige befchilckingen gemaakt , om dezelve bij
fakkellicht voort te zetten. Ik kende reeds het treffend
fchouwfpel van de jagt ij flambouwen, daar er kort te
voren zoodanig eene in hetzelfde bosch had plaats gehad,
op bevel van j o s E P x B O N A PAR T E. Ditmaal, echtq•, eindigde de jagtpartij met den dag , en het. bosch
weergalmde nu alleen nog van het vrolijk gezang derlandlieden , aan welke de ververfchingen , voor de jagers beflemd , waren uitgedeeld.
Gedurende de jagt waren er , met de'uiteríle zorgvuldig.
held, toebereidfelen gemaakt tot een diner, dat in kost
déjeuner evenaarde , en een nog grooter aan -barheidt
gasten bijeenbragt. De lieer 0 U V R A R D plaatfile-tal
zich, eenvoudig als gast , aan tafel, terwijl Mevrouw
R L C A nit ER bij voortduring dc honnee4rs waarnam., 111
de boschjes rondom de oranjerij werd op blaas_inílrumenr
ten eene fchoone muzijk uitgevoerd; terwijl, in de verte,
BILNCELWv. 1828. No. 9.
H li
.
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zich het hoornmuzijk der jagers van Grosbois en Raincy
liet hooren.
Eene zoo vrolijke partij, waarop zoo vele bevallige
vrouwen zich bevonden, en die door eene .keurige muzijk
werd verlevendigd , kon niet wel zonder . dans eindigen.
Het bal begon dus op het ruime grasperk voor het kas
ieder nam er deel aan. Veldheeren, ten toppunt-tel,n
van roem geklommen , flaatsmannen , rijk in eerambten en
aanzien, jonge eerzuchtigen, die nog menigte genietingen
of teleurltellingen te wachten hadden, uitgewekenen, die
op den geboortegrond het leed, ten tijde der omwenteling ondergaan, vergaten, Engelfchen, Rusten, Pruilen
en Franfehen , allen bewezen hier hunne hulde aan T E R vS I C H o R R.. Het was middernacht , eer iemand der gasten zich herinnerde , dat hij nog vier mijlen moest afleggen, alvorens zich te Parijs ter ruste te begeven.
NOC IETS OVER DE ALGEMEEN AANGENOMEN NEDERDUITSCHE

SPILLING, TEGEN DEN HOOGLEERAAR M. SIEGENBEEK,
DOOR MR. C. M. VAN DER KEMP.

(Pervolg en flat van bi. ¢o4.)
liet laatfte punt, waaromtrent de Heer SIEGENBEEK
de door hein voorgèdragen fpelling tegen mijne bedenkingen
verdedigt, is het fchrijven van nogtans. Terecht zegt hij,
dat ik toon, in het gefchil , door hem met B 1 L D E R D 1f K over
dit punt gevoerd, het meest tot zijn gevoelen over te hellen.
Ik wil alleen in plaats der g de ck gebezigd hebben, en dit
om de tertlond volgende t, die de voorafgaande klank nood
maakt. Neen, zegt de Heer SIEGENBEEK,-zakelijhrd
wanneer men hier de ch toeliet, dan zou men ook de algemeen
aangenomene onderfcheiding van NOG (ADHUC, ETIAM) en
NocH (NEgUE) moeten opgeven. Ik erken hierop niet gedacht
te hebben, omdat ik meende en alsnog meen, dat nochtans
noch met de fpelling van nog, noch met die van noch iets
te maken heeft. Ik meende en meen alsnog, dat nochtans
één onfamengefteld woord is, dat, het moge dan van nog
zijn afgeleid, echter deszelfs fpelling niet behoeft te volgen,.
evenmin als men moet fchrijven, in plaats van lengte, langta,
,
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omdat het van lang, of, in plaats van vorst, vrost, omdat
het van vriezen afdamt. Indien sIEGENBEEK meent, dat
zijn nogtans famengelleld is uit nog en taps i dan zie ik hier
eerre meerdere toenadering tot het gevoelen van BILDERD ij K, die, nogthands fchrijvende s hetzelve houdt famenge
field uit nog en thands. Beide zijn het dus volmaakt eens,
niet alleen over de fchrijfwijze, maar ook over de beteeke.
nis der eerfie lettergreep; zij verfchillen Hechts over de fchrijf•
wijze en de beteekenis der laatfle. Maar is dit zoo, waarvoor houdt dan SIEGENBEEK liet oude tan of tont, zijn
tegenwoordig tans? Dit zegt hij niet: BILDERDIJK houdt
het voor het tegenwoordige thands, en wil het uit dien hoof.
de ook zoo gefchreven hebben. B 1 L DE RD u K geeft dus
reden, doch S I EGE N BEEK niet: en wanneer ik nu enkel
en alleen afging op de leeringen dezer twee taalgeleerden,
dan zou ik in de féhrijfwijze van nogthands het gevoelen van
B IL D £ R D IJ K, die reden zijner zaak geeft, verkieslijker vin..
den, dan dat van S I EGENBEEK , die nu na de verklaring,
dat hij nog in zijn nogtans houdt voor no; (adhuc, etiam),
niet zegt, welke beteekenis hij aan zijn tans wil gehecht
hebben. Met dit al kan ik mij nog niet vereenigen, noch
met de fpelling van B IL D E R D IJ K, noch met die van s I EG E N L' E E K. Ik ben nog niet overtuigd, dat het betwiste
woord famengefleld zou zijn uit nog en thands. En offchoon
ik wil toegeven, dat het van nog afíiamt, moet men echter
ook toegeven, dat het onderfcheid tusfchen nog en noch gants
willekeurig en niet in den aard der taal gegrond is, die in
beide de beteekenisfen de fpelling van noch vordert, gelijk
ook oudtijds volhandig gefchreven werd; terwijl het gebruik
alleen in het fchrift, klaarheidshalve, het onderfcheid tusfchen
nog en noch heeft ingevoerd. Nog is dus, wat men ook zeg
moge, eene verbasterde fchrijftvijze:•doch wat is het nra-gen
noodig diezelfde verbastering ook in nochtans in te voeren,
waar dezelfde reden voor verbastering niet aanwezig is ? Wij
verwijzen hieromtrent den lezer tot de tweede voorloopige
aanmerking, welke wij in ons vorig betoog hebben medegedeeld.
En hiermede wenschte ik wel te mogen besluiten. boen
de Heer SIEGENBEEK laat mij zulks niet toe. Bij gelegenheid dat hij mij tegenfpraak met mij zelven ten laste legt in
de verdediging van de fpelling draagt, volgt, vaart hij in
eens tegen mijnen perfoon uit en fielt dien in een onguntlig
Hh2
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daglicht. Hij zegt, dat meer dan alle taalkundige gronden
blijkbaar bij mij geldt het gezag Van B IL DE R DIJ It. Ik heb
alle mogelijke moeite gedaan,- om in de verfchillen tusfchen
BILDERDIJI( en.sIEGENBEEK-de taalkundige gronden op
te fporen. Dan, daar ik zelve geen taalkundige ben, zelve
njet in de oude gefchriften heb - omgewroet , maar door de
oogen van andere taalgeleerden zien moest, heb ik nagegaan,
welke gronden van beide zijden werden aangevoerd ter verdediging en wederlegging der wederzijdfche gevoelens. En
ten gevolge van dat onderzoek heb ik voor mij zelven de
flotfom opgemaakt van hetgeen mij als waarheid voorkwam.
Indien ik niet genoeg gebouwd heb op taalkundige gronden,
zoo wijre de Heer S I E G ENBE EIC dit zich zelven , omdat hij
er dan geen genoeg heeft aangevoerd. Want toch op alle
die, welke door hem zijn bijgebracht, meen ik gelet en er
mijn oordeel naar geregeld te hebben, Ik heb het in mijn
voorgaande betoog gezegd , en meen het ook met der daad
getoond te hebben, dat ik tusfchen SIE G ENBEEK en B I LD E R D ij K den eclecticus gefpeeld heb. Welke reden heeft
dan S I EG E N B EE K, om mij nu, tegen mijne eigene gezegden aan, te logenflraffen ?
Maar hij zegt, dat het gezag van BI L DER D IJ Ic blijkbaar
bij mij het meeste geldt. Ik antwoord, dat hij dit blijkbaar
mis heeft. Of heb ik niet duidelijk genoeg te kennen gegeven, dat ik aan B I-L D E.it D IJ K geen ander gezag toeken, dan
om, als een aanzienlijk en onafhankelijk taalgeleerde, te famen met STE G EN B EEK het gebruik te vestigen ? Het gezag
van BILD ERDJJK is bij mij volfirekt niet grooter dan dat
van S I E G E N B E E K. Datgene, waarin beide overeenkomen,
boude ik voor een gevestigd gebruik-; en omtrent datgene,
waarin zij verfchillen , heb ik de taalkundige gronden trachten na te gaan. Voor een ieder, die niet willens blind zijn
wil , is dit duidelijk ; voor anderen fpreelt ik niet.
Ik had 'dan ook niet verwacht, dat mij dat gezag, hetwelk ik aan r. IEL D E RD IJ I{ weken, zou worden tegengefproken. Dan de Heer SIEGENBEEt{ doet zulks. IIILDERD ij It is bij hein geen onafhankelijk taalgeleerde. Tot het
denkbeeld van onafhankelijkheid in dezen, zegt hij, bekoort
-

niet enkel, dat men niet blindelings het gezag van anderen
volge, maar ook dat men zich aan dat zijner eigene driften
vete te onttrekken. Ik zie niet, dat dit laatfle een vereischte is der onafhankelijkheid. Zekerlijk , men is even min oir-
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afhankelijk, wanneer men zijne eigene eens aangenomen gevoelens blindelings blijft voorftaan, als wanneer uien blinde
volgt de gevoelens van anderen. Maar de Heer BI L--lings
D E R D IJ E erkent het nergens , dat hij zijne gevoelens blijft
aankleven . om de eenige reden, dat hij ze eens geuit heeft.
Indien hij ergens toont een blind verdediger te zijn zijner
eigene eens aangenomen gevoelens, niettegenftaande hij van
derzelver valschheid overtuigd zij, dan zekerlijk heeft sIF.GEN BEE K onze toeftemming , dat ook B I L D ER DIJK niet
onafhankelijk is : maar zal S.I E G E N B E E K die veronderftelling
durven waar noemen , zonder zich fchuldig te maken aan
zeker gevoel van eigene onfeilbaarheid ? Zekerlijk , het is
onbehoorlijk, wanneer men, gelijk s I EG EN B EF- K van B I IsD E RD IJ K zege, zijne eigenliefde en hooggevoeligheid niet ge.

noeg onder bedwang heeft, om de waarheid ook dan te huldigen, wanneer men daardoor zou moeten erkennen vroeger ge
te hebben. Zekerlijk, B I LOER D IJ K is op een' . ver -dwal
weg, indien het hem niet zoo zeer om de waarheid,-kerdn
dan wel om de handhaving zijner onfeilbaarheid- te doen is.
Maar, wat men ook zeggen moge, het is altoos een petitlo
p;•incipii , wanneer men dit aan BIL D E RD IJ IC ten laste legt.
Ik behoef hem niet te verdedigen. Vooral wil ik dit niet iin
zijne ongezoute uitvallen tegen den Heer S I E GEN BEE K.
Ik geloof, dat hij hierme2 aan dezen een groot en gants otIverdiend onrecht gedaan heeft. Het doel toch van dezen was
niet, en mocht niet zijn, de taal in hare oorfpronkelijke zwiverheid,_zoo veel mogelijk te herftellen, en dus hare gronden
te onderzoeken, een doel dat B I L D E R D 1J It zich prijslijk
voorfielt; maar het doel van SIEGE N BE CII was, en mocht
flechts zijn, eene eenvormige fpelling in te voeren, door alleen alle verfchil van fpelling weg te nemen , en daarentegen
onaangeroerd te laten hetgeen hij bij alle goede fchrijvers in
een vast gebruik vond. Mogelijk zou de door hem aangeprezen en algemeen aangenomen fpelling veel meer met die
van BIL D E R D IJ K zijn overeengekomen , indien het hem had
vrijgeflaan de gronden der taal op te fporen en zich alleen
daarnaar te regelen. Dan , (om terug te keeres) BILDE RD ij K verdedigt zijne eigene gevoelens en niet die van anderen als zoodanig; en daar hij buiten kijf een aanzienlijk taalgeleerde is, heeft hij ook het recht, om benevens de overigen het gebruik in de taal te helpen vestigen , of door het
volgen der oorfpronkelijke fehrijfwijze tegen te gaan. Grootex
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gezag ken ik hem niet toe: want wat innerlijke waarheid is,
berust niet op gezag, maar op zich zelve. Ja, over het geheel , volg ik de algemeen aangenomen fpelling, totdat het
mij duidelijk blijkt van hare verkeerdheid.
De Heer s I E G EN B E E K heeft dus geene reden om mij
toe te voeren, dat bij mij blijkbaar het gezag van BILDE RD IJ i meer geldt dan alle taalkundige gronden. Maar ook is
deze aantijging onbehoorlijk en ongepast. Of wat beteekent
zij anders als het meer platte: Gij zijt een Bilderdijkiaan,
een domper, een gek? Hij weet toch zeer goed, dat deze
woorden tegenwoordig voor gelijkbeteekenend gehouden worden. Wat doet het er toe, wie ik ben, hoe ik denk In het
algemeen ? Zullen daarom mijne bijzondere gezegden minder
waar zijn? Waarom dan hier eene perfonaliteit gebruikt ?
Of heb ik den Heer SIEGENBEEK eenige reden gegeven,
om mij met hatélijke aanmerkingen te bejegenen? Heb ik
niet in mijn voorgaande betoog alle befcheidenheid omtrent
hem In acht genomen? Of is zijn oog boos, omdat ik diem
zelfde befcheidenheid ook omtrent den zoo algemeen gehaten
BILDERD11K getoond heb? Hij bedenke toch, dat, wan_
neer verfchillenddenkenden zlch íleeds alleen tot de argumenta ad ren; bepaalden, en alle argumenta ad hominem, als
. niets afdoende, varen lieten, er mindere iiefdeloosheid, meer
eenftemmigheid zijn zou.
Wil de Heer si EG EN BEE it met zijne aantijging te kennen
geven, dat ik een leerling ben uit de fchool van BILDE RDll K, (gelijk mij eens, dom genoeg, de Groningfche Profesforen door middel eener Inaugurele Disfertatle van een' Student hebben doen bekend worden) dan mag ik hem gerust
stellen met de verklaring, dat ik niet alleen de lesten van
$ IL DE R D IJ K nooit gehoord, maar hem zelfs nooit ofte ooit
gefproken heb. Maar wil hij zeggen, dat mijne gevoelens
In zeer vele opzichten met die van B ii. DE RD UK overeenkomen, dan wil ik zulks gaarne toegeven, en, In fpijt van
den gantfehen drom der tegenwoordige vrijheid- en verlichtingpreekers, (*) er opentlijk voor uitkomen, dat mij meestal
de redeneringen van BILDERDIJE oneindig bondiger en juister toefchijnen dan die zijner beisrijders. Maar noch B I L(') Zoo de FIeer v 4 N n r tt x n MP, Wien de Redacteur even min de eer
beeft perfoonlijk te kennen, als deze verklaart/ den Heer B I BEBBIJR
Pooit ofte ooit gefproken te hebben, dit lets zonder zijnen naam had
ingezo #lden, zou deze uitval { als tjrijdig met den liberalen geest van dit
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A E RD Ij R , noch S i E G E N A E E It, noch iemand anders zal
het ooit, zoo ik hoop , van mij kunnen .verkrijgen, om op
hun Iouter gezag of waarheid of leugen te noemen, hetgeen
mij niet als zoodanig toefchijnt. Ik hoop heeds gedachtig
te zijn aan het

Amicus Plato, amicus Socrates, fed magis amlca veritas
hetgeen, vrij vertaald, dus luldt:
Onderzoekt alle dingen, en behoudt het goede.
Tijdfchrift, voorzeker niet behouden zijn gebleven. Nu, echter, had
Redacteur Beene vrijheid, iets weg te laten of te veranderen; maar vermeende hij, dit zoo wel, als den fcherpen toon, dien de Steller zich omtrent
den zachtmoedigen a re, o s N n s sic veroorlooft, te zijner eigene verautrroording te mogen en te moeten laten.

PLAATSELIJKE, GESCHIED- EN OUDUEIDKUNDIGE HERINNERINGENI
VAN EEN REISJE DOOR EEN GEDEELTE VAN GELDERLAND

EN IN DE OMSTREKEN VAN KLEEF.

(l

érvolg en /lot an bl. 398.)
VI.

ezen dag, over Beek en Ubbergen naar Nisxegen willenD
de gaan, reden wij vroegtijdig

van Kleef af. Weldra bereik.
ten wij Kraaienburg, een klein, ellendig Pruisfisch fftadje,
dat niets merkwaardigs bezit, en fpoedig bevonden wij ons
i u in de herberg te Beek, en dus weder op .vaderlandfchen
bodem. Het was nog vroeg in den morgen, en wij hadden
derhalve den tijd, de fchoone omstreken van dit bevallige
dorpje te gaan bezoeken. I-Iier mag de natuur, met regt,
fchildorachtig en romanesk genoemd worden; overal is her
groen, van wege de menigte beekjes, die men allerwegen
aantreft, van eene uitnemende frischheid; van de hoogte der
bergen geniet men de treffendíte vergezigten, en, het fmalle
bergpad afdalende, omhult u weldra de bekoorlijke vallei,
vriendelijk tot rust en verademing nitnoodigende. Hetzelfde
landelijk fehoon , hoezeer verfchillend in tint en fchakering ,
ontmoet men te Ubbergen , een half uur verder gaans gelegen.
Dit laatfe was weleer eene Heerlijkheid, waarvan in de Gefchiedenis reeds vroeg melding wordt gemaakt; het tegenwoordige kas-
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teel van Ubbergen is een zeer fraai gebouw, voorzien van
welaangelegde wandelingen en fchoone waterwerken.
Maar zeer eerwaardig zijn de omftreken van Beek en Ubbergen in betrekking tot_ de vroegte Gefchiedenis des Vader
Vrij algemeen fielt men, dat het heilige Woud, waar-lands.
CL A U DI US CIV I LI S zijn nachtelijke gastmalen aanregtte,
en de verhitte gemoederen ten irijde tegen de Romeinfche
heerfchappij opzette, omfireeks deze plaatfen, en meer bepaaldelijk in de naburige flreek, het Nederrijkfche Wald ge naamd, moet gezocht worden. Anderen denken hier aan het
Haagfiche Bosch, of aan het voormalige Schaakenbosch, tusfchen den Haag en Leyden gelegen ; doch , mijns inziens, met
minder grond. Dat Npmegen4 de Stad der Batavieren geweest is, hieraan valt bijna niet meer te twijfelen. Wat men
onder zoodanige flad te verflaan hebbe, zulks is moeijelijker
te bepalen; maar voorzeker zullen, bij fommige gelegenheden, de aanzienlijkflen des lands dáár vergaderd zijn geweest, om over de algemeene belangen te raadplegen. En
zou het clan zoo geheel ongerijmd zijn, te vooronderftellen,
dat C L AU Di U S C I V I LI S, van eene dergelijke gelegenheid
gebruik makende, de vergaderde oudllen en aanzienlijken
op een feestmaal noodigt en hun zijne ontwerpen mededeelt?
Maar nog eene andere omltandigheid pleit voor het gevoelen,
om dit bedoelde heilige Vond in de omflreken van Nijmegen
te hellen. Men kent den invloed, diets de Waarzegfiers op
de Batavieren uitoefenden, en onder deze is V E L L z D A de
meest beroemde. Zij behoorde tot het volk der Brstcteren,
wier woonplaats in het kwartier Zutphen en op de Yeluwe moet gezocht worden. Voorzeker heeft C L A U D I us
CIVILIS zich van haren invloed bediend, om de geestdrift,
die in hein blaakte, in de gemoederen zijner landgenooten
over te forten: want dat zij zich inderdaad met deze be-,
langrijke onderneming bemoeid hebbe, blijkt daaruit, dat de
Romeinfche Veldheer C S RIA LI S, ten einde den vrede te
verkrijgen, zich tot haar en hare vrienden wendde. Een heilig Woud, (want denkelijk hadden de Batavieren er meer
dan één) in de nabijheid der woonplaats yan V E L L E D A ge
dus de verkieslijkfte plaats voor eene zamen-legn,was .
komst, gelijk C I V I L I S bedoelde; terwijl de berg- en vallei
grond, die deze ftreken bijzonder kenfchetst, menige-achtige
gefchikte plek aanbood , waar het oog van Romeiufche befpieders de eedgenooten niet kon gadeflaan.
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Tegen den middag kwamen wij te Nijmegen, en gingen
dadelijk, met de Gierbrug, over de Waal, dewijl wij liever
te Lent, dan in de ftad zelve, wilden logeren. Een uurtje
uitgerust hebbende, lieten wij ons weder naar de ftad overbrengen, ten einde deze te bezigtigen. Nijmegen is voorzeker de fchoonfte plaats van geheel Gelderland, en vereenigt in zich fchier alles, wat het verblijf linnen eene flad
aangenaam kan maken. Zoo wel binnen, als even buiten de
muren, heeft men de aangenaamfte wandelingen; veelal is
de read luchtig gebouwd, en hare ligging is zoo gezond, als

eene eenige in

geheel

Gelderland.

Alles heeft hier

het aan-

zien van voorfpoed en welvaart: op de ftraten en aan de
kade heerscht zekere nijvere woeligheid , het kenteeken van
handel en vertier; terwijl de aankomende en weggaande diligences en ítoombooten niet weinig toebrengen, om deze vrolijke levendigheid te' vermeerderen.
Het eerfile gebouw , dat wij gingen bezigtigen , was het
Raadhuis, in den gevel prijkende met onderfcheidene flandbeelden , voorflellende de Roomsch - Koningen en Keizers ,
aan welke de clad hare voormalige vrijheden en privilegiën
te danken heeft. De bijzonderheden , welke men van binnen
aantreft, zijn: het bekende Ni^sneegfche raad/el; de zaal,,
waar

in 1678 de

vrede

tusfchen Frankrijk en de T'ereenigde

Nederlanden werd gefloten , en welke nog veríierd is met de

beeldtenisfen der onderfcheidene afgezanten, toenmaals tegen
oude wapenen en dagzwaarden, onder welke-wordig;en
laafde men wil, dat die, waarmede de Graven VAN H o on NE en EGM O N D, te Brusfel, zijn onthoofd geworden, zich
zouden bevinden; en eindelijk verfchillende Romeinfche oud
opgegraven , en in eene bo--hedn,iomílrkfad
vengalerij, van weerzijde, in den muur gemetfeld.
Maar het weder was te fchoon , om zich lang in dat oude
gebouw op te houden , en beide verlangden wij, de heerlïjke
wandelplaats, het Falkhof genaamd, te bezigrigen. Deze
wandeling ligt op eene aanzienlijke hoogte in het noordoosten
der flad, en biedt, over de Waal, op het naburige dorpje
Lent , op de Betuwe., de Eltenfche hoogten, en verfcheidene
andere punten, een'gezigt aan, dat de weelderiglle verbeelding te boven gaat.
Verfcl.eidene oudheden verfierden eenmaal deze plek, waarvan thans nog alleen overig zijn een gedeelte van eenen telupel , in het midden van het hof, en Bene kleine kapel van
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eene zestienhoekige gedaante. Omtrent den tijd van derzelver ílichting is veel getwist geworden; thans fchijnt men het
tamelijk eens te wezen, dat zij niet zoo oud zijn, als men
weleer voorondertlelde. Maar het fchoonfte gebouw, dat men
hier te voren aantrof, in 1796, helaas) tot afbraakverkocht,
door KAREL den Grooten,
was de Burg, een
denkelijk op de grondlagen van een ouder gebouw van Roineinfchen oorfprong, geílicht. Niet alleen deze Vorst, maar
ook na hem verfcheidene Roomsch - Koningen , Keizers en
Prinfen hielden dáár nu en dan hun verblijf, zich In de om11reken der flad met de jags verlustigende, waartoe het R ijksWald hun de beste gelegenheid aanbood. In 1248 werd de
burg, met heerfchap, leen- en dienstmannen en verder toebehooren , door den Roomsch - Koning WILLEM DEN H,
aan O T T O DEN II, Graaf van Gelre, voor zestienduizend
marks zilver, verpand; en de flad, met vlekken en dorpen,
bij eenen naderen pandbrief, kort daarna. Van dien tijd af
hebben de Rad en het Rijk van Nijmegen tot Gelderland
behoord, met behoud echter van alle vorige regten en privilegién.
Eene gebeurtenis, op dezen burg omfreeks 1340 voorge-.
vallen, hoezeer niet onbekend, verdient hier echter eenige
melding, vooral voor dezulken mijner lezeren, die zich niet
veel met gefchiedkundige bijzonderheden ophouden. REYNALD DE II, eerde Hertog van Gelre, was, in 1332, met
E L E O N O R A, zuster van EDUARD DEN Ill, Koning van
Engeland, gehuwd (*). Hoogstvereerend was, wel is waar,
dit huwelijk voor R E Y NA L D, toenmaals nog Graaf; maar
of het even gelukkig is geweest, zulks valt zeer te betwij_
felen. Dit ten minne is zeker, dat de Hertog, het zij opgellookt door hovelingen, het zij hakende naar een ander,
meer bekoorlijk voorwerp, zijne gemalin, in de laatste jaren
van zijn leven, van zich verwijderde, onder voorwendfel,
dat zij van eene melaatfche ziekte was aangetast. Diep moeten deze beleediging en yalfche aantijging de onfchuldige gegriefd hebben; lang leed zij in fitte, doch eindelijk fpoorde
haar het eergevoel tot openlijke regtvaardiging aan. Op zekeren dag zat RE Y N A L D , op den burg te Nijmegen, aan

Rijkspaleis

,

,

\

(x) Men zie de fchoone Romance van den Dichter A. c. w.
STARING: ELEONORA VAN ENGELAND, in den bundel zijner

Nieuwe Gcdic.iten.
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tafel, omringd van ridders, edelen en knapen. Lustig ging
de berkenmeijer, met den fchuimenden Malvezij en Rijnwijn
gevuld, de tafel rond; zang en fnarenfpel verhoogden de
vreugde van den disch, en, onder fchaterend lagchen, ver
zich met de luimige invallen van den hofnar,-makten
of reikte, als poenitet, nu dezen, dan genen, den met zout
gemengden beker toe. Maar eensklaps verfchijnt In de poort
der hal, waar men vergaderd is, E L E o N o R A , aan elke hand
een knaapje, bij R E Y N A L D gebaard. Verfchrikt rijst de
Hertog op ; zang noch fnarenfpel worden meer gehoord, en
eene doodfche fiilte vervangt het fchaterend gejoel. Rustig,
maar tevens zedig, treedt de koninklijke vrouw tot voor haren gemaal, werpt den mantel af, en vertoont , ten blijke harer reinheid , het ontbloote bovenlijf aan het verzamelde gezelfchàp. En nu zegt zij, op eenen klagenden toon, gelijk
de Kronijk ons meldt: „ 0 myn lieve here ! nu bidde ich
„ uch, dat yr van dem gebrechen ind van der kranckheit,
„ die myr fo wreuelich is czo gegeven, dat ich dae mit be„ vleckt fy, wilt vlyslich anfyen ind underfoichen, want
„ ich byn as andere vrauwen, ind hain gheyn gebrech van
„ der genaden Godes in myne lyve. Siet hie fyn ure tzwen
„ foene ilarck ind gefunt, als yr die fiet hier stain vur uren
„ ougen. Ind der weren mit der genaden ind hulpe Godes
„ waill were , wer idt (ache dat urent halven gheyn hynder„ nisfe dae van gewest were. By aventuren idt mach noch die
„ tzyt komen, dat dat Gelresfe volk fall befchryen unfer tzweyr
fcheydunge, foo wanne fy fyen werden dat fy gheynen
lands heren van unfeten blode mere hauen." — En, maar
al te zeer werd de voorfpelling van EL E 0 N 0 R A verwezen
beide knapen, die nu zoo vreesachtig aan moe -lijkt.De
zijde. flonden, zetreden, weinige jaren daarna, geheel-ders
Gelderland als in vuur en vlam; met hen werden de onzalige
twisten tusfchen de HEECKERENS en BRONKHORSTEN
geboren ; an U A RD ontweldigde zijnen ouderen broeder R E YNALD den hercogshoed, en in honderd jaren werd geen zoon
van Gelre geboren.
Gaarne hadden wij nog het Belvedere, aan het einde van
het nabijgelegene Keefkensbosch, beklommen; maar wij waren
te zeer vermoeid om dit te ondernemen , en befloten, na
eene wandeling door de flad , naar Lent terug te keeren. Zoo
gezegd, zoo gedaan; in liet logement wachtte ons reeds de
maaltijd, en het overige van den avond bragten wij, fiil en
genoegelijk, in .liet gczelfchap van etnige vrienden door,
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VII.
Den volgenden morgen reden wij naar frnhern. Het fchoone weder, dat wij op ons ganfche togtje gehad hadden , begon ons thans te verlaten; en wij waren regt verheugd, dien
dag niet in Bene herberg , maar bij goede vrienden te zullen
,

doorbrengen. Tegen den middag klaarde de lucht een weinig
op, waarvan wij dan ook dadelijk gebruik maakten ,om eene
Wandeling naar het, bijna onder de had liggende, landgoed
Sonsbeek en Hartgensberg te doen. Veel hadden wij' van de
verbeteringen en verfraaijingen gehoord , die dáár, in de laat
jaren , met ontzettende kosten, waren daarge(leld gewor--lIe
den; maar hetgeen wij zagen, overtrof verreweg onze ver
Overal ziet men de iloutfle plannen met eene ko--wachting.
ninklijke onbekrompenheid ten uitvoer gébragt; 'Hier heeft,
in derf letterlijken zin des woords, de kunst over de natuur
gezegepraald ; of liever, hier heeft de eerie zich in de laatte gehuld. De effene grond is tot glooijende hoogten aangejegd geworden ; beekjes, fonteinen en watervallen breken
bier het eenzelvige, dat men dikwerf, bij gebrek aan water,
pp hooge gronden aantreft; overal heerfchen , fmaak en orde,
Eerwijl liet geheel op de voortrefelijklle wijze is onderhou
oranjerij en broeijerijen, vooral de laattien, kennen-^1en.D
mogelijk in ons Vaderland derzelver weerga niet; en, terwijl
wij op menige andere plek ons in het landelijk fchoon ver
hadden, bewonderden wij hier de kunst in hare ge=-lustigd
heele voortreffelijkheid. Het landgoed , dat van eene zeer
groote uitgebreidheid, waaronder -weinig heigrond, is, verder
indringende , treft men ook menige partij aan , waar de natuur zich in hare volle bevalligheid vertoont; en wij moesten
bekennen, dat deze afwisfeling var kunst en natuur een geheel vormde , dat eiken beminfiaar van het fchoone verrukt en
verbaasd doet flaan.
Hoezeer wij te voren dikwerf op Rozendaal en Beekhuizen
waren geweest, hadden wij nogtans gaarne een uitftapje naar
deze buitenplaatfen gedaan ; maar cie tijd was vrij kort en
het weder niet zeer gunflig, zoodat wij naar Arnhem terug
Wij bragten daar een zeer aangenamen dag door,-kerdn.

en reden des avonds naar Dieren waar wij een paar dagen
,

bij een onzer vrienden dachten te vertoeven.
Het weder bleef bij aanhoudendheid regenachtig, en fleehts
door de buijen heen konden wij den anderen dag eene wan-
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deling naar liet naburige Reederoord doen. De Dierenfehé en
Middagter - alléën prijkten nog in derzelver volle fchoonheid ,
hoezeer het jaargetijde begon te vorderen; zelfs de ligte
herfsttint, die zich reeds hier en daar vertoonde, verhoogde,
in ons gevoel, het fiatige dier beide prachtige lánen . Elk
kent het fchoone Reederoord, op eene aanmerkelijke hoogte,
aan de oevers van den 1/stel in de nabijheid van Dieren,
gelegen. Het gezigt, dat men van hier over de rivier geniet, is allerbekoorlijkst. Een groot gedeelte van het Zutphenfche kwartier breidt zich hiervoor het oog uit; in het
verfchiet ontdekt men het Kleeffche en Eltenfche gebergte,
terwijl de geheele vlakte rijk met' Reden , dorpen en gehuchten gefchakeerd is. Reederoord zelf is in eeneb eenigzins
flijven , doch fatigen fmaák aangelegd; de grond echter , die
zeer heuvelachtig is ,en de fchoonfte glooijingen en hellingen
vormt, neemt daardoor de eentoonigheid weg, die de wijze
van aanleggen in de vorige eeuw kénfchetst.
Dieren 'zelf levert in deszelfs omftreken de fcliooníte wandelingen op. Her behoorde voorheen aan de bekende Graven
VA N DE N B ERG , en werd door hen, vóór verfcheidene een.
wen, aan het Duit/die Huis te Utrecht gefchonken, welks
Ridders er eerre Kommanderij vestigden. Naderhand, en wel
in 5647, is het, met zeer vele in de nabijheid liggende goederen , door w ILL E M n E N II, Prins van Oranje, aangekocht geworden, die er eerre groote wildbaan deed aanleg
Thans is het grootfle gedeelte van den omtrek van'-gen.
Dieren een Domein van den Staat.
Niet 'ver van Dieren , aan de andere zijde van den Ijsfel,
tusfchen 'Doesburg en' Zutphen, ligt het oude kasteel van
Bronkhorst, eene der voormalige vier bannerijen, van' Gelderland, met het vlekje van dien naam. Den volgenden dag de_
den wij een uitflapje derwaarts. Slechts een klein gedeelte
van het Ilot is nog aanwezig; het overige is in 1824 afgebroken geworden.
De voormalige vier bannerijen van Gelderland waren die
van Bronkhorst, 's Heerenberg, Tisch, en Baer en Lathers' (*).
Derzelver oorfprong is moeijelijk na te gaan of te bepalen.
(*) In een oud, bekend fpreukje worden zij aldus aangeduid:
Berg de rijkf}e.
Bronkhorst de edelfle.
Baer de oudite.
Wsch de Sloutfie.
,
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De Banners zijn , in den beginne, denkelijk, aanzienlijke Heeren geweest , die , toen er bepaalde en leenhoorige Graaffchappen kwamen , hunne onafhankelijkheid binnen den omtrek
hunner goederen hebben weten te handhaven. Zij oefenden
naderhand dan ook zelve het regt in hunne bezittingen uit;
togen, onder eigene banier, met ridders en knapen , te velde; floten verdragen; bouwden lieden; fchonken regten aan
hunne onderzaten, en waren in alles pares der Graven. Met
REYNALD, onder wien Gelderland, in 1339, tot een Her.
togdom werd verheven , klom het aanzien der Bannerheeren
hooger, hoezeer zij eigenlijk jn magt en onafhankelijkheid
verzwakten. Zij werden nu wel de eerfle landhand van het
gewest, en oefenden alleen, in het algemeen belluur der zaken , zoo veel gezag uit , als de geheele Ridderfchap der
provincie; maar zij waren niet meer de geloken van den
Vorst. Ook na dien tijd treden zij in dienst van den Landsheer, dienen in zijne legers, of regeren het een of ander ge.
west in zijnen naam: tot den hofdienst, echter, hebben zij
zich nimmer verlaagd.
De luister der Bannerheeren begon in het laatst der zes
eeuw te tanen. Gedurende den Spanfchen oorlog hiel--tiend
den zij de zijde des Konings ; waarom men dan ook op den
23 Februarij 1595 befloot, voortaan geene Bannerheeren,
die in dienst des vijands hadden geftaan , meer op land- noch
kwartierdagen te befchrijven. Van dit belluit is men nimmer
afgeweken.
Bene bijzonderheid treft hier de aandacht van den beoefenaar der Gefchiedenis. Terwijl in andere landen de hooge
Adel heeft gediend , om het volk in eenen altijddurenden
!laat van flavernij te houden, heeft hij op onzen bodem, ook
vóór den Spaanjchen krijg , onwillekeurig medegewerkt tot
inflandhouding van 's lands vrijheden en privilegiën. Deze opmerking betreft inzonderheid de Bannerheeren van Gelderland.
Geheel onafhankelijk van den Vorst, en ten uiterlte naijverig, om die onafhankelijkheid te bewaren , waakten zij , dat
zijn gezag binnen de voorgefchrevene perken befloten bleef;
elke uitbreiding van magi, elke aanmatiging van heerfchappij , al drukten die ook enkel op het volk, moesten tegen
worden , omdat ze eenmaal nadeelig voor hen konden-gean
werken. Zoo ergens , dan ten minfïe hier, hield de hooge ,
onafhankelijke Adel her evenwigt tusfchen Vorst en volk.
Maar, toen de oude vormen inllortten , konden die magtige
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Heeren voor de jeugdige Republiek gevaarlijk worden; zij
werden dan ook uit het bettuur verwijderd, en traden in den
gewonen kring van 's lands Edelen terug.
De Pooping van dit aloude Plot (dat , wel is waar, in latere jaren menige verandering had ondergaan) maakte eenen
onaangenamen indruk op mij. Dergelijke oude gedenkteekenen
herinneren zoo krachtig aan liet voorgeflacht; zij zijn de
maatftaf van de hoogte, waarop in vorige tijden kunst en
befchaving flonden ; zij ftaan dáár, als bewijzen voor de
echtheid der Gefchiedenis; in hunne nabijheid is het, alsof
men dieper indringt in den geest van het tijdvak , waartoe
zij behooren. Maar dit alles bedenkt de heb- en (loopzucht
niet! Voor haar is de kostbare duiffleen het eenige aantrekkelijke in een oud gedenkfluk ! ( t)
De tijd, dien wij tot ons reisje beftemd hadden, was nu
bijkans verloopen , zoodat wij aan den terugtogt begonnen te
denken. Ook werd het weder hoe langer hoe ruwer; de natuur nam de ernilige herfstkleur aan, en vermaande ons, om
huiswaarts te keeren. Wij bragten nog eenen genoegelijken
dag bij onzen vriend door, beflelden onze plaatfen op de diligence , en keerden naar 4mjerdam terug.— Dikwerf nog fpreken wij van de genoegens , op dit uithapje genoten. Dan
Einat gij, bekoorlijk Gelderland! in uwe volle landelijke
fchoonheid , met uwe lagchende heuvelen , donkere bosfehen
en vriendelijke valleijen , voor onzen geest, en wij noemen
u, gelijk gij verdient genoemd te worden: een aardse& Pa-

radijs!
(*) Tot informatie voor belanghebbenden diene , dat meer
oudtijds ook wel zware keijen tot den opbouw van floten bezigde.

KARAKTERTREKKEN DER TURKEN.

O

ffchoon het waar zij, dat het karakter der Turken , gelijk dat van elk ander volk, zijne achtingwaardige zijde
heeft, moet men echter bekennen, dat hetzelve in het algemeen niet zwart genoeg kan afgefchilderd worden, De Turk
is wreed uit neiging, dweepachtig en bijgeloovig uit oáwetendheid , ruw en flout uit verwaandheid. Aan buitenfporig_
heden geeft hij zich over met blinde woede, en vindt ge.
voegen in trage werkeloosheid. Toonen gedurige teregtilel.
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Hagen de wreedheid der magthebbenden, zoo bewijst de wilde, luidruchtige vreugde, waarmede het volk dezelve aan
zich aan de fnoeren van ooren, aan de poort-fchouwt,en
an het Serail, verlustigt, dat wreedheid niet enkel het gevolg van misbruik der magt, maar karaktertrek is. Dweepzucht verblindt de ''Turken ; zij houden zichzelven voor de
eenige uitvèrkorenen, hierin overeenkomende met onze dus
vromen. De Turk/eke vrouwen inzonderheid ver -genamd
ons, en voeden hare kinderen op in baat tegen de-foeijn
Christenen, welke zij hun als vervloekten, als honden, afschilderen. Dikwijls werd ik in de vooríteden door kinderen en
gemeene wijven niet alleen befchimpt, maar ook met fleezien geworpen. Vóór ruim twintig jaren had iemand uit het
gevolg van den Rusfi/c7zen Gezant , verlof bekomen hebbeide
tot het bezoeken der Sophia- moskee , de onvoorzigtigheid,
up den grond te fpuwen ; dit wordt bij de Mrsz^elmannen voor
den groothen hoon , der Godheid aangedaan , gehouden: de
nieuwsgierige Rus/en werden aangevallen, en eenigen hunner
zwaar gewond.
Het Turkfche bijgeloof gaat bijkans alle verbeelding te bov en. Ik ken perfonen, die ten gevolge van ongerijmde voor
zich geheel ongelukkig gevoelen. De Dingsdag-í'peling
wordt algemeen voor een' dag van kwade voorteekenen en
van onheil gehouden. Blindelings onderwerpen zij zich aan
het Noodlot, en het woord Kismet, waardoor zij het aanduiden , hebben zij gedurig in den mond. Zij danken het Kisntet

voor het goede, dat hun ten deel valt, en troosten zich'daarmede bij elk ongeluk. Vrienden en nabeilaanden eens pestzieken, gaan zonder eenige behoedzaamheid met denzelven
om , en , zoo zij door befinetting aangedaan worden , fchrijft
men het niet aan onvoorzigtigheid , maar aan het Kismet toe.
Hun Godsdienst verbiedt hun uitdrukkelijk het bouwen van
íteenen huizen. Zij merken dit aan als een trotferen van het
Noodlot , en wanen , dat hun deswege erge onheilen zouden
treffen. Ziet iemand zijn huis ter prooije der vlammen, zoo
roept hij: dlles suet, zoo maar de Profeet tevreden z ij ! De
Christenen in Konfiantinopel, moeten daartoe eenen farmnan hebben, zoo zij van heen willen bouwen. Steenera huizen zijn
den Turken eene ergernis , daar zij dezelve aanmerken als zoo
vele vestingen , vanwaar wij eenmaal op hen zouden kunnen
aanvallen. Geen volk heeft minder reden , om trotsch te
zijn, dan de Turken, en evenwel is er geen hoogmoediger,
of dat in blinden waan zich meer aanmatigt. Zij verachten
-
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andere volken op eene verregaande wijze; en de groote fleer
noemde zich van ouds Ultdeeler van de kroonera der Vorjlen.
Zoo zeide eens een Turk, toen Rusland wegens Moldavië en
Wallachsje Maren beftormde met Nota's, op zeer stouten
toon tot mij: „ Wij weten wel, waarom N I K 0 LA A S muiten
wil tegen den Sultan: M A x M U n heeft hem nog niet veroorloofd , de kroon te dragen:' Den flerkflen afkeer hebben zij
van de Rus/en; doch ook de Engelfchen flaan bij hen niet
zeer in gunst. — Luiheid en ítompheid zijn de gevolgen hun
onverzadelijke neiging tot losbandigheid. Niets gaat bij-ner
lien den wellust te boven, den ganfchen dag, met de pijp in
den mond, op de divan ce liggen , en daarbij een' roze krans door de handen te laten gaan (*)•
De Turken hebben , offchoon hunne deugden op verre na
tegen hunne ondeugden niet kunnen opwegen, nogtans ook
goede eigenfchappen. Eene der voornaamfle is llrenge eer.
lijkheid. Zoo menigvuldig fchelmen en dieven elders in Europa zijn, zoo zeldzaam worden die in Turkte gevonden;
men kan horologie of beurs overal laten liggen , en is zeker,
het zijne weder te krijgen. Zij zijn gastvrij en weldadig , ge
Arabieren. Dit fchijnt wel bezwaarlijk met hunne-lijkde
wreedheid overeen te brengen ; maar hun Godsdienst beveelt hun
zoodanige deugden. Hun eerbied voor den Gebieder, hunne
achting voor den Mufti , voor de Derwifcher, en Imams kent
geene grenzen. De hebzucht zou in Turkte geenszins zoo
groot zijn, lieten de magthebbenden in eiken (tand zich niet
door dezelve beheerfchen. Eerzucht plaagt de Turken slechts
zelden; zij weten bij ondervinding , dat alleen dàn iemand
mag hopen, veilig voor zwaard en verbeurdverklaring te zullen blijven, wanneer hij onopgemerkt en als in het donkere
zijn leven doorbrengt.
(*) De rozekrans der vromen beflaat uit 99 graankorrels
en ééne, die grooter is. Bij elke korrel, die men aanraakt,
moet men eene Goddelijké eigenfchap noemen; bij de honderdtle, grootere, fpreekt men eindelijk den naam van ALL A U uit. De rozekrans heet tesblh , d. I. lof.
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DE GROOTE HEER.

D

e titel van den Grooten Heer luidde van ouds aldus : „ Ik
die , door de volheid der oneindige genade des Allerhoogien
en door de zegenrijke wonderen van den eerflen der Profeten, (zijn naam zij eerbiediglijk gegroet als ook zijne aanverwanten en medgezellen) de Sultan ben over alle roemrijke
Sultans, de Keizer der magtige Keizers y de Uitdeeler der
kroonen onder hen, die op troonen zitten , Gods Beeld op
aarde, de Dienaar der twee doorluchtige, verhevene Steden
Mekka en 1Vledina , der eerwaardige, heilige plaatfen, waar
alle Muzelmannen hun gebed offeren, Befchermer en Heet
van het heilige .Teruzalein, Beheerfcher der drie groote Steden
Konflantinopel, ddrianopel en Brusfa, alsmede van Damas
de geur van het Paradijs, van Tripoli, Syrië, Egyp--cus,
te, door fchoonheid beroemd, van gansch Arabië, Grie*
kenland, de Barbarijfche Staten, enz. enz. enz. Bezitter van
vele vestingen , welker namen te noemen en te prijzen nook
deloos ware; Ik, die het Heiligdom der Geregtigheidben, de
Koning der Koningen en het Middelpunt der Overwinning."
Deze fnorkende titel staat aan het hoofd van alle Keizerlijke
verordeningen, enz.
De hoofdtrekken in M P, HM u D's karakter zijn, benevens
onverzettelijke tloutmoedigheid, waarvan de meédoogenloo.
ze verdelging der Janitfaren getuigt, onbeperkte hebzucht
en wreedheid. Voorbeelden van zijne woede, bijzonder tegen
de Raja's, of onderhoorige Christenen , in wier bloed hij
beide die hartstogten bevredigen kan , zijn er maar al te veld
bekend.
Wij willen hier nog eenige trekken uit M A H M U D's bijzon
der leven bijvoegen. Wanneer hij zich in de Moskee begeeft,
begeleiden hem zijne liktoren, die meerendeels ambtenaren van
het paleis zijn, en over de vijftig Ichoglans of pagies; dezé
gaan te voet, en dragen groote witte pluimen. Zij omgeven
zijn' paard en verbergen het alzoo voor de oogen der aan
terwijl de Sultan Hechts tot aan de borst boven de-fchouwers,
verblindende witte wolk van pluimbosfen uitfleekt. Het volk
valt eerbiedig op den grond neder; en de Haznadar of fchatmeester, die vooruitgaat, werpt van tijd tot tijd eenigeparasonder
de menigte, om aan dezelve bewijs van de milddadigheid des
beheerichers te geven. Voorheen !loten Janitfayen den trein;
;
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thans doen de nieuwe troepen dezen dienst. -- Uitgeput van
genot, misfchien ook vervolgd van gewetensangften, laat hij
fomwijlen dwergen voor zich komen , die tot zijn vermaak in
het paleis onderhouden worden. Derzelver onnatuurlijk voor
dwingen hem enkele malen een' onbedui--komenptf
denden lach af; maar het groocíte gedeelte van den dag brengt
hij zwijgend en in gepeins , zoo het fchijnt, door. Stommen
omringen en bedienen hem , wanneer hij fpijst. Hoe wonderlijk moet het er aan zoodanig Hof uitzien, waar ligchamelijke gebreken en verminkingen alleen wezens in de nabijheid
van den Vorst brengen , die beklagenswaardige offers van
zijne tiratinij zijn! -- MA n M U D is een lang, welgemaakt
man, met llrenge gelaatstrekken, een levendig oog, een' vasten blik, en Bene trotfche , ontzag inboezemende houding.

BRIEF VAN Na N. AAN N. N., LID VAN HET PLAATSELIJK BESTUUR TE N., OVER HET VERGELIJKEND EXAMEN VAN
ONDERWIJZERS.

Lieve Vriend!
Zoo verblijd ik was, toen ik, te huis komende, eenen brief
van u Op de tafel zag liggen ,zoo verlegen maakte de inhoud
mij. Gij eischt veel van uwen vriend , meer misfchien, dan
hij in (laat is u te kunnen geven. Gij eischt iets van hem ,
waarover verfcheidene pennen zich zonder gevolg flomp gefchreven hebben. Wilde ik nu de kortheid betrachten, dan
konde ik u wel eenige werken opnoemen, ten einde gij daaruit ontwaar wierdt, hoe fommigen over dit onderwerp denken; maar dit is u niet genoeg; ja, ik heb het wel gemerkt,
gij wilt mijne gedachten weten, en hecht daar zoo vele waar
aan, dat gij er mij belichaamd bij maakt; want ik weet-de
niet, dat ik u te dezen veel nieuws kan fchrijven.
Uit uwen brief heb ik gezien, dat de Onderwijzer der
jeugd in u\ve plaats eerlang gaat vertrekken naar * * *. Gij
befchóuwt dit, naar mijne gedachten te regt, als een groot
verlies voor uwe Gemeente, waarvan gij niet alleen een der
hoofden zijt, maar, als vader van verfcheidene kinderen, ook
wegens deze perfoneel veel belang bij hebt. Hoe aangenaam
waren mij niet die oogenblikken , wanneer ik bij u was , en
wij dan te zamen eens naar de fchooi gingen ; hoe dikwijls
Ii e
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heb ik dien waardigen Onderwijzer niet zien werken met Benen
ijver, met een geduld , met eerre blakende zucht voor het
welzijn der kinderen, dat ik meermalen wenschte, dat het
overal zó6 gefield ware! — la, mijn vriend! om voor dien
man eenen gefchikten opvolger te vinden , dit heeft moeite
in; want hier wordt men gefopt en daar bedrogen. Uwe plaats
is aanzienlijk, gepaard met eerre zeer befchaafde verkeering
en een ruim inkomen. Vele Sollicitanten zullen zich daarom
ook zeker aangeven; maar zij zijn bij lange na niet allen even
gefchikt, en om nu de beste keus uit die allen, na het gehoudene examen door den Schoolopziener, te doen, dit is
moeijelijk. Dit gevoelt gij ook, en daarom lees ik verder in
uwen brief, dat gij van mij eenige inlichtingen wenscht te
erlangen ,hoe gij u in dezen met de overige hoofden der Ge
te gedragen hebt ,ten einde u door vleijende , mooije-ment
woorden der Onderwijzers, of door de magt , welke de
Schoolopziener, wanneer hij iemand op het oog heeft, zoo
fchrikkelijk onregtvaardig ten nadeele der Gemeente en der
overige Sollicitanten kan misbruiken , niet te laten verblinden.
Deze inlichtinggn wil ik u, ja iedereen, gaarne geven , zoo
ik maar konde. Gij weet toch , dat ik hier buiten mijn vak
kom, en dan oordeelt men wel eens verkeerd; de zaak is mij
echter altijd zoo belangrijk , dat ik geven wil, zoo veel ik
kan ; en , daar hier In onzen oord twee aanzienlijke vacaturen
geweest zijn, zal ik u omtrent de omllandigheden der gehoudene examina het een en ander verhalen, en geven nu en
dan , naar mijn beste weten, eenei goeden raad er bij.
De cer(le plaats was ** *,alwaar, vóór dat het onderzoek
der Sollicitanten begon,reeds vier bedankten, omdat vóór het
examen het gerucht liep, dat * * * de plaats zoude krijgen.
Pas er altijd op , dat zulke doodverwerij bij u Beene plaats
lebbe ; het is toch voor de overige Sollicitanten verdrietig , en
liet kan gebeuren , dat een voor uwe plaats gefchikt voor
daarom bedankt. Gij weet, dat ik. te * * * vele ken--werp
nisfen heb, en had daarom het genoegen, den geheelen dag
bij Collatoren , Schoolopziener en Sollicitanten te zijn. Een
der Collatoren verhaalde mij, eenige dagen te voren, dat de
Schoolopziener misfchien zelf niet zoude komen, en dat hij
twee Onderwijzers benoemd had , om de vragen en voorilellen fchriftelijk te geven. Deze vragen en voorfielten waren
drie dagen te voren, zoo verhaalde die Collator verder, reccjs
bij die Onderwijzers geweest, en jongens te * * * hadden die
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:tfgefchreven. Daar ik nu te * * * zeer bekend was , werd ik
dan ook aldaar, zonder eenige moeite ,verfcheidene punten gewaar, welke verhandeld zouden worden. Dit was een misílag
van den Schoolopziener * * * ; en, om voor zulke mistlagen
u te waarfchuwen , weet ik geenen anderen raad, dan om ,
als hoofden, welke de electie aangaat, zoo naauw op het
gemaakte procesverbaal niet te zien, te meer als het geheele
onderzoek fchriftelijk gefchiedt. De Schoolopziener kwam
echter, en toen werd, hetgene fchriftelijk gefelíiedde, naar
de reeds aan mij bekende vragen gedaan ; doch er kwamen
nu ook mondelinge vragen. De afgehandelde onderwerpen
werden vervolgens door den Schoolopziener onderzocht en in
het procesverbaal aangeteekend ; vervolgens werden die Rukken door de Collatoren nagezien, (ten minste door degenen,
die wilden) en op het einde van het onderzoek werd weder
nagezien, wie nu het beste al het werk verrigt hadden.
Op dit examen maak ik voor u de volgende bedenkingen.
Zorg altijd, dat de Sollicitanten behoorlijke plaats hebben om
te kunnen werken; dit was te * * * een gebrek, want in een
klein vertrekje van het Gemeentehuis zaten de Sollicitanten,
omringd door • velen , te werken. Pas op , dat de geheele
nieuwsgierige menigte niet in het vertrek kome ,waar het onderzoek gefchiedt, gelijk te * * * in de fchool gefchiedde;
want men kan door het dringen der nieuwsgierige menigte
niet hooren. Er zij alleen tegenwoordig de Sollicitanten, de
Schoolopziener en het Kiescollegie. Het volgt van zelf, dat
voorlezen, voorzingen , orgeifpelen publiek kan gefchieden ;
offchoon ik u, met de overige hoofden uwer Gemeente , frerk
aanraad, om behoorlijke voorzorg te nemen , dat alles in goe.
de orde gefchiede. Ten einde het, ten minfle in fchijn , een
vergelijkend examen mag genoemd worden, zoo verzoek uwen
Schoolopziener, dat hij zoo niet doe, ten aanzien van het
rekenen, als de Schoolopziener te * * * : deze gaf iederen
Sollicitant eene fom , maar die haar opgelost had , en meer wilde oplosfen, moest wachten, tot dat een ander zijn voorflel
konde misfen; hierdoor konde men toch kwalijk gewaar worden, wie de knapile en vlugile rekenaar was. Dit examen
begon des morgens ten 9 ure, en eindigde den volgenden
morgen ten 4 ure! Hierbij moet ik it opmerkzaam maken, dat
dit tijdvak veel te lang is , en beter is van 9 ure des morgens tot des avonds 8 of 9 ure, met behoorlijke tusfclienpoozing voor ververfching. De fchriftelijke beantwoordingen der
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vragen werden door den Schoolopziener terflond nagezien en
op het procesverbaal geteekend; zoo dit ook bij u het geval
mogt worden, moet ik u hierbij doen opmerken, dat dat invullen door ulieden mede worde nagezien, opdat gij niet,
als geeuwers en gapers, u wat in de handen laat Roppen.
Denk echter niet , dat ik hiermede wil te kennen geven, dat de
Schoolopziener te *** de flukken niet naar waarheid beoordeelde;
hiervan heb ik geene blijken , offchoon ik toevalligerwijze
ontdekte , dat de Schoolopziener een weinig uit twee monden (prak. Ten opzigte van de mondelinge vragen deed de
Schoolopziener terftond aanteekening van goed, best, enz.
Hierbij wil ik u den wenk geven, om zelf ook een lijstje der
Sollicitanten te hebben, en daar, volgens uwe gedachten,
even zoo wel aanteekening op te maken, als de Schoolopziener zulks op zijn lijstje doet: want, offchoon de gelach,
ten verfchillen kunnen, hebt gijlieden nog grooter belang bij
de zaak, dan de Schoolopziener.

(Het vervolg hierna.)

ZELDZAAM GEVAL VAN GEZIGTSAFWIJKING.

Door Mr.

GODMANN.

(Nouvelle Bibliothèque Médicale , Mars 18a8.)

H

oewel de omkeering der beelden , op het netvlies gevormd
door het gaan der lichtilralen midden door den hol van het
oog, fleeds een gevolg is der Optica, begaat het oordeel
echter nimmer eene onnaauwkeurigheid, met betrekking tot
de gefleldheid of gedaante der voorwerpen. Het volgende
voorbeeld is alzoo te dezen allezins opmerkelijk. Het betreft
een jongsken van zeven jaren. De vader , een uitftekend fehilder,,
begon met hem onderwijs te geven in het zeekenen , en font!
niet weinig verbaasd, te zien, dat hij alle voorwerpen , wel,
ke hij wilde voorfcellen, omkeerde. Wanneer men hem beval, eene kaars te teekenen op haren kandelaar, plaatfle hij
beílendig het voethuk omhoog en de vlam naar beneden;
teekende hij een' floe! of eene tafel af, de pooten waren al.
tijd naar boven gekeerd. De vader, verfloord over hetgeen hij
aan koppigheid in zijn zoontje toefchreef, dreigde en ílrafte
hem voor deze guitenflreek van eene nieuwe foort. Wanneer
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men het kind te dezen ondervroeg, verzekerde het, dat het
de voorwerpen afbeeldde zoo als het die zag; en, dewijl die
teekeningen overigens zeer naauwkeurig waren , bleef er geene
reden tot twijfel over aan hetgeen het kind zeide. Elke reis,
dat men het voorwerp omkeerde, vóór hij het afteekende ,
Pelde hij hetzelve voor in deszelfs natuurlijke gedaante, en
bewees daardoor, dat de gewaarwordingen , welke hij door
het oog ontving , volkomen overeenílemden met de omkeering,
op het netvlies gevormd. Deze gefleldheid des gezigts van
dit kind bleef voortduren tot op zijn achtfte jaar, waarna het
de hebbelijkheid verkreeg, om de voorwerpen in derzelver
natuurlijke gedaante te zien. — Hoe zeldzaam ook , is echter
dit geval van gezigtsafwijking niet zonder voorbeeld. Een
bekwaam Regtsgeleérde zag, gedurende eenigen tijd, mede
alle voorwerpen omgekeerd; de huizen fchenen hem op derzelver daken te rusten, de menfchen , op hunne hoofden te
wandelen. Doctor w o L L`A s T o N ontdekte , ten gevolge van
geest- en ligehaamsafmatting, eénskláps , dat hij jlechts de
helft der'perfonen konde zien, welke hem ontmoetten ; gelijk
zulks mede het geval was met de voorwerpen, welke hij befchouwde , en met de namen, welke hij las. C x A w r o n D
verhaalt het geval van eene vrouw , getroffen van eene beroerte der linker zijde , en welke , finds dien tijd , alleen de
regter zijde der voorwerpen zag, ook nadat zij het gebruik
harer ledematen had herkregen.

UITBOEZEMING, NA HET LEZEN DE^i. ODE VAN BOILEAU,
SURE LA PRISE DE NAMUIL.

N'en doute . point, c'est lui - mime;
Tout bridle en lui, tout es: roi;
Dans Bruxelles Nasfuu bléme,
Commence A trembler pour toi.
BOILEAU.

W

at zoekt ge, om eer- of gunstbetooning,
Een' Held te Igstren in i',v lied,
In wien, Boileau! uw trotfche Koning
Den ílagbooln van zijn heerschzucht ziet?
Wat zoudt ge op hem uw' zwadder fpatten ,
Die , boven denken en bevatten ,
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De liefde en 'gunst der Belgen draagt ?
Wat durft gij Willem's roem befmetten,
En vreest geen God, die kan verpletten ,
Waar de onfchuld om een' wreker vraagt?

Kon nooit, in 't hofgewoel verloren,
Boileau ! de grootheid van den Held,
Zijn roem, weêrgalmen in uwe ooren ,
Der ziel van heel een volk ontweld ?
Mogt gij voor 't licht uwe oogen fluiten,
Het fchoot niet min zijn' glans naar buiten
Met heldren , reinen middaggloor,
Deed heel Euroop zijn kracht gevoelen,
En drong, hoe Godsdiensthaat mogt woelen ,
In 't hart van een Christina door (i).
'k Beken , zijn deugd, door duizend monden
Herhaald , was die eens Engels niet.
Volmaaktheid wordt ílechts dáár gevonden,
Waar de Almagt op zijn' troon gebiedt..
Maar die, als 't kwaad hem hier doe gruwen,
Wat groot en edel is blijft fchuwen ,
Schept zich op aarde een woestenij.
Mag Maurits min als mensch behagen,
'k Zal op zijn' krijgsmoed eere dragen,
En heel het vaderland met mij.

Neen, neen! laat vrij het oog eens wijzen
Den gang van Willem's daán befpiên,
En, waar een volk zijn deugd mag prijzen,
Niet altoos 't edelst doelwit zien;
Moed, onverwrikbre moed in 't flrijden ,
Verheven boven ramp en lijden ,
Werd Neérlands redder nooit ontzegd;
En wie dien laster uit moog braken,
Moet menfchenwaarde en pligt verzaken ,
Vergrijpt aan waarheid zich en regt.

Hij beven!. .,. In de fchaauw gezeten
Eens mans, wiens roem ten toppunt tlijgt,
Ziet Willen zich miskend, vergeten;
Hij ziet het weenende aan , en... zwijgt.
Maar naauw hoort hij den noodform loeijen,
Of 't hart raakt hem van drift aan 't gloeijen ;
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Zijn Neêrland wenkt.. . genoeg; — bereid
Gordt hij zich 't harnas aan en wapen,
Vliegt toe , en fiert de teedre flapen
Met d' eerkrans der ontlerflijkheid.
Laat den Brit hem melden,
Met helfche blijdfchap op 't gelaat ,
Dat fiere moed, noch trouw van helden,
Den val van Neérland tegenbaat ;
Vergeefs — al ziet hij 't graf reeds delven,
Hij flaat, onwrikbaar door zichzelven;
Hij (laat, en zweert voor 't gansch heelal,
Dat, eer hij Ne@rland zie verfcheuren,
Zijn bloed het laatíle bolwerk kleuren,
De laatíle fchans befpatten zal (2).

Hij beven!.

..

Hij beven!... Treed de raadzaal binnen,
Waar Hollands oppermagt beust;
't Gevaar, de tweefpalt heeft de zinnen
Verward; het vuur fchijnt uitgebluscht.
Daar flaat, te midden der gevaren,
De Held van tweeëntwintig jaren;
Hij fpreekt,— dé ontroering rijst ten top;
Dat vuur, waar kracht en. hoop bezwijken,
Die moed, waar Holland flaat aan 't wijken,
Windt aller ziel en zinnen op.
Het fchoonst gefchenk , ons ooit gegeven,"
Zoo fluit de jonge Held zijn reen,
Is, dat de mensch, bij vrij te leven,
„ Naar eigen keus tot God kan treén.
„ Waar dat gefchenk wordt aangevallen,
„ Daar eischt de pligt en 't heil van allen,
„ Dat elk daaraan zijn leven wij'."
Het bloed vliet fneller door elks aadren;
De Batavier gedenkt zijn' vaadren,
En 't galmt in 't rond: „ Vergaan, of vrij !" (3)
Hij beven, die aan legermagten,
Wier roem naar 's werelds lauwer dong ,
Met luttel volk, geringe krachten,
Het diepgevallen land ontwrong!
Hij, die, wat ramp hem ook mogt treffen,
Zich altijd grootfcher kon verheffen, —
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Die met Condé om d' eerkroon 1}reed (4) !
Hij , die op Namens hechte wallen;
Ten fpijt van honderdduizend Gallen,
Zijn Vaan in tere wappren deed (g).!
0, had Gods wijsheid, niet te gronden,
Aan Willbm's baan geen eind gezet ,
Hoe had hij, met Euroop verbonden,
Den geefel van Euroop verplet (6) !
Dan had welligt der Christnen flagter,
Der volken refit en wetverachter
Zich kruipend neérgebukt, bevreesd;
Of, kon zijn trots dien hoon niet lijden,
Dan ware één poging tot bevrijden
De doodfnik van zijn rijk geweest.
Poch dan , Boileau! verwaand, vermeten,
In 't kunfig , maar gevoelloos lied;
De Waarheid , op haar' troon gezeten,
«Bedekt voor de aard' haar aanfchijn niet.
Eens zal de mensch , van 't juk ontflagen,
Dat blind vooroordeel hem deed dragen ,
Het goede fchiften van den fchijn;
Eens zal , wat grootheid heeft of waarde ,
Niet enkel van één volk der aarde,
Maar 't eigendom der menschheid zijn.
Dan zal de wereld naauw befeffen,
Hoe zich der Belgen draste grond
Op menig' Eedle kon verheffen ,
Die nergens zijns gelijken vond;
Verbaasd juicht elk die grootheid tegen,
'Verbreidt haar' luister allerwegen ;
(Die gulden tijd, hij nader' ras!)
Apol bezielt weér nieuwe koren ,
En de aard' zal met verrukking hooren,
Wie Willem van Oranje was !

4ntwerpera,

J.

P. KOkTHALS.

den i Maart 1828.
(I) De geleerde CHR I ST I NA , Koningin van Zweden,
van het Luthertche tot het Roomfche lierkgenootfehap over-
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gegaan, weidde te Rome uit over den moed van W I L L EM
N III , den ijveraar voor, den handhaver van het ProtesDEN
tantendom.
(2) „ He Vaderland rekent op mij," zeide de Prins tot
den Engelfchen Afgezant B u c KING H AM y die hèm vermaande , zich in de armen van den Koning van Engeland te werpen; „ ik zal het nooit aan onwaardige bedoelingen opoffe„ ren, maar, zoo het vergaan moet, in de laatfte verfchan„ fang met hetzelve fneuvelen."
(3) In de vergadering van Holland deed de Prins eene
aanfpraak van drie uren , om de onteerende Franfche voorfia
„ Vrijheid en Godsdienst,» riep hij-gentdovrwp.
uit, „ zijn de hoogfte goederen; en, on die te behouden,
„ moet men alles gereedelijk opofferen." Elk fond verbaasd
over deze taal in den mond van een' jongeling. Zij wond
aller gemoederen op, en men belloot vrij te leven of te fierven. Zoo veel vermag een groot man.
(q.) In de vlakte van Senes, „ waar de Prihs zich ," volgens de getuigenis van CO ND É , „ als een oud Veldheer ge„ dragen, behalve dat hij zijn leven als een jong foldaat
„ gewaagd had."
(5) In het jaar 1692 hadden de Franfchen deze ftad ingenomen, in het gezigt van Koning w t L L E M en een leger
van 8o,000 man; in 1695 hernam WILLEM dezelve weder,
in het aanzien van Ioo,000 Franfchen.
Zie voor deze Aanteekeningein v A N KA M•p EN, verkorte Paderlandfche Gefchiedenis , als ook zijne Vaderlandfche Karakterkunde.
(6) LODEW K DL XIV.

AMOR EN DE LIGTZINNIGHEID.

ens moest, op Jupiter's gebod,
E
De kleine God der Min zich de oogen

laten blinden.

„ Wee mij !" zoo kermt de knaap, „wat ongelukkig lot!"
„ Hoe zal 'k op aard' den weg nu vinden,
„ Waar zeker ieder mij befpot 70
Jupijn fprak, met zijn leed bewogen:
„ Welaan, ik fchenk ii dan een' makker, die u leidt !"
En gaf hein, voor 't gemis der oogen,
Tot leidsman de Ligtzinnigheid.
?

V. S. S.

452

DE ENGELSCHE NIEDALJE VAN WATERLOO.

DE ENGELSCHE MEDALJC VAN WATERLOO.
,

De Franschman tot den Engelschman.

V

eel reden hebt gij niet

tot

danken.

Voor uwe munt van Waterloo
Betaalde m' 1, op zijn best, drie Franken!
Beloont uw Koning immer zoo?
De Engelschman.

Waardeer de munt naar uw behagen.
Wat toch gaat mij de geldswaarde aan?
U kwam ze ('k moet uw' trots beklagen)
Op een' Napoleon te fiaan 1

OUDE EN NIEUWE TEMPELS.

L

XVI.

aat Vrij de oude tempels vallen! Jammer over 't marmer niet,
Als ge een' blinden heiden zijne fchoone form verbreken ziet!
Niet in uleenen, niet in asfche woont de keest van 't voorgeflacht;
In de harten der Hellenen fchittert hij in volle pracht:
Daarin heeft hij lang gefapen , heeft op 't gistren lang geftaard ,
En den morgenfondvergeten, dooreer' bangen droom bezwaard.
Van den vader op de kindren , van den kleinzooti op den zoon
Ging die geest, al fluimrend , over, en bewaarde er zijnen troon.
Menigeen vermoedde weinig , wien hij in het harte droeg;
Ja, helaas'! verfmaad , verftooten hebben velen hem genoeg.
Maar,toen nude Heer der Heeren'tgroote magtwoord fprak:Ont_
En van Hellas' heuveltoppen, voorde Godgewijde zaak, waak!"
De bazuin der Englenfcharen zich deed hooren door het land,
Toen,toen heeft de geest dervadren juichend zich in onsvermand,
Is gevaren door de leden , in het hoofd en in de hand ;
Ja, tot in de (pits der lanfe,ja, tot in de greep van 't zwaard
Trilt hij,als de vuist des krijgers'tzwaait voor eigen huis en haard! Laat vrij de oude tempels vallen) In ons Raat de aloude geest,
Als een nieuwe en eeuwge tempel,die voortijdnochfloopingvreest.
't Is de Godgewijde tempel, door der vadren geest bewaakt ;
't Is de tempel van de vrijheid, waar ons 't vrije hart voor blaakt
Naar w1LHE^,111 Mi LLER.

J. W. IJNTEMA.

ME N G ELWER.K.
ANTWOORD VAN G. H. VAN SENDEN AAN S. MULLER,
OVER EEN BERIGT , VOORKOMENDE IN DES EERST GENOEMDEN PRAGMATISCHE GESCHIEDENIS DEIN,
BESTRIJDING VAN BIJBEL EN OPENBARING.

Hoogeerwaardig, Hooggeleerd Heer!

R

eeds dikwerf is de wensch bij mij opgekomen , om
met U, het zij 'fchriftelijk, het zij perfoonlijk , nadere
kennis te maken, en telkens, wanneer ik weder eene
vrucht uwer pen ontving, waarmede Gij het Nederlandsch
publiek, tot dus ver, wat al te bekrompen bedeeld hebt,
werd die begeerte op nieuw bij mij opgewekt, Behalve
zoo veel blijken van geleerdheid en , finaak , meende ik
daarin ook veel gelijkheid van fftudie en denkwijs opgemerkt te hebben , waarin trouwens het wezen eener ware
en vruchtbare vriendfchap gelegen is. Gij kent en onder
plaats van c I c E R o : Est aenicitia nihilaliud,-fchrijtde
nife omnium divinarum humanarumgtie rerum , cum be..
nevolentia et cantate con/en/Jo. L A E L. Cap. VI. Ik
-had daarom hartelijk deel genomen in de keus der verte..
genwoordigers van het Doopsgezinde Kerkgenootfchap,
waarbij zij , U mede tot den Hoogleeraarsíloel roepende,
zoo gelukkig eene pligtmatige waardering ;van verdienfle
met het belang der groote en heilige zaak des Christen.
doms hadden weten te vereenigen , en ik wenschte , bij
eene gepaste gelegenheid , Uw II. Eerw. dit gevoel deelnemend te openbaren.
Gij kunt dus denken, Hoogeerwaardig Heer! hoe aan.
genaam ik verrast werd , toen mij , vóór een paar weken, een brief van U werd ter hand geheid, dien iii ,
onder verfchillendê gisfingen, wat toch wel uwe oplet.
tendheid op mij had kunnen vestigen , opende. Doch ,
reeds bij het vlugtig doorloonen van dat Pluk, moest ik
MFFNGELW. 1828, NO. I0.
I1 J*
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mij overtuigen, dat ik, hoewel in veel uwe goedkeuring
weggedragen te hebben , toch finds lang bij U ook onder
eene zware verdenking lag. Gij verkeert in het gevoelen,
dat ik een voornaam Leeraar uit het Kerkgenootfchap der
Doopsgezinden, G E It RIT k3 ES S ELI N K, ja dat geheeIe Kerkgenootfchap te kort gedaan heb, door in mijne

Pragmatifche Gefchiedenis der be/lrjding van Bihel en
Openbaring beide in éen licht te plaatfen , hetgeen U
even ongimflig in 'uitwerking als onzuiver in oorfprong
is voorgekomen; zoodat Gij U verpligt rekent, om mij
dat openlijk onder het oog te brengen, en, in naam der
gekrenkte waarheid, verandering of herroeping te eifchen,
het z+• in een volgend deel , het zij bij Benen tweeden
druk, indien deze noodig mogt bevonden worden.
Op zich -elve befchouwd, Hooggeleerde Heer ! kon mij
onze verfchillende wijze van zien over H n s s E LI N K en
de Doopsgezinden niet zoo zeer bevreemden H ES S E L I N K behoorde tot een Kerkgenootfchap , waarvan Gij
niet alleen medelid , maar Leeraar en nu ook tevens Hoog.
leeraar zijt. Als zoodanig moet Gij , door den band van
één geloof, ook in zulke hukk en, waarin, uws inziens,
andere Genootfchappen jammerlijk dwalen , U naauwer
aan hem en uwe medebroeders verbonden gevoelen , dan
ik , die in dc kenmerkende leertcellingen van hen niet
deel, of ook maar van verre deden kan ; een Kerkgenootchap , hetgeen , in weerwil van belangrijke geíchil.len en foms hevige twisten , waarmede liet in de XVIde
eeuw als geboren werd , en waaronder het deszelfs beftaan tot aan liet begin der XIXde eeuw voortgefleept
heeft, zich nogtans bijzonder kenmerkte door eene naauwe onderlinge betrekking hij elke aanranding van buiten ,
waartegen het zich telkens in digt geflotene gelederen
heeft verweerd; welk verichijnfel bij alle kleine en ver
gewoon als na--druktegoIsifl„vnezo
tuurlijk is. Daarenhoven , ri E s S E L I N K was uw Leermeester. Quis est nostr urn libennaliier educatus , cui non
educatore, cui non m agistri fui atque doctores , cui non
lus ijle mucus, ubi ipfe alittts aut doctus est , cum
-

.
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grata r ecordcatione in nadate verfètur 2 heeft reeds e i e rR 0 , pro P LAN C. C. 33 , gevraagd ; en wie herhaalt niet
met hem, na zoo veel eeuwen, die vraag, zonder zich
bij een welgeplaatst hart in het antwoord te bedriegen?
Ik zelf, Mijn IIeer! ken die betrekking. De mannen,
tot welke wij als weetgierige jongelingen eens gebragt
werden, welker'hand wij, niet onbegrensden eerbied voor
hunne ons verbazende gelecrdh iel , aangrepen , om tot
den op eene lleile hoogte ligeenden tempel der wijsheid
opgeleid te worden , zijn ons dierbaar. Worden wij in
onzen hoogen dunk van hen niet bedrogen ; overtuigen
wij ons , dat be niet koud pligtgevoel of baatzieke loonzucht is , die hen drijft ; buigen zij zich minzaam tot
onze vatbaarheid en behoefte neder, dan Raat eerlang
hun naam niet onuitwischiiare letteren in ons hartgegrifd.
Maar tot nog hooger peil klimt onze dankbare en eerbiedige liefde , wanneer het één Leermeester is, aan Wien,
bijna bij uitfluiting van alle anderen, onze geheele vorniing is toevertrouwd. Zoo iemand wordt dan onze grootfle weldoener op aarde; hij wordt ons ricer dan onze ouders. Den vader van onzen geest eerbiedigen wij in hem ;
den wijze , die ons edelst en Goddelijk deel opkweekte ,
ontwikkelde , vormde , rigtte , verbeterde , voor al wat
goed , fchoon en groot is , ontvonkte , en ons het beste
deel leerde kiezen , waardoor het leven ons tot leven
wordt; ja, fchatten leerde kennen en verkrijgen , waarvoor wij het begeerlijkf}e opofferen, die voor eene betere
orde der dingen ons rijper maken , en dan , wanneer de
aarde met hare betooverende verfchijiifelen onder onze
voeten wegzinkt, ons, oneindige aanwinst biedende, in
het rijk des lichts volgen moeten ! — Dat een kweekeling
de gebreken van zulk can' Meester ligtelijk voorbijziet,
ze bemantelt , of zelfs als deugden overneemt , dat hij
diens denkwijs tot de zijne maakt en daarbij zweert , of,
hoezeer naderhand ook door zelfdenken gewijzzgl, daarvoor ijvert , zal U evenmin een ziel= als ee chiedkundig
raadfel zijn. Hij zegent hun Prof; bij eert hunne nagedachtenis, en den roem dezer hunner onfterfelijkheid op
K k s,
-,
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aarde flaande te houden, uit te breiden en te verdedigen ,
befchouwt hij als een' heiligen tol der dankbaarheid, te
meer verfchuldigd , omdat de tong in het Plof vert'ijfd
ligt , die anders hare zaak zelve regtvaardigen konde.
Dat Gij nu , Hooggeleerde Fleer! die edele en dankbare
kwcekeling van H E S S E L I N K , Gij, die op den Hoog
dien hij vroeger bij de Doopsgezinden-lerasnozit,
bekleedde, van mij verfchillen moet, bevreemdt mij evenmin ,als dat Gij eene poging hebt ondernomen , om , waar
Gij beide verongelijkt waandet , U manmoedig in de bresfe te fellen. Maar dit bevreemdt mij , dat Gij U door
uwe teedere betrekkingen zoo ver hebt laten verleiden,
om mijne woorden op eene wijze op te vatten, die niet

alleen tegen mine meening , maar zelfs tegen de letter
van dezelve doorgaans jlrijdig is ; zoodat Gij dusdoende , uit eenen welmeenenden ijver voor uwen Leermeester en uw Kerkgenootfehap, jegens mij onregtvaardig zijt
geworden. Mijne eer vordert , dat ik dit niet evenveel
befcheidenheid en nadruk , als waarin Uw H. E. mij is voorgegaan, aantoone , en mij tegen die miskenning, op den

, dien dé aard der zaak aangeeft, regtvaardige.
Ik treed eerst , het corpus delicti zelve bij de hand , voor

toon

U. Vergeet, Mijn Heer! zoo het U mogelijk is voor een
'ogenblik, dat Gij aan H E S S F. L I N K 'S voeten waart

neérgezeten ; vergeet ? dat Gij Leeraar en Hoogleeraar bij
de Doopsgezinden zijt ; vergeet, indien het U niet te
zwaar als mensch valt, alles , wat Gij van dit fluk gehoord en wat Gij daarover gefproken hebt. Bezie het nog
eens ter dege van kop tot teen , terwijl het daar voor U
Raat als een onregtvaardig befchuldigde , doende zijn, beklag; fmeekende niet om genade en verfchooning , maar
om regt, en dit, bij al wat heilig is, den edelmoedigen
regter bezwerende.
Het is reeds opgemerkt, dat n A H R D T (van dien was
zoo even gefproken) bij zone zoogenoemde vertaling des
N. T. veel gebruik gemaakt heeft van het Woordenboek
van W. A . T E L LE It , waarin de grammatikale uitleg
bij onwettige toepasfang , tot bevordering van-gins3v^ze,
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een rationalistisch felfel was aangewend. han dit gefchrift werd , voor het Nederlandsch publiek , eerie na
vervaardigd door walen den geleerden G E R R I T-volgin
H E s S E LI N K, laatst Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en iPijibegeerte bij de Doopsgezinden te Amper dam (1056). Doch daar H E S SE L I N K niet alleen
TELLER, maar ook LANG en anderen volgde, is dit
werk in eenen meer gematigden geest gefleld, hoewel men
den invloed van des Hoogleeraars Duitfche begrippen
over verfcheidene flellige waarheden , en die van zin
Kerkgenootfchap , er duidelijk uit proeft (1057). Zulks
werd kort na de verfchijning der eerfle uitgave vrij onzacht aangewezen in een Jïukje : de nieuwe Hervorming
onder de Doopsgezinden volgens het Uitlegkundig Woordenboek van den Heer EE SSELIN K . 1 793• De onbekende fchrijver ging echter te ver , ook daarin, dat hij
de bijzondere gevoelens van den Hoogleeraar aan hetgeheele Kerkgenootfchap te last legt, waartoe hij behoorde ;
want , hoewel toen reeds vele Doopsgezinden aan die
Neologen de hand reikten, welke de voornaamfte leerjlukken van het Evangelie als menfchelijke b j'voegfels
wilden befchouwd hebben (1058) , zoo waren er toch nog
anderen , die de voetflappen van den edelen ni r- N N o
ook daarin drukten, dat zij met geheel hun hart vasehielden aan die flellige waarheden , welke de ziel, van het
Evangelie en deszelfs voorfchrifien uitmaken. Mogt het
getal derzulken onder hen , federt dien tijd, niet ver
zijn!
-minder
Ik heb, Hoogeerwaardig Heer ! te veel vertrouwen op
liet doorzigt en de regtvaardigheid van het onzijdig pabliek , om een oogenblik in beraad te flaan, of hetzelve
uwe aanklagten, dat I-I E S S E L I N K hier van gelijkheid
in denkwijze en bedoeling , zoo niet met B A H R n. T,
dan toch met w. A. T E L L E R; van Neologie, in uwen
(ío56) Uitlegkundig Woordenboek ter oplrelderin; van de
Schriften des N. P Am/7. 1790. Tweede Witgave, 1803.
(1057) B. v. Koning, Bezetenen, Doop, E.-d en anderen.
-

(Io^8) Men zie Y e E y, a. w. IX D. bl. 175.
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zin veel erger dan Rationalismus ; van tegeníland tegen
het beste der boeken ; van ondermijning des Bijbels ; van
ketterij in de leer des Kerhgenootfchaps , waartoe hij behoorde , gegrond zal vinden ; en ik weet, het vraagt met
mij naar de bewijzen voor deze befchuldiging , die zoo
openlijk en flerh door Uw H. E. is gedaan.
„Ik heb ,"in het boven;taande,,,HESSZ L1NRzaamgevoegd met B A H r. D T , en die zamenvoeging heeft voor
elk regtgeaard gemoed iets f'uitends." Maar, Mijn Heer!
hoc groot zonde het getal dier min regtgeaarde gemoederen
worden , indien het gemis van dit gevoel , onder het lezen van liet boventlaande , tot een' onbedriegelijken keureen gelden moest van een welgeplaatst_ hart, of zelfs
van een kiesch gevoel ? Ik kon Uw H. G. toch eene
reeks van mannen opnoemen , aan welke Gij beide wel
liefst niet zoudt willen betwisten; mannen, die, niet mij
en U, H E s s n L i N K eenvoudig, waarheidlievend ,
vroom , geleerd e. z. V. , doch s A x R n T onbefchaamd
en ligtzinnig noemen; maar die volmondig verklaren , dat
zij evenmin bij de Bertie lezing , als bij een herhaald doorzigt , cenige merkbare willekeurige of onwillekeurige aan
hebben. Ook heb ik waarlijk Uw H.-doenigbfpur
G. niet noodig te zeggen, dat ik Seraf en Duivel, Je
kan zamenvoegen , zonder mij aan Beni-hovaenBélzb
de heilige Geesten ot aan las -geonrbidhjs
_aanbiddelijk Opperwezen fchuldig te ma--teringvah
ken. En moet Gij niet toeflemmen, dat n A H R D T en
H E s s E L -1 N it in elke gefchiedenis der uitlegkunde , ook
in eene , die Uw H. G. zelf zou willen fchrijven , moe
vermeld haan, omdat zij beide uitleggers waren en-ten
beide gebruik maakten van Tie L L E K's welbekendWoordenboek? Dit heb ik herinnerd; maar geenszins , teneinde de wijze van beider uitlegging ook maar van verre geli/ te fellen. Van a A ii ii. i) T was in liet onmiddellijk
voorgaande g efpriken ; er,, daar uw Leermeester en hij
z i ch in dit tertiura co ln^sr<ltio,•ais raakten , dat zij beide
zich door T g L L n i, lieten voorlichten , leverde dit een'
overgang op, die , in ongezochtheid en natuurlijkheid ,
p

AAN S. MULLER.

459

zichzelve reeds genoegzaam tegen uwen argwaan ver
-deigt.
Doch indien uw vermoeden, dat ik uwen hoog vereerden Leermeester met B A II R D T gelijk geheld heb , dan
zoo ongegrond blijkt te zijn , Gij wilt dan toch tot elken prijs , dat ik den zwligen man met T E L L E It gelijk geíleld ; want ik heb zijn werk eene navolging van
diens arbeid genoemd. Ik fla nog eens H E s S E L I N x
open, en lees daar letterlijk, in de Voorrede, het volgende : „ Er is , vóór veele jaaren , in Duitschlánd een
klein werkje te voorfchijn gekomen ; ten titel voerende:
Wörterbuch des N. T. zur Erkldrung der Christlichen
Lehre, von wi L H. A B R A H. TELLER , ' t welk aan
velen onzer landgenooten niet onbekend is. Het is naar
een dergelijk plan, dat het werkje voorhanden is zaamgefield. Hoe veel hetzelve ook, in veele opzigten , daarvan verfchille, heb ik mij echter, behalven van verfcheidene andere hulpmiddelen, gelijk T R 0 M M 1 U S 'Neder
Concordantie , en veele geachte uitleggers der-landfche
H. S. , van bovengemeld Woordenboek bediend, en mij
tevens de aanmerkingen nu en dan ten nutte gemaakt,
welke de kundige Godgeleerde G. H. L A N G: zur 13efórderung des nutzlichen Gebrauches des [V 2 Tellerfchen [Vórterbuches des N. T., daarop gemaakt heeft."
Zegt hij niet, dat hij van bovengenoemd Woordenboek
zich bediend heeft? en leert een oogopflag op beide verken , die naast elkander voor mij op de tafel liggen , mij
dit niet zoo onwederfprekelijk, dat ik eerie enkele reis
weleens neer den vertaler dan den navolger meen te lezen? Schrijft niet II n S S E L I N K , bl. 86 : „ De Heer
TE L L E It heeft (in zijn Wórterbuch) hierin , mijns achtens , eene zoo geregelde orde gehouden, dat ik niet beter weet dan denzulven hoofdzakelijk te volgen, fchoon
ik in de Iangfchikking en uitlegging van fommige plaatfen
van hem verfchille, 't welk echter onnoodig is aan te
merken." WVie, ter wereld, kan op liet denkbeek l komen , dat ik Ii E S S EL I N K miskend of het publiek doer
min juiste berigten en uitfpraken misleid heb, toen ik
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fchreef : „ Van dit gefchrift werd voor het Nederlandse i
publiek eene navolging vervaardigd door wijlen den ge
GERRIT H E S S E L IN K ," en zoo een woord-Icer<£1:
bezigde, waarmede HE S s E L I N K zelf het kenmerkende
van zijnen arbeid wilde betlempelen ? Uw H. G. is dit
mogelijk geworden, doordien Gij, bij de fcheikundige
ontleding mijner woorden, waaronder echter derzelver
geest doorgaans vervlogen is, in het woord navolging
niet alleen de beflanddeelen van plan en orde, maar ook
van geest en fire/th ing meent ontdekt te hebben. Doch
moet liet publiek niet verbaasd vragen , hoe Uw H. G.
dan ontgaan kon , wat ik er toch onmiddellijk op liet
Volgen , „ dat FI E S S t L I N R niet alleen TELLER
maar ook L a N c en anderen volgde ?" Vooronderileld
uu eens , dat uwe uitlegging doorgaat , en men bij het
zeifilandig naamwoord ook aan gelijkheid van geest en
ftrekking denken moet, vordert dan niet de regel der confequentie gebiedend , om diezelfde denkbeelden met het
werkwoord volgen te vereenigen; want volging of navol
zal op de goudfchaal der etymologie wel even veel-gin
korrels wegen. Naar dit Lexicon komt dan de zin hierop
neder: ,, II E s s E L I N It heeft een Woordenboek vervaardigd, hetgeen niet flechts in plan en orde , maar ook
in geest en firekking gelijk is aan dat van T E L L E R ;
doch , datzelfde Woordenboek is tevens niet alleen in
plan en orde, maar ook in geest en flrekking gelijk aan
dat van LA 1\T c en anderen." Elk , echter, die weet ,
hoe ver de geest en ftrekking van het gefchrift van T n LI. r Ir en dat van L A N G uiteenloopen , zal wel reeds
van zelf gevoelen, dat dan ook de aanklagt van Uw H.
E. moet teruggenomen worden , alsof ik H E S S E L I N IC'S
werk voor iets anders uitgegeven had , dan waarvoor hij
Ëelf dat wilde befchouwd hebben.
Evenmin als ik tI n s s it L I N K's arbeid daardoor eenigtins befchuldigd heb, dat ik dien eerre navolging van
T E L L E R noemde, wilde ik een' grond van aanklagt tegen den7,eiven daaruit ontleellen , fiat het werk Van T E Len neologifche
t fl.., wat hij gebruikt had, gewaagde
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(tellingen behelst. Uw H. E. heeft dit echter vermoed;
want waartoe anders uwe uitweiding, die op den voet
van bl. 316 begint, en tot over het midden der volgende
loopt? Ik zou hierop kunnen zwijgen, indien ik niet
vreesde, dat hetgeen Uw H. E. daar, met de bedoeling
om uwe aunklagt te flijven , gelieft te zeggen , ligtelijk
verkeerd verflaan en tot fchade voor de heilige zaak der
waarheid misbruikt kon worden ; waartoe echter onze
briefwisfeling geene aanleiding geven moet. Ik meen immers te durven beweren , dat elk, die, al is het ook met
de onfchuldige bedoeling om nijpenden honger of brandenden dorst te ílillen , aan het vertalen van een boek
gaat, waarin gewaagde en neologifche flellingen voorkomen, en deze dus onder het publiek verfpreidt, fchuldig
laat aan het uitftrooijen van kwaad zaad onder de tarwe ; en ik houd het er voor, dat hij bij de regtbank
der zedelijkheid verantwoordelijk ftaat voor al de nood
gevolgen , die zij op de gemoedsrust en deugd zij -lotige
Medechristenen uitoefenen ; gevolgen, welke te kee--ner
ren niet altijd even gemakkelijk is. Met eene dergelijke
fchuld hebben zich velen bezwaard, bij name de vertalers
der ellendige produkten van r Al NE, B A I. LENS TE n T
en B R EN N R K E, om nu anderen niet te noemen. Gij
zult mij dit wel toeftemmen ; want ik weet, wij Haan
hier gelijk. Maar eenigzins anders wordt de zaak , wanneer het oorfpronkelijke, bij enkele kafbolfters en boze
tarwe , eene groote hoeveelheid goed koren bevat , en het
publiek juist daaraan behoefte heeft. Dan eischt echter
de omzigtigheid, om dit aan te wijzen. Zoo deden de
voorzigtige befluurders van het aan TE Y L ER's Fundatie verbondene Godgeleerde Genootfchap in de Voorrede
tot H A A F N L P. 's beruchte Verhandeling; zoo ook de
hooggeachte en oordeelkundige vertaler van K R u M M Ae u n R 's werk over den Geest en Form der Evangelifche Gefchiedenis. Hij prijst het goede , maar hij waar
ook tegen het verkeerde. „ Geenszins," zegt hij-fchuwt
in het Voorberigt , „ willen wij echter daarmede te kennen geven , dat wij alles goedkeuren en toeflemmen , wat

46 2

ANTIVOORD VAN G. II. VAN SFNDEN

de Schrijver in dit werk zegt. Omtrent het Pluk der God.
delijke ingeving, en omtrent de uitlegging van verfcheidene plaation en zaken , verfchillen wij van hem in denkwijze. Daar , waar wij anders dachten, dat in aanteekeningen op te geven, en den Schrijver te wederloggen ,
zulks hebben wij niet gedaan, omdat wij bij de lezers
van dit werk een oordeel des onderfcheids vooronderf ellen, dat zulke teregtwijzingen overtollig maakt." Ook
heeft de geachte man bij KR u NI nz A C HE It iets meer gedaan, dan het gewone vertalingswerk met zich brengt.
Desniettemin beken ik openhartig, nog nimmer den wensch
te hebben kunnen onderdrukken , dat de geleerde man , in
plaats van eene overzetting, liever eene navolging gegeven had, waartegen dan die aanmerkingen niet zouden
gevallen zijn, welke men nu , gelijk Gij weet, met grond
Op K RUM MAC HE R heeft moeten maken.
Doch , om terug te keeren van deze uitweiding , ik heb ,
zoo vervolgt de akte van befchuldiging, HESSELINK
met de fchuld van Bijbellïerrijding bezwaard, b). 314;
ik heb hem onder die loszinnigen gefield, die, Gods
woord naar willekeur verklarende, het Evangelie van
deszelfs vertroostende, heiligende en zaligende kracht berooven , bl. 315; ik heb hem geteekend als iemand, die
zich aan het heilig Bijbelwoord vergrepen heeft , enz.
bl. 319. Waarop Uw H. E. deze aanklagt bouwt ,is
voor mij weder Bene verborgenheid. Toch wel niet daarop , Mijn Fleer! dat de naam van Ii E S S E L 1 N K in eene
Gefchiedenis van het Rationalisme, met den algemeenen
titel van Bijbelheflrijding beftempeld , voorkomt ? Zoo iets
durf ik bijna van Uw H. G. niet denken, die immers
weten moet , dat het alleen op de wijze aankomt, hoe hij
daar vernield flaat. Vergun mij echter, Hoogeerwaardig
Heer ! dat ik dit door een voorbeeld ophelder , hetgeen
mij juist voor den geest flaat , en wat vooral voor Doopsgezinden, die dezen brief met bijzondere belang[Ielling in
handen nemen zullen, meer dan menig ander van overtuigingskracht zijn moet. Elk weet , dat in de Ge chiedenis de naam ran Wederdoopet•s of Herdoope9•s vroeger
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in eenen uitgeftrekten zin werd gebezigd van allen , die
aan den doop dor bejaarden alleen geldigheid en bijbelma
toekenden , en dat die van Doopsgezinden of Bap--tighed
van
lateren oorfprong en door de volgers van ME Ntisten
om
redenen
gekozen is ; hoewel ik dien van Weder
No
meer eigenaardig vind, niet alleen voor de vroe--dopers
gere Fijnen, die aan de andere partijen van uw Kerkgenootfchap , ja aan zichzelve , liet privilegie, om volwasfenen te doopen , betwisteden , aen daarom weder en weder den doop herhaalden , maar ook voor een geheel Kerk
hetgeen nog bij voortduring den doop der-genotfchap,
kinderen, door mij en andere Leeraars, onder plegtige
aanroeping van Gods naam en in de openlijke en gemeen
vergadering der Christenen, bediend , als ge--fchapelij
lijkflaande niet het wasichen door eene baker befchouwt,
weder herhaalt , en de als kinderen gedoopten door eenen
wederdoop tot leden inwijdt. Doch, wat hier ook van
zij, vraag ik, of zij wel het oordeel des onderfcheids
hadden en gebruikten , die alle Wederdoopers in de XVIde
eeuw op dezelfde lijn plaatalen , en , de flille , vreedzame, fchoon fours enthufiastifche aanhangers van M E N NO
met het MUNSTERSCH ROT verwarrende ,hen te vuur en
zwaard vervolgden? Uwe Scliutsfchrijvers hebben toen,
met redenen, die nog overwegende gekeurd worden, ge
tegen een dergelijk overbrengen van hatelijke-protesd
denkbeelden , die bij den naam Ll7ederdoopers onwil
oprezen , op hunne broederfchap ; maar hierme--lekurig
de, Mijn Heer ! hebben zij mijn beweerde bepleit, dat
men niet op den blooten naam moet afgaan , waaronder
iemand flaat , maar dat verfland en billijkheid vorderen,
om vooral op de wijze te zien , waarop iemand onder
dien naam voorkomt. Indien Uw H. E. op deze had
gelieven te zien, en dan Uzelven naar de aanleiding gevraagd had , die ik kon gehad hebben , om in deze Ge
II E S S E L IN K en cle Doopsgezinden te-fchiednsva
fpreken , dan voorzeker zoudt Gij mij zoo niet befchuldigd hebben , en nog veel minder niet die befchuldiging
voor het publiek getreden zijn. Toen ik de taak op mij
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nam , om Bene Gefchiedenis van liet Rationalismus te
fchrijven , waarop liet ligter valt aanmerkingen te maken
dan ze te vermijden , en dat Rationalismus ook in deszelfs voortgangen hier te lande met het oog te vervolgen, kon de fchermutfeling over het Woordenboek van
H E S S E L I N K mij niet ontgaan. Op het veld onzer anders zoo 'vreedzame Letterkunde fond zij daar als een
belangrijk verfchijnfel; want, hoewel de Schrijver van de
nieuwe Hervorming onder de Doopsgezinden , het zij dan
een] Gereformeerde of Doopsgezinde , noch met zijnen
naam , noch met de plaats van den dyuk durfde of wilde
voor het licht treden , het was toch de eerlle aanklagt
van Neologie tegen Benen Nederlander; Gene aanklagt
door_cenen man, dien men evenmin geleerdheid als geestigheid ontzeggen kon. Dat zij opzien, veel opzien baren moest , was natuurlijk, en weldra klonk ook inderdaad zijn kreet heinde en ver over Nederlatld. Zelfs
H E S S E I. I N K rekende de zaal, van te veel belang, dan
dat hij de pen wilde laten rusten , en zocht zich in eet
tegenfchrift te verdedigen ; hetgeen niet achter het tweede deel der eerfle uitgave van zijn werk, maar afzonder
een paar jaren na die uitgave, onder den titel: aan-lijken
de Lezers van mijn Uitlegkundig Woordenboek, is uit
iets , hetgeen ik hier , geenszins ten dienfle van-gevn;
maar van den Recenfent van n R E D IK 's
H.
E.,
Uw
Woordenboek, Letteroefeningen voor Junij , bl. 276, in
de aanmerking, opmerk, die, Uw H. E. broederlijken
bijftand willende bieden , mij van voorbarigheid in oor
befchuldigt , terwijl hij, door den regel, ook bij-del
audiatur et altera pars," te verde wilden heilig:
geten, zichzelven van voorbarigheid niet vrijpleiten kan.
Ook nog een vriend van den Hoogleeraar,, die echter
evenmin als dc aanlegger met naam of drukplaats wilde
of durfde voor den dag komen , vermeerderde liet geruchtwekkende der zaak ; terwijl de befchuldigde , hoewel het laatfte woord gehad hebbende , haar weder roer=
de, toen zij reeds lang vergeten was, in de Voorrede
tot den tweeden druk zijns Woordenboeks. Ik vraag, U,
„
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Hooggeleerde heer! of ik van dezen geruchtwekkenden
penneílrijd , die niets minder gold dan of x E s s E LINK
een voldagen Neoloog al of niet was , kon en mogt zwijgen? Uwentwege had ik , fchrijft G-ij , bl. 318 , dit kunnen doen ; maar veroorloof mij op te merken, dat uw
gevoelen over het min belangrijke van dit verfchijnfel
wel geenszins dat van het geheel publiek is ; althans niet
van mij zijn kon , die zoo veel mogelijk de befchuldiging
van onvolledigheid ontwijken wilde. Om diezelfde rede
ik ook niet zwijgen van de- geruchtbarende-nemogt
aanklagt in het Lutherfche Kerkgenootfchap te uwer flede ; terwijl ik dit wel van RE G E N B o G,E N kon , wiens
werk , hoeveel ílalen ook eener van zijn Kerkgenootfchap
afwijkende denkwijs behelzende , toch op verre na zoo
veel opzien niet verwekt had , en ook door geen enkel
tegenfchrift opzettelijk was aangevallen. Hetgeen ik omtrent des mans gevoelen zegen wilde , meende ik daarom
gevoegelijk tot de Gc f hiedenis der 4polegetiek , waarin

eene eervolle plaats bekleeden zal, uit
te moeten ílellen. Ik hoop , Hoogeerwaardig Fleer! dat
U daar ook blijken zal , hoe weinig ik den regel: Tros
Tyritisque mini nullo discrimine agetur,, uit hoofd en
hart verloren heb; een regel, dien echter ook elk beoordeelaar van mijn werk in beide dient gefchreven te hebben. Ja, ik ben er zoo verre af, oni iemand van aan
te befchuldigen , die waarheid, ítrikte waarheid-matign
van mij vordert , dat ik mijzelven de getuigenis geven
kan , van nimmer, uit vrees voor moeite of onaangenaamheden, of uit zucht tot bevordering van mijne kleine llandplaats naar ruimer en aanzienlijker werkkring,
mijne pen te hebben bewogen , om de waarheid te kort
te doen; haar, die mij boven alles op aarde heilig is. Ik
dacht aan de vormingsgefchiedenis van G E R R I T II E sS E L I N K ik liet zijn Woordenboek op onderfcheidene
plaatfen openvallen , en ik vond de waarheid in het midden ; daar, waar zij zoo dikwerf , bij geíchillen van dien
aard, hem zich aanbiedt, die haar zoekende wenscht:
Descends du hout des cieux, auguste Yérité!
Repands fur mes crits tti force et ta clarte^ !
R E GE N B 0 G E N
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Mijn oordeel werd bij dit onderzoek bepaald tot deze
flotfom, dat de invloed van des Iloogleeraars Duitfche
begrippen over verfcheidene flellige waarheden riet te
mistrennen was.
Indien ik de vormingsgefchiedenis van It t. s s n r. IN K
naga , dan dunkt mij is het gemakkelijker te begrijpen ,
hoe hij nu en dan van deze befnzet worden , dan hoe hij
ze geheel ontwijken kon. H r s S E L 1 N K was geboren
in eenen tijd, toen het oude fystcem der Godgeleerden
hier te lande nog onbewogen lIond , en ook van, die
Doopsgezinden , welke niet niet de Socinianen of Remonftranten átne zaak gemaakt hadden , grooten deels aangenomen werd. Zijn vader behoorde tot die Doopsgezinden , welke men gemeenlijk de oude Vlamingen noemde ,
en die toen juist hunne oude handfclhrifteiijke belijdenis ,
met eenige weinige veranderingen , hadden uitgegeven,
onder den titel Geloofsbelijdenisfe der Doopsgezinden ,
-

bekend onder den naam van oude Vlamingen, hunne Societeitsvergadering houdende in de Botteringe- flrart te
Groningen. In den jare 1755 uitgegeven volgen" befduit
der algemeene Societéitsvergadering. Dc hoopvolle zoon
werd in deze kenmerkende belijdenis eerst ingewijd , doch
allengskens ook aan het onderrigt van andere onderwijzers overgegeven. Zijn vader wilde, dat hij zelf zien , beproeven en wegen zoude , ten einde , bij bet leerftelfel
dier dagen , het goede van het kwade, het zwakke van
het f'cerke af te zonderen. Op dezen weg moest H E SS E LI N K weldra ontdekken , dat het oude kerkelijke fysteem in vele [lukken gebrekkig was. Hij , die alles wil
onderzoeken, (telde zich niet tevreden met de denk--de
wijs der 1-loogleeraren aan de Groningfche en Lingeufche
Hoogefchool; hij wilde ook die der Duitfchers kennen
en beproeven. Daar was toen eene groote werkzaamheid
en ijver in het hervormen ontflaan. „Daar had het ongeloof," gelijk Uw H. E. zoo juist opmerkt , bl. 314
„ zijne fleur in de Akademiefcne gehoorzalen niet alleen ,
maar zelfs op de Christelijke leerfloelen verheven, en
werd door den geest der natie aangekweekt." TVeinigen
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in Duitschland, die niet door deze hervormingsdrift zich
lieten n.c_le^ lepen , en , al flond.len zij ook hier of daar
vast , die toch op vele punten niet te rekkelijk waren en
deze of gene dier nieuwe mceningen overnamen; zonder
juist te bedenken, dat zij , deze aannemende, andere
moesten laten vallen , indien de eenheid van hun f'celfel
niet zoude verloren gaan. De bczadi;dlleid van onzen landaard , x E 55 E L 1 N K ook zoo zeer eigen , kon hem niet
overal behoeden. Met hunne goede meeningen nam hij
ook hier en daar wat van de dwaling zijns tijds over,
zoo wel in de begintalen zijner uitlegkunde , als in de
toepasfing van dezelve op onderfchcicïene Bijbelplaatfen.
Bij de eerha uitgave des \Voordenboeks loopt dit, dunkt
mij, zoo kennelijk in het oog, dat er geen loochenen
aan valt. Bij de tweede heeft de Hoogleeraar hier en daar
wat verholpen; maar , in weerwil daarvan , herkent men
nog foms vrij merkbaar veel der vorige begrippen, van
welke hij echter vele in latere jaren , gelijk ik van zijne
vertrouwde vrienden weet, heeft laten vallen. Men í1a
alleen maar die plaatfan op , op welke liet leer({ uk van
Lader, Zoonen Geest, rust , „ee n dier hoogbefpiegelende
leerfhukken , die ," zijns achteras , „ buiten de leer der H. S,
omloopen en geen nut ítichten ;" men leze ondef anderen het artikel Geest ; mij dunkt er is duidelijk te zien ,
dat de Hoogleeraar het er op toelegt, om den H. Geest
alleen als Goddelijke kracht te laten gelden. — Doch ,
Hooggeleerde Heer! ik zoude een woordenboek op eed}
woordenboek moeten fchrijven , bijaldien ik al die plaatfeta
van den tweeden en vooral van den eertien druk, want
ook deze komt wel degelijk in aanmerking , wilde doorr
loopen en mijn boven gezegde uitlegkundig (laven. Daar,.
toe ontbreekt het mij , met gewigtiger arbeid bezet zijnde , van welke eene fuk keling in den laatstverloopenea
winter mijne pen reeds te vaak heeft afgeho^iden, zoef
wel aan lust als tijd. Mogt dan een ander dit , zoo
wel toet opzigt tot het bovenítaande als andere mistlagen
van Ei E s s F L i N K, doen , en záá den wensch van.eenen
bevoegden beoordeelaar vervullen, die nog, met den roem
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van wijsheid en gematigdheid, aan eene onzer vaderland
bloeit. Deze verklaart, in de recenfie-fcheHogln
van den tweeden druk des onderhavigen gefchrifts , te
wenfchen : „ dat zich iemand zal opdoen, die , met de
noodige kunde toegerust, tot dit Woordenboek zulk een
werk zal leveren , als L A N G gegeven heeft tot dat van
T E X. L E R: de Ree. toch is overtuigd , dat zulks zeer
noodig is, en befchouwt het als het beste en gepaste
middel, om alle gapingen, die in dit werk zijn, aan te
vullen, en zoo vele ongegronde verklaringen, als er in
voorkomen , te verbeteren." Een begin tot de vervulling
van dezen wensch is in de Theologifche Bibliotheek bij B It Av E gemaakt, waarvan, helaas! de voortzetting, daar dit
belangrijk tijdfchrift toen een einde nam , nimmer het licht
heeft gezien. Uw H. E. kan die beoordeeling vinden
op bl. 509 van het Ilde Deel, en de bijvoegfcls en aan
Uitlegkiindig Woordenboek bl. I -3 -merkingopht
van het IXde Deel. Daar ik intusfchen aan den voet der
bladzijde de artikelen Bezetenen en Koning , tot bewijs
voor mijn gezegde, aangehaald heb , Uw H. E. echter noch
in het een noch in het ander eenige bewijskracht vindt,
moet ik over deze nog een paar woorden zeggen.
Het artikel Bezetenen ílaaft mijn beweerde. Ik zal de
moeite doen , om dit naar het voor mij liggend exemplaar
hoofdzakelijk uit te fchrijven. „Deze leer is van de Grieken herkomflig , welke dusdanige verfchijnfelen , waarvan
de oorzaak verborgen was , aan de werking van Démons
of Geesten gewoon waren toe te fchrijven. Zij onder
ze in goeden en kwaden, en geloofden, dat-fcheidn
voorname , doorluchtige mannen van eerstgemelden bezield
waren. — -- In de fchriften des N. V. wordt Démon altijd van eenen kwaden Geest verftaan en hiermede meermalen verwisfeld. —Deze Démonologie der Grieken 'hebben
de Joden overgenomen , en fchreven , uit dien hoofde,
even gelijk de Griekfche wijsgeeren van dien tijd, verborgene en hardnekkige ziekten aan de werking van dusdanige
booze Geesten (Demons) toe. — — Uit de befchrijvingeri
der H. Schrijveren aangaande de Bezetenen blijkt het, dgt
`
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de lijders door zware ziekten aangetast waren. — — Het
wonderdadige,'.' zoo vervolgt de Hoogleeraar. , bijna woordelijk T EL L E R uitfchrijvende , „ 't welk Jezus , bij het
genezen van dusdanige ziekten , verrigtte , bef'ond dus niet
in het uitdrijven van eenen eigenlijken Démon of boozen
Geest, maar in het wegnemen van ongeneeslijke kwalen,
welke zoo Grieken, als Joden, gewoon waren aan booze
Geesten toe te fchrijven. Op de vraag : waarom heeft de
Heiland deze algemeene volksdwaling niet te keer gegaan?
dient ten antwoorde, dat Hij , die gekomen was , om de
menfchen van zonden te verlosfen, en tot God terug te
brengen , zoo min in dit als in andere gevallen zich ophield met het beflrijden der algemeene volksvooroordeelen , of wijsgeerige leerfcelfels van dien tijd , als volftrekt
niet behoorende tot het oogmerk zijner zending ; en het
is buiten twijfel een zeer verkeerd gebruik der H. S. ,
berustende op eene vrij algemeen aangenomene dwaling,
wanneer men zich van derzelver uitspraken bedient, in
het oplosten van Natuurkundige of Bovennatuurkundige
vraagflukken." Toen HE S SE L 1 N K dit fchrcef,, was de
ftrijd over de Demoniaci in Duitschland zeer hevig ge
hield het . er toen voor , dat elk, die de-west.Mn
existentie van den boozen Geest loochende, veel wijzer
en verlichter was, dan die haar erkende ; en niet dit vraag
hing dat over de Bezetenen naauw zamen. Wie aan-punt
de booze Geesten het beflaan ontzegt, die kan ook geene
werking van hen denken. De llrijd hierover, die met
geestigheid en boosheid gevoerd werd , had cene buiten
levendigheid ontvangen door den geruchtmaken--gemn
den L OMAN SC if EN twist; terwijl, hetgeen s n K It ER
en na heen VAIINER, wn rSTKIN en BIEAU gefchreven hadden , overlang vergeten en als zoodanig min
bruikbaar was. Door TE L L n x was , hetgeen s E m L. Ir R
begon, van Wien de menfchcn zeiden: „dat hij der- DLhvel van de aarde gebannen had," voortgezet; en aan deze beide Geleerden is de verfpreiding van dit gevoelen,
bij hoe velen het dan ook, behalve bij II E S s E t, I N It ,
in de Nederlanden ingang moge gevonden hebben, meer
MENGELW. 1823. No. IC.
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toe te fchrijven dan aan F A R ai E R 's werk , hetgeen
daarenboven eerst van Engeland naar Duitschland overgebragt, en, na aldaar het burgerregt door eene breede
Voorrede van E 1\1 T E R ontvangen te hebben , op onzen
bodem verplant is geworden. Dat nu H E S S E L I N K Zijne begrippen over de Bezetenen evenmin van zijne Leeraren aan de Croninger Hoogefchool , als bij o o ST L RBA A N, maar vooral van T E L L R R c. f. overgenomen
heeft , is vrij zeker, ook uit de reeds opgemerkte , meer
dan toevallige overeenkomst tusfchen den Hoogleeraar van
A4mflerdam en den Proost van Berlijn. — Hetgeen Uw
H. E. echter uit mijne aanhaling gelieft af te leiden , is ,
daar Gij in de opvatting van den tekst, waarvoor de noot
als bewijs zal dienen , zoo zwaar misgetast hebt, weder
ongelukkig bijgebragt; en ik had wel gewenscht , dat Uw
H. E. den daarop gebouwden ongepasten raad liever terug had gehouden. Immers ik onderfchrijf met even veel
gewilligheid , als Gij , wat H E R I N G A in de aangehaalde
plaats zegt; maar, ook onder hetgeen verder in die Ver
volgt , plaats ik mijne goedkeuring , hoewel-handelig
het mij voorkomt , dat Gij daar niet mede zoudt teekenen. Ik weet, dat mannen, die ons de gewigtigile waarheden van den Godsdienst helpen verdedigen, voor het
gevoelen aangaande de Bezetenen weleens zijti uitgekomen ; maar ik weet ook , dat dit dikwerf uit beliefzucht
was, ten einde anderen op half weg tegen te komen , en
zoo liberaal, als mogelijk , te fchijnen. Ik weet, dat zij
dikwerf meer door eenen perfoonlijken afkeer van den
Duivel , dan door beginfelen eener fchriftverklaring , die
zij anders voorftonden en volgden, gedreven zijn, en
daarom , de tegenflrijdigheid niet merkende , de heilige
Engelen in den Bijbel gelaten hebben, ja zelfs Toms over
hunne werking op den mensch zeer flichtelijk prediken.
Ik weet , dat ik, het gevoelen aangaande de Bezetenen
omhelzende, prami.cfen moet toegeven , volgens welke
bet gemakkelijk valt, om alles , wat het fubjectief gevoel
hindert , uit de H. S. te werpen, en daarentegen, wat
daarmede firookende is , er in te brengen. ja , ik ken
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weinigen, die bij dit punt alleen zijn flaande gebleven.
Integendeel is de bcflrijding daarvan bij velen het begin
geweest van eene reeks gewaagde onderftellingen , zoo wel
over de verhevene lceraukken van het Evangelie, als over
de gefchiedenis , vooral de wonderdadige , des Bijbels.
Moet Gij , Hooggeleerde Heer! die zoo wèl met den
gang, dien de zaken in Duitschland genomen hebben ,
bekend zijt , mij niet toef ecomen , dat het aldaar in het
groot zoo is gegaan , en dat, bij Bene behoorlijke conrfequentie in denken, dc latere verfchijnfelen gevolgen geweest zijn , die men , zonder de gave van Profetie te bezitten , voorfpellen kon , omdat zij fchier onvermijdelijk
waren?
Het andere artikel , waarop ik mij meende te mogen
beroepen , ten bewijze van het beweerde in den tekst,
is dat van Koning. De tusfchen ons liggende vraag : „ of
uw achtbare Leermeester ook daar zoo rond en ruiterlijk
voor het niet flechts fystematisch , maar waarlijk bijbelsch
denkbeeld is uitgekomen , als hij had behooren te doen ,
indien hij niet geweifeld had of inconfcquent ware," laat
ik hier eens door eenen derden beantwoorden. „ Met geI:oegen heb ik opgemer kt , dat G. HE S S E LI N K, A.
L. M. , Phil. Doet. , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
en Wijsbegeerte bij de Doopsgezinden te -imflerdam , in
zijn Uitleghwndig Woordenboek ter opheldering van de
Schriften des N. 7. Amíc. 1790 , op de artikelen Heer ,
Opziener, Hoofd, cent perfo nlijke en werkdadige heer
Christus rclent te erkennen; althans in de-felapijvn
uitlegging der plaatfen , hiertoe betrekkelijk, meer L 21 N G
dan T E L L E R gevolgd is. Doch op het art. Koning is
het alsof hij L A N G niet gelez'n heeft; en de w jze,
op welke zich de Hoogleeraar daar uitlaat, is zdd onbe-

befiemd an onnaateWken ig , dat ik niet vete, wat ik,
het een met tiet ander vergelijkende , er van maken moet ;"
waarop dan de Schrijver , hetgeen fI E s s E r, I N K op bl.
367, 368 necrflelde, volgen laat. Dit, Mijn Heer ! heeft
geenszins de onbekende Schrijver der nieuwe hervorming
e. z. v. gezegd ; ook niet de Heer Y r L, sj ; maar dieL1z

472

ANTWOORD VAN G. H. VAN SENDEN

Zelfde H E R I N G A, met betrekking tot wien Gij in uwen
brief aan mij , bi. 38 , fchrijft : „ In de voortreffelijke
Verhandeling van den Hoogleeraar HE R I N GA over de
leer der Accommodatie, eersen man, even beroemd om
zijne wetenfchap en fchranderheid, als eerbiedwaardig om
zijne wijsheid en gematigdheid , lees ik , tot mijnen troost,
liet navolgende: „ Ook mannen van naam en welver„ dienden roem , en ook onder deze dezulke , die ons de
„ gewigtigfle waarheden van den Godsdienst helpen ver„ dedigen , komen voor dit gevoelen aangaande de Beze„ tenen uit. Ik althans behoor niet onder degene, van
„ welke SE 1! L E R zegt, dat zij elk , die niet omtrent
„ dc Bezetenen met hen van éCn gevoelen is, als Benen
„ Onchristen verketteren: veel liever wil ik, op het voor„ beeld van ERNEsTt en HAMELSVELD, met be,, fcheidenheid zeggen, welke redenen mijns inziens,
„ tegen de onderdelling dezer mannen betlisfend pleiten."
„ Hoe zeer ," roept Uw H. E. daar uit , „ is deze taal
den echten, liberalen Godgeleerde waardig, die even
verre verwijderd is van bekrompenheid als van onverfchilligheid, en hoe heerlijk (leekt dezelve af bij uw oordeel
over HE S SE L I N a.!" Ik laat het nu aan de fchranderheid des oordeels van Uw H. E. over, om aan te
wijzen , hoe liet mogelijk was , dat die geleerde, fchrandere , w ijze en gematigde H E R I N GA , die liberale Godgeleerde, die even ver verwijderd is van bekrompenheid
als onverfchilligheid, zoo iets kon fchtijven? Hoe heer
dit oordeel van den waarheidlievenden , onpar--lijkfte
tijdigen H E R I N G A over mijne aanhaling af bij dat, wat
Gij daarover gelieft te vellen; en nu behoef ik U niet te
zeggen, dat, indien de Sticlitfche Hoogleeraar U door
de Verhandeling van 1789, hij mij door die van 1 797,
bl. 50-53, vertroost heeft. — Of zult Gij dien acht
Wijze, voor wien geen lof te groot is, waar Gij-baren
nu van achteren ontdekt, dat hij niet met U inílemde,
toeroepen'?
Quauddque etiam bonus dormitat a o m r, ct u s!
Zoo iets mag ik van Uw 1I. Gei , bijna niet denken.
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Nog meer menfchelijks is Uw H. E. overgekomen,
wanneer Gij mij befchuldigt van H ia S S E L I N Iz aangeklaagd te hebben, dat hij zijne Duitfche (Uw H. E. ver
er bij te voegen neologifehe) begrippen op de ken--kiest
merkende geloofswaarheden van het Kerkgenootfchap ,
waartoe hij behoorde, heeft toegepast; waaruit Gij dan
aanleiding neemt, om , hetgeen H E S Si L I NR in zijn
Woordenboek op dc aangehaalde artikels Doop en Eed
zegt, aan den toetsfleen der Doopsgezinde regtzinnigheid
te ffrijken, met dat gevolg, dat Gij den Hoogleeraar in
den Doop wat onregtzinnig, maar in den Eed volkomen
regtzinnig vindt. Zonder nu juist daarop te willen hechten, dat Uw H. E. die befchuldiging niet minder zwaar
noemt , dan die van Neologie in het algemeen ; zonder te
vragen, hoe zij daarvoor gehouden kan worden bij een
Kerkgenootfchap , „ hetgeen ," ik bezig uwe eigene woorden , „ door het beginfel eener betamelijke vrijheid in het
godsdienflige geleid, verdraagt, dat er verfchil over belangrijke leerfInkken onder hen befla, ja in liefde zelfs
de prediking van feil regtzinnigc gevoelens verdraagt,
die tegen de vroeg('re geloofsbelijdenisfen hunner voorva
merk ik alleen het volgende op. Het-dernauifch,"
is U hier gegaan gelijk velen, die eene lange reeks van
gevolgen afleiden en al voort- en voortredeneren, zonder
in het oog te houden, of de eerlte flelling , uit welke zij
dat al fponnen en haalden, wel gegrond ware. Door terug te gaan op die eerfle flelling, waardoor men zoo
dikwerf duizend moeijelijkheden, tegenflrijdigheden, e. z.
v. oplost, blijkt dan ook hier, dat gij olie en moeite
hebt verloren. Het is mij nimmer in de gedachten gekomen, om H It S S It L I N K van onregtzinnigheid in de
Kerkleer te bcíchuldigen ; want wat raakt die mij , die
geene Polenzik maar erne Ipologetik wil fchrijven , en
zeer goed weet, met welke gene en met welke deze te
doen heeft. Het ging mij daarom, toen ik zag, dat Uw
II. Eerw. had kunnen goedvinden, om de vele plinten
van aanklagt tegen mijn opftcl nog niet die van ketterij te
vermeerderen , even als het U ging: ik kon niet begrijpen
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ik fond verwonderd, ja verbaasd! Mij dunkt deze op.
klimming van gevoel moest Uw H. E. reeds als van zelve op het denkbeeld gebragt hebben, of Gij mij hier
ook wel geheel verkeerd verflaan hadt; en dan zou Uw
H. E. , bij een bedaard en onbevooroordeeld onderzoek,
gevonden hebben , dat hier geen enkel woord van ketterij gefproken was. Vreezende , dat ik door de zucht
naar kortheid onduidelijk was geworden , legde ik Benen
geachten IIoogleeraar (niet den Heer IJ p E Y) , die van
uwe opvatting en van mijne bedoeling geheel onkundig
was , het boek voor, met de vraag : „ wat heb ik hier
willen zeggen ?" — „ Mijns inziens ," antwoordde hij ,
„ dat men uit II E s s E L I ri Ic 's Woordenboek den invloed der begrippen van zijn Kerkgenootíchap duidelijk
proeft." Daar Uw H. E. nu wei erkennen zal , dat u F ss it LI N It de artikelen Eed en Doop niet op die wijze
zou behandeld hebben, ten zij hij de be?:ende Doopsgezinde ílellingen met de moedermelk laad ingezogen , en
Uw H. G. ook zal toeflemmen , dat in een Woordenboek, hetgeen bijbelrche woorden en fpreekwijzen , onafhankelijk van liet leerbegrip van deze of gene Kerk ,
toelichten wil, zoo iets geheel niet te pas komt en een
groot gebrek is , heb ik niet noodig , om hierover nog
een woord te verliezen. Ik meende deze bijzonderheid
echter in het werk te moeten herinneren, te aleer, omdat zij ten bewijze firekte , dat x E S S ELI N K zich te
veel had blootgeflcld aan den invloed van begrippen ,
voor welke hij bij het íchrijven van zijn Woordenboek,
als uitlegger in den edelen zin des woords , ongenaakbaar had moeten zijn.
Uit al het bovengezegde ziet Gij nu , Hoogeerw. Heer!
hoe ver ik er af ben , om , met den Schrijver van dc
nieuwe Hervorming onder (!e Doopsgezinden, uit wel
titel uw Leermeester hetzelfde, als ik, fchijnt af te-ken
leiden , (Voorrede voor den tweeden druk, bl. XV.) x it ss E L I N K onvoorwaardelijk voor een' Neoloog te hou
zijne redenering zoo maar over te nemen. Gij-den,
kunt dat niet eerst uit deze letteren , ook uit het werk
-
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zelve , met een gezond oog en wèl bekeken, kunt Gij dit
zien. Daar heb ik den toon, waarop hij tegen x E s
s E L 1 N K fchrijft , daar heb ik ook veel van den inhoud
zijns gefchrifts afgekeurd. Het fpijt mij , dat ik Uw H.
E. de vraag doen moet , hoe het toch komt, dat Uw H.
E., die anders geen mijner woorden of letters op bl. 568
en 569 onopgemerkt of ongewogen heeft gelaten , dit afkeurend oordeel verborgen heeft kunnen blijven, en dat
Uw H. D. het publiek in den waan brengt , dat ik voor
de wijze heb afgekeurd , waarop die anonyme-namelijk
Geleerde de zaak voorflelde ? Zeg ik niet met zoo vele
woorden: de onbekende Schr ijver van dit boek ging echter te ver, en ziet dit niet zoo duidelijk op de ftofl=e des
boeks zelve, dat daaromtrent voor niemand, die zonder
vooringenomenheid deze uitdrukking leest, eenige onze
blijven kan ? Waarheid en Christelijke liefde-kerhidov
kanten zich immers zoo wel tegen elke valfche als overdrevene befchuldiging van den broeder aan.
9 Ten ílotte, Eerwaardig Heer ! protesteer ik , gelijk ik
doe bij dezen , tegen elke averegtfche uitlegging van mijn
kort berigt over II E S S E L I N I, volgens welke men
daaruit , niet meer' of minder geweld , zou kunnen opmaken, dat ik dien Hoogleeraar voor een' Neoloog, B jbelbeflr jder e. z. v. zoude houden of wilde gehouden heb
Ik verklaar, dat H E S S E I. I N K aan het Goddelijk-ben.
gezag des Bijbels en het pofitief karakter des Christendoms geloofde. Maar ik beweer tevens , dat diezelfde
waardige man zich hier en daar in zijne uitlegkundige
grondbeginfels, en in de toepasfing daarvan op onder
vooral door dc zoogenoemde-ícheidnBjblpatf,
nieuwe hervormers in Duitschland van die dagen , heeft
laten verleiden tot verklaringen , waardoor hij , als men
ze op zichzelve befchouwt, in de verdenking van Neologie valt.
Hier zoude ik, IIoogeerwaardig Heer! dezen brief kun
fluiten , en , waarlijk! hij is , daar ik zoo veel pa--ne
pier heb moeten befchrijven, .om U op alle punten te
woorde te ulaan , reeds lang genoeg. Doch ik kan aan
-
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dezen wensch nog niet voldoen. Het heeft U immers
kunnen behagen , om met uwe eerfle aanklagt nog eene
tweede te verbinden, en te beweren , dat ik nevens x F- SS E L I N K uw geheel Kerkgenootfchap verongelijkt heb.
Een ander moge deze befchuldiging gering achten , niet
ik , die evenmin van fekten- of kastengeest befinet ben,
als Uw H. E. zich van dat kwaad aangefloken voelt ,en
die geloof in dezen even verre verheven te zijn boven de
bekrompenheid der vaderen uit liet Kerkgenootfchap ,
waartoe ik de eer heb te behooren, als ik U verheven
reken boven die van vader xi E NN o zelven en boven de
bitterheid van vele Doopsgezinden , ook nog onzer dagen ,
die zij vooral in hunne hatelijke uitvallen omtrent den
Kinderdoop niet dan niet moeite verbergen kunnen. Van
ganfcher harte kan ik lijden , dat het Doopsgezinde Kerk
veel of weinig het dan ook beteekene,-genotfchap,
blijve bellaan; en ik behoor zekerlijk niet tot hen, die
niet ophouden te. wenfchen , dat het als een vrijcorps onder de groote fchaar der Gereformeerden hier te lande
gclfoken wordt. Dat ik zelfs tot de ítichting uwer ge
welke ik velen ken en hoogacht , gaar--lofsgent,va
re behulpzame hand biede , en , daartoe aangezocht zijne, geene liefdebeurt in uwe kerken weiger, meen ik
met de daad getoond te hebben. Hoe kon dan, Hoog
eerwaardig Fleer! bij mij het voornemen ont[laan , om de
Doopsgezinden in een ongunftig licht te ffiellen , door min
juiste berigten nopens hen in mijn werk te willen geven?
Nogtans ícaat de Gefchiedfchrijver,, die de daadzaken niet
uit de vingers zuigen of zoo maar voor den voet oprapen kan , er altijd voor bloot, om door zijne bronnen,
waaruit hij olie daadzaken halen moer, misleid te worden ; en daarom is het zijn ecrfte pligt, om die bronnen, zoo wel in hare uitacílrekthcid als waarde, oordeel
te kennen. Toen ik fchrcef: „ dat toen reeds-kundig
vele Doopsgezinden aan die Neologen de hand reikten ,
welke de voornaamile leerftukken van het Evangelie als
menthiclijke bijvoegfels wilden befchouwd hebben," lag
een werk voor mij, waarin ik las : „ dat vele Duopsge-
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zinden waren afgedwaald van het fpoor hunner vaderen, en
met de zoogenoemde Neologen in Duischland één' weg tra
wier poging het is, de allerbelangrijkfle leerilukken van-den,
den Christelijken Godsdienst voor menfchelijke bijvoegfels te
doen doorgaan van door oude vooroordeelen verblinde Theologanten." Dit fchreef AN NA E U s Y r E iJ , een Geleerde,
tot wiens lof ik niet behoef uit te weiden, omdat die met
zijnen naam allerwegen in Nederland leeft; dit fchreefdeAuteur van de Gefchiedenis der fystematifche Godgeleerdheid, een
werk , hetgeen des mans bevoegdheid tot een dergelijk oor
wel boven alle bedenking verheft ; dit fchreef de thans-del
grijze Hoogleeraar, wiens Gefchiedenis der NederlandfcheHervorsnde Kerk, met den Hofprediker van onzen beminden Koning uitgegeven, ook door Doopsgezinden zoo zeer geroemd
is; een man eindelijk ,over wiens onverdraagzaamheid uw Kerk
evenmin als het Rensonflrantfc,ze te klagen heeft.-genotfchap
Zijne boven aangehaalde woorden ftaan met zoo vele letters
gedrukt in de Ge/ch. der XP11Ide Eeuw, 1X D. bi. 175 , en
reeds meer dan twintig jaren is dit boek in de handen en
boekerijen van Godgeleerden en leeken. Indien dit berigt zoo
ongegrond en partijdig ware, eilieve! zeg mij dan, waarom
is het nooit als zoodanig tegengefproken door den eenen of
anderen Doopsgezinden Leeraar of Hoogleeraar? Is dan uw
Kerkgenootfchap nu eerst mondig geworden, nadat het den
leideband der formulieren, de krukken van menfchelijkefleunfels en de breidels voor het onbedachtzaam voorthollen itr
het hoog gevoel van eigene kracht en bezadigdheid, moedig
heeft afgeworpen ? Maar, hoe durf ik zulks van een Kerkgenootfchap denken , hetgeen altijd de ruimte gehad heeft van
mannen, die de eer en zaak der Doopsgezinden, tegen elke
onbewezene of in zichzelve ongegronde aantijging, met mond
en pen wisten te verdedigen ? mannen, aan welker gebrek in
ijver en moed niemand ooit te last zal leggen , dat de geheele wereld niet reeds lang den eed aan de vierfcharen en den
doop aan de kinderen der geloovigen geweigerd heeft! Dit in
aanmerking nemende , meende ik niet mis te tasten, toen
ik hoofdzakelijk daarin den I Ioogleeraar ii' L ij volgde ; te
minder, naardien de befchuldiging, dat de kenmerkende leerflukken van het Evangelie in het Kerkgenootfchap der Doopsgezinden wel eens aangevallen en verdonkerd zijn geworden ,
niet alleen door zulken gemaakt is , die buiten uwe gemeen_
4chap waren , maar ook door Leeraren en leden van de
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Doopsgezinden zelve , en zelfs groote onlusten en fcheuringen ten gevolge gehad heeft, die, gelijk Uw H. E. weet,
in de Kerkelijke Gefchiedenis verfcheidene bladzijden beflaan.
In hoe verre echter (om hiervan af te flappen , indachtig
aan het fpreekwoord: exempla Punt odiofa) de bepalingen,
bij de jongfle vereeniging der Doopsgezinden tot ééne Kerk
gemaakt, derzelver bedaan, inwendige rust en-gemnfchap
Christelijk karakter kunnen waarborgen , durf ik niet bepalen. De erkentenis: „ d,- II. Schrift is de eenige grondflag
van Christelijk geloof ;" de belijdenis : „ Jezus is de Christus, de Zoon des levenden Gods; de doop der bejaarden is
fchriftmatig, en het eedzweren voor den Christen ongeoorloofd," fchijnt mij daartoe, de beide laatfle punten uitgezonderd, niet voldoende. Bij de Uw H. E. welbekende vorderingen in de uitlegkunde, kan een Rationalist den Bijbel
tot grondflag en éénigen grondflag leggen , en ook de belijdenis : „jezus is de Christus, de Zoon des levenden Gods,"
zonder bedenken overnemen ; en wat zoude hein terughouden , wanneer de grondwet van zijne Societeit hein toeroept:
„ Gij moogt vrij van uwe broeders en zusters in belangrijke
Ieerflukken verfchillen; alle vrijheid wordt u daartoe gegeven !" Waarlijk! Mijn I-leer, er behoort veel wijsheid , groote
bezadi g dheid , warme en innige overtuiging toe , om in
die vrijheid te flaan , en niet door alle wind van leere , die
het hoofd zoo ligt bedwelmt en den zwakken ginds en weder flingers, weggerukt te worden. Ik althans zou bij de
kennis, welke ik door eigene ondervinding in het Hervormde
Kerkgenootfchap verkregen heb, tot dien befisfenden _yap
geenszins raden ; hoewel ik anders genoegzaam meen getoond
te hebben , van geese plaats onder de hartstogtelijke ijveraars voor de letter der oude formulieren te zoeken. — Of nu
de Leeraren en leden der Doopsgezinde» ons zoo ver vooruit
zijn, dat de ondervinding van meer dan twintig jaren, waar.
tegen dan ook geene andere ondervinding mag overflaan,
de doelmatigheid van dezen maatregel allerwegen beves ti gd
heeft; of de toekomst , die zoo veel uit haren donkeren fchoot
ontwikkelen moet, uw Kerkgenootfchap , bloeijend door
echt geloof in onzen trouwen Verlosfer, aanfchouwen zal,
dit , Mijn Heer! waag ik niet te beflisfen. Maar dit weet
ik, dat het Kerkgenootfchap der Doopsgezinden, nadat het
liet fchoone plan , om eene gemeente van enkel heiligen in
wandel op aarde te vestigen , als onuitvoerbaar en harfen-
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fchimmig heeft moeten opgeven, dan het niet min fchoone
denkbeeld, van zuiverheid en eenheid in leer, gelukkig zal
verwezenlijkt hebben.
Met den wensch , dat de arbeid van Uw H. E., die geene plant, dan die van den hemelfchen Vader is, in den bodem
van het Doopsgezinde Kerkgenootfehap wil aankweeken,
daartoe hetzelve heeds nader brenge , heb ik de eer mij te
noemen,
I-Ioogeerwaardig , Hooggeleerd 1-leer
!

Uw lí. E. zeer dienstw. Dienaar en Medebroeder
Aliddelbert

G. H. VAN SEN DEN.

,

den I2 Junij 1828.

B IJ DRAGE TOT DE KENNI$ DER HONDSDOLHEID.

(Medegedeeld door I.

I

VAN

n I S S EL, 1 z. M.D. te Zutpken.)

ndien er ééne ziekte is, welke verfchrikkelijk kan genoemd
worden , zoo in hare wijze van ontdaan , als in haar verloop
en uitgang, is het zeer zeker de hondsdolheid. Naar gelange•
hiervan zou men met eenig regt mogen verwachten, dat
dan ook derzelver behandeling op algemeen erkende gronden fleurde , en dat de geneeswijze en de geneesmiddelen,
in dezelve pasfende , zoo algemeen bekend en voorhanden
zouden zijn, dat er zelfs geen gebrek aan kon wezen in die
flreken , waar (tot fchande van hen , wien de regeling daar.
van is toevertrouwd!) overigens geene geneeskundige hulp of
geneesmiddelen aanwezig zijn. Dat dit echter niet zoo is ,
zal geen deskundige betwijfelen: de pogingen , otn deze vrees
ziekte te voorkomen , van wege de verfchillende Be--felijk
fluren, verdienen zeker cie dankbaarheid der ingezetenen ; en
nogtans kunnen dezelve flechts op de eer van halve maatre
maken. Wat wordt er gedaan, om de over--gelnafprk
matige vermeerdering der hondenbevolking in fommige plaat fen tegen te gaan Eene geringe belasting, die nog niet eens
overal is ingevoerd , en die dan toch uit de meeste Heden
het groot getal ongelukkige dieren nog niet heeft kunnen
verbannen, welke hongerig , zonder dak en zonder meester,
rondzwerven : dat die allen zouden vernield worden, tijdens
bet periodieke gebod om de honden vast te leggen, op poene
van doodlag, is 6f onwaar, Of de honden moeten, na het

Q+8n
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verloopen van dezen termijn, weder uit den doode verrijzen,
want men ziet er vóór of na weinig minder. Ilan buitendien
het vastleggen der honden als genoegzaam en aan het oog
beantwoordende gerekend worden? Ik geloof neen ; ver-merk
ambtenaars ,die in hoogte , en ook wel die in laagte-fcheidn
gezeten zijn, wandelen ongeftraft en ongemoeid , tijdens die
maatregelen , zonder vrees dat de moordende flok hunne lievelingen treffen zal, met dezelve los en ongemuilband langs de
firaten , even of hunne honden eenen vrijpas hadden van uit
zichzelve dol of door anderen befinet te worden; om nu niet
te (preken van die overgroote menigte, welke men, in de
koelte en in de donkerheid des avonds , vergoeding fclienkt
voor den dwang, dien zij des daags geleden hebben. En, waren nu bij al deze misbruiken, zoo als ik boven zeide, dan
nog maar in die wanhopige gevallen de middelen bekend en
aanwezig , die men den ongelukkigen , die gebeten is , moest
toedienen! Ik fpreek nier van grootere Eieden , alwaar tegen
getal bekwame Genees- en Heelkundigen legio-wordighet
is ; maar verwijderde plaatfen bedoel ik, zoo als ik erken , van
2000 en meer zielen, alwaar men uren in den omtrek gaan
moet , om hulp en middelen te zoeken , — iets , dat voor
den armen landbouwer in de meeste gevallen ondoenlijk is.
Is het bewezen, dat de Biltfche drank, gepaard met Gene
gepaste uitwendige behandeling, tegen het ontflaan der watervrees waarborgt, wanneer uien door een' dollen hond gebeten is? Zoo ja , waarom is dezelve dan niet in alle Ge
meenten van ons Vaderland ten allen tijde aanwezig, voorzien van eene behoorlijke aanwijzing , ook der te houdene
uitwendige behandeling, en wordt dezelve niet, wanneer eene
Gemeente het geluk gehad heeft ze niet te behoeven, eens
of tweemaal des jaars weggeworpen en voor een paar ver
Dit zou voor iedere gemeentekas-fcheakolsvrwid?
Hechts een gering bezwaar zijn , en reen had alsdan tijd, zich,
onder het gebruik van de aanwezige Biltfche dranken, meerdere te bezorgen, ingevalle ,nderfcheideneinwoners het vrees
ongeluk hadden van gebeten te worden: de hoofden der-felijk
Gemeenten, die dit lezen , mogen bedenken, dat dolle hon.
den geen eerbied hebben voor fland of rijkdom , en even zeer
zij en hunne betrekkingen blootftaan voor hunne vergiftigen_
cie beten, als liet gezin des geringflen daglooners. Wat is er
bij ons beleend omtrent deze ziekte, derzelver behandeling,
en den uitllag daarvan in andere landen ? Waarlijk niet veel;
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ten min(le wat er is, is zeer verfpreid, en komt zelden ter
kennis van diegenen, welke er belang bij zouden kunnen
hebben. Is het door hen, wier pligt dit is, wel onder
er van immer bekend gemaakt, of het-zocht,enduiflag
geloof verdient, dan wel een volksfprookje is, dat honden ,
wien men de vena ranina onderbonden heeft, vooreerst minder voor dolheid blootilaan , en ten andere, zoo zij befinet
worden , nimmer andere honden of menfchen bijten , maar ftil
in een' hoek liggen te fterven ? Zoo ik mij niet bedriege ,
heeft in de omfireken van Nijmegen, en bij name in het dorp
Lent, jaren geleden, een man deze bewerking aan de meeste
honden gedaan , door het algemeen vertrouwen op de weldadige werking hiervan; en het was dus, dunkt mij , de moeite
wel waard , onderzocht te worden op hooger gezag , om —
wierd het waarheid bevonden —dezen maatregel, als Bene wet,
eenen ieder op te leggen, die honden heeft. Men zegge niet,
dat het eene zeldzaamheid is , menfchen aan watervrees te
zien lijden; en ook, al ware het Hechts één ongelukkige,
die er jaarlijks door behouden werd, wie zou dan nog eenigen
maatregel , ter voorkoming van deze ziekte , en ter genezing, zoo ze reeds ontslaan was, overtollig durven noemen?
Behalve, dec de niet ongegronde, algemeens vrees, niet zelden bij gevoelige lijders zoo heilloos , Cr door verminderd zou
worden ; fchoon ik daarom geenszins , met Bos Q v I L L ON ,
aan de vrees alleen het ontftaan der dolheid kan toefchrijven,
na den toevalligen beet van eenen gezonden hond.
Daar het refultaat van dit een en ander is, dat ik geloof,
dat ieder, zoo veel in zijn vermogen ítaat, het zijne moet
trachten toe te brengen , om deze ziekte bij den mensch
te voorkomen en te genezen, en ik tot het eerfie vooral van
belang reken, dat men dezelve bij ziek wordende honden in
de geboorte herkenne, om aldus de verfpreiding voor te komen en het dier te kunnen afzonderen of dooden, heb ik het
pligt geacht, vertaald mede te deelen, wat ik dezer dagen
vond in het 4llg. Repert. der Gef. d. Medicinisch - Chirurgifchen journalist/k, von Dr. C. F. K LE 1 N ER T, 2 .Talhrg.
r Heft , Jan. pag. 2o, onder den titel: Over de Hondsdol
door Dr. x E R T w i G, Kon. Opper - Vee its en Leer--heid,
ar aan de Veeii.rtfenijfchool te Berlin. Gelukkig zou ik
mij rekenen , zoo ik hierdoor de aandacht van deskundigen
en bevoegden gevestigd had op deze verfchrikkelijke ziekte,
vooral zoo dit ten nutte werd voor den verwijderden landbe.
woner en den zoogenaamden genieenen man.
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„ Hoe hoogstgewigtig," dus fchrijft Dr. tI E RT IV I G,
„ het voor den Geneesheer zijn moet , zich , met de meest
ziekte -mogelijknauwrhd,vengzois-f
te vergewisten van een' voor dol gehouden hond,-toefand
welke menfchen gebeten heeft, vloeit reeds van zelve voort
uit de algemeene ervaring, dat de mogelijke hulp bij de wa.
tervrees alleen in eene vroegtijdig aangewende , gepaste geneeswijze kan gezocht worden. Veeljarige en zorgvuldige navorfchingen , omtrent een groot aantal zieke honden , in de
Veeartfenijfchool te Berlijn , overtuigden den Schrijver , dat
vele tot hiertoe voor onbedriegelijk gehoudene kenteekenen
van dolheid, bij honden , zich Of niet ten allen tijde voordoen, Of voor een gedeelte in het geheel niet bell-aan.
„ De dolheid bij honden kan in ieder jaargetijde en bij
elke weérsgefleldheid ontflaan. Zij deelt zich mede door den
beet van alle honden zonder onderfcheid , door ontmanden
zoo wel , als door die van het vrouwelijk geflacht. De zoogenaamde afkeer van water , of watervrees , is geen eigenlijk
kenteeken dezer ziekte , daar er dolle honden zijn , die niet
alleen water drinken , maar ook ftroomen overzwemmen. Even
zco bedriegelijk zijn : het zoogenaamde staartklemmen, der
dolle honden, het fchuitn op den bek , en het regtuit loopen. Ook daarom blijft de diagnojis moeijelijk , omdat zich
de ziekte, bij verfchillende honden , naar den ouderdom, liet
temperament en het ras wijzigt. De Schrijver neemt eene razonde of heete, en eerre Jfille woede of dolheid aan. De wezenlijke kenteekenen der éerlie zijn : lo. Eene ongewone
wijze van doen en eene zekere onrust van den zieken hond,
die hem, bij een' , hoogeren graad , tot wegloopen uit het
huis van zijnen meester aanzet, waarin hij echter ieder
oogenblik terugkeert ; hij herkent daarbij zijnen meester gedurende de geheele ziekte, en verrigt ook nog wel zijne kun
diens bevel. 2 0 . Verminderde graagte in het eten,-fienop
en, kort daarop, geheel verlies van eetlust ; en daarentegen
intikken en verflinden van geheel ongewone voedingsmiddelen en onverteerbare dingen, als hout, leder, ftroo en eigene
of vreemde uitwnrpfels en urine; terwijl hij in elk tijdperk
der ziekte water lekt , offchoon het meeste hem weder uit
den mond vloeit, daar hij het niet kan doorflikken. 30. Lijf
gedurende eenigen tijd, 40. Een ei -verftoping,ml
dof, heesch , tegennatuurlijk en angftig-genardi,zs
geblaf, met omhoog gelieven bek, dat nader bij huilen komt w
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meermalen ook daarin overgaat , en bij alle dolle honden
wordt waargenomen. 5 0 . Eene vroeger of later zich opdoende
neiging tot bijten , welke inderdaad tot bijt- en moordzucht
overlaat , in het begin gerigt tegen levenlooze dingen , maar
vervolgeer tegen dieren en eerst later tegen den mensch , hetwelk <i°. plotfeling, zonder voorafgaand knorren of blaffen,
Inet; een hevig happen uitgevoerd wordt. Vele .maar niet alle
dolle honden happen ook vaak in de lucht, alsof zij vliegen
vangen wilden. 6°. Een in den beginne Hechts weinig ver
•cl uiterlijk aanzien; vervolgens beginnen de oogen der-ande
zieke honJen troebel en mat te than ; zij worden knorrig en
verdrietig, vermageren in her oog loopend, en worden ten
laat1 e kruislam. Nooit, echter, is hun het oog vurig, en
geen dolle bond trekt ook den flaart meer dan gewoonlijk
onder het lijf, ten zij hij vervolgd en gejaagd worde.
„ Alle deze verfchijnfels hebben ook bij de Jlille hondsdolheid plaats ; alleen met dit onderfcheid, dat het onderkakebeen terílond, van het begin der ziekte af, als verlamd ne
aagt, en de belt dus meer of minder open(Iaat; weshal--deri
ve zulke honden ook bijna niets kunnen vederfikken en meer
dan de eerflen kwijlen, daar zelfs hun eigen fpeekfel uit den
mond vloeit, waarbij ook de punt der tong meermalen tusfchen de tanden uithangt. Honden met dille dolheid zijn in
de meeste gevallen rustiger, treuriger, en niet zoo geneigd
tot bijten; doch blijven altijd hoogstgevaarlijk , daar zij den
bek ook op een oogenblik fluiten, en daarbij even zoo goed
als de anderen bijten kunnen. — Gemeenlijk fterven alle dolle
honden tusfchen den zesden en achtsten dag na het eerste
ziekw€den; velen ook vroeger, en dan meest plotfeling als
aan beroerte; langer dar: tien dagen zag de Schrijver er geen
in 't leven blijven."
Voor de Geneeskundigen, die het bij toeval niet mogten
gelezen hebben, dient dat in liet .Tournal général de,MédiCille, par A. N. GENDRIN, Avril I828, pag. 86, een wetenfchappelijk verflag voorkomt, voor mededeeling in dit Tijd
gedaan in de zitting van ii Maart-fchritmndegk,
1828 van de Koninklijke Akademie van Geneeskunde te Parijs, door den Heer C H A U T O U R E L LE, aangaande eenige
nieuwe opmerkingen van den Heer DE S Pl N E v, betrekkelijk
de natuur en zitplaats der dolheid, bevestigd door verfchillende lijkopeningen van aan deze ziekte gefiorvene dieren,
waaruit dan zeer natuurlijk de toehand der pat tes gen/la/es ,
,
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de onmogelijkheid tot flikken enz. enz. in deze ziekte zou
kunnen verklaard worden; eene opmerking inderdaad, die,
zoo dezelve bevestigd worde , de plaatfelijke behandeling
van het hoofd, zoo prophylaktisch als bij de reeds werkelijk
ontftane ziekte, gebiedend zou vorderen. Het komt mij,
voor dezen tak der Geneeskunde , van belang voor, dat alle
derzelver beoefenaars dit Rapport met naauwgezetheid overwegen, ten einde hunne bevindingen , bij lijkopeningen van
aan deze ziekte geftorvene menfchen of dieren, openbaar te
maken.
In een aanhangfel van J. B. FRIED R I C Ii op het gefchrift
van Dr. Z EL L ER, „ over de werking van het warm bloed
van dieren op het menfchelijk ligchaam ," vond ik opgegeven , „ dat de Heelmeester Rus SE L, te Eye, in Suffolk,
een' lijder, aan watervrees lijdende, daarmede herltelde, dat
hij hem eene ader opende , en deze zoo lang liet bloeden ,
tot hij f aauw nederviel en zonder leven fcheen ; daarop in
eene andere geopende ader langzamerhand het warme bloed
van twee lammeren liet vloeijen , waardoor, de zieke bijkwam, en naderhand zich geen (poor van watervrees meer
vertoonde." Dit moge nu al eene moeijelijke en gevaarlijke
proef zijn, dezelve laat ten minfle nog eenige hoop over;
terwijl de wreedaardige wijze van ter dood brengen , meer
uitgeoefend aan hen, die de watervrees hadden, na--malen
tuurlijk alle hoop vernietigt.
Men vergunne mij hier nog bij te voegen ,wat ik in liet te
voren vermelde 411g. Repert. van Dr. K LE INERT aantrof,
aangaande het gevoelen van Dr. Z I E G L E R , in zijne Neue
llnfichten von der Hunadswuth , Regensburg 1820. „ Deze
gaat, om het karakter der watervrees vast te flellen, van den
grondregel uit, dat aan elke dierfoort eene eigenaardige
voeding behoort, en dat, wanneer deze niet eene andere ver
wordt, dit ziekte van het dier ten gevolge moet heb--wisfeld
ben. Bij het honden- en kattengeflacht, hij hetwelk dolheid
zonder voorafgegane befinetcing ontslaat, (Hydrophobia fpontanea) leert de opmerking van het infiinkc dezer geflachten,
als ook de vorming hunner voedingswerktuigen , dat zij uit
gebruiken van versch vleesch en bloed be--fluitendoh
ílemd zijn, en de onthouding van dit, door hun maaklel ge
oorzaak van ziekte worden moet. In dit on--vorde,fl
derdrukte inftinkt nu vindt Z I E G L E R het wezen der honds.
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dolheid, en bewijst dit , i °. uit het plaatfelijk lijden van de
eetwerktuigen; 2°. uit de poging van den dollen hond zelven, die door gedurig bijten zijnen brandenden dorst en be.
hoefte zoekt te bevredigen ; ook zonde zijne poging , om zich
door bijten bloed te verfchatfen , gelukken , en zijne drift
zich tevreden Rellen , ware door de ziekte niet te gelijk het
bewustzijn bij hem verloren gegaan, waardoor dan de dolle
hond het bloed der Mieren , welke hij overvallen heeft, niet
uitzuigt . Z IE G L E R merkt 3°. aan , dat de dolheid onder de
honden der Mohammedanen volLIrekt niet voorkomt, dewijl
deze met het verfche bloed der gellagte dieren gevoed worden, niettegenilaande zij voor' le overige inwerkende oorzaken, aan welke het ontltaan der hondsdolheid wordt toegefchreven , insgelijks blootflaan. Ook leven deze dieren, in
Mohammedaanfche (leden en dorpen, bij geheele kudden , van
gevallene kameelen , paarden , enz. L AR RE Y en F R A N It berigten, dat in Egypte de watervrees niet wordt waargenomen;
en in Oostindië, waar de honden eene gelijke leefwijs leiden , zag T II o I A s nimmer een' enkelen dollen hond. Ook
worden de honden van jagers en vleeschhouwers zeer zelden
door oorfpronkelijke dolheid overvallen , wegens meerdere gelegenheid, om hunne natuurlijke voedingsdrift te bevredigen.
WALDI N'G E R verzekert, onder achtenveertig binnen één
jaar waargenomene dolle honden, geenen enkelen flagters- of
jagthond te hebben aangetroffen, en in 't geheel nog geenen
corfpronkelijk dollen hond van dit ras te hebben gezien. In
deze ziekte , welke z IE G LE R meent, beter niet den naam
van Yleeschwoede of Bloeddorst te kunnen beflempelen, beveelt hij het inwendig gebruik van versch bloed, 't welk, als
middel tot onderhoud en verfrisfching der honden , ook in andere gevallen de genezing hunner ziekten daarftelt. IIij wenscht

tevens, dat ieder,

die

honden heeft, deze

eenige

dagen

in

de week met versch bloed of vleesch mogt voèren. Ook den
gebeten' mensch zoude men versch bloed te drinken geven,
en terl'ond na den beet zijne wonden met versch bloed uit.
wasfchen. (*). Maar ook reeds vóór z I E G LE R heeft zich
het bloed in de watervrees werkzaam betoond. Volgens Dr.
R ITT ME 1ST E R, th Pa^e1oivsky , bedienen zich de landlieden
in de (treek van Kraduozello, wanneer zij door dolle wolven
gebeten worden, van het bloed, als geneesmiddel; en hij verze(*) Waarbij natuurlijk eene meer active plaatfelijkc behang
deling niet behoorde verzuimd te worden.
IPLENUELW. 1828. NO. 10.
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kert tevens, dat het warme bloed van versch geflagte dieren , gedurende verfcheidene weken aangewend, hem reeds in
dertig gevallen de beste dienalen bewezen heeft. In andere
Rusfifche ftreken zouden zich de landlieden voor de gevolgen
van den beet eens dollen honds of wolfs daardoor in zekerheid Hellen , dat zij oogenblikkelijk een' aldaar veel voor
watervogel , niet ongelijk aan onze wilde eend,-komend
vangen, hem den kop afrukken en zijn bloed uitzuigen."
Tot dusverre het A11g. Repert. Meerdere waarnemingen
kunnen alleen omtrent de waardij van het aangevoerde beflisfen. Men heproeve, mer fchroomvalïige naauwgezetheid,
ook deze dingen , en behoude het goede!
,

DE INVLOED DER OORLOGEN OP DE BESCHAVING.

Door
H. J. NASSAU,

Rector der Latijnfche .School te Isfen. (*)
hebben fommige woorden , of door de ver
V an alleuittijdenderzelver
veelvuldige beteekenis ontl} aan, of
-waring,
door den ondoordachten zin, dien men er veelal mede Verbond, hunnen invloed, als met een' tooverriaf, uitgeoefend
op het geluk en ongeluk der menfchen. In de werkelijke wereld heeft het geroep van Godsdienst, Tirannij , Vrijheid ,
Regt gebeurtenisfen doen geboren worden , welker gevolgen zich
over eene reeks van geflachten hebben doen gevoelen. Het
is Gods wil! weèrgalmde het, op het einde der elfde eeuw,
door Europa, na de Kerkvergadering te Clermont, en duizenden fchaarden zich onder de kruisvaan, om op te trekken naar Palestina; de klanken Vr ijheid en Gelijkheid doen
zich hooren , en de oude ftaatsvormen van Europa, door het
verloop van eeuwen geheiligd, florten in puin. Niet grooter,
maar onafgebrokener, is de werking van dergelijke woorden
op lederen mensch in het bijzonder, in zoo ver geluk en
ongeluk bij lange na niet bepaald worden door het wezen der
dingen , maar veeleer door de denkbeelden, die vele woorden
in ons doen opkomen ; denkbeelden, voorltellingeth, die dik(*) Voorgelezen in het Departement der Maatfchappij TOT
NUT VAN 'T ALGEMEEN, te As/en.
:
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wijls niet de vrucht zijn van eigene overweging, maar eene
Poort van erfgoed, ons door de vroegere geflachten nagelaten, hetwelk wij zonder bepaald onderzoek , bij toevallige
opvatting, op een enkel voorftel der verbeelding, in en met
de taal zelve, hebben aangeflagen en aanvaard.
Onder deze klasfe van woorden fchijnen Oorlog en Vrede
eene eeríte plaats te verdienen. Misfchien maakt geen woord
Benen algemeen onguu(iiger indruk dan het eerfte, en ver
geen ander een algemeen aangenamer denkbeeld dan het-wekt
laatfle. Godsdienst, Wijsbegeerte, Volksgeluk, Zedeljj'kheid heb
dwaasheden , beurtelings-ben,idloprmfcheijk
hunne aanvallers en beítrijders gehad: de Yrede nimmer. Die
eenmaal, tegen de eeuwige waarheid onzer overtuiging, uit
„Vrijheid, Verlichting, dat alles is niets!" zal in het-roept:
algemeen voor zonderling of zwaarmoedig doorgaan ; enkelen
echter hooren hem , al ware het Hechts om het wonderfpreukige der vinding, met opmerkzaamheid; velen zelfs van die
menigte, die als bloot geleidende ligchamen in de zedelijke
wereld zijn aan te merken, roepen , zoo de toongever zich
met zwier en galm weet te verheffen, ter goeáer trouw hem
na, dat Vrijheid eene herfenfchim is, Verlichting het verderf
der maatfchappijen. Geheel anders is het met de woorden
Oorlog en Vrede. „ In den Vrede is het heil der volken;
Oorlog is de geefel van het menschdom," geldt zoo wel
voor den troon, als in de nederigfle woning. Het denkbeeld
van een' eeuwigen Vrede, eene algemeene vereeniging tusfchen de Vorflendommen en Koningrijken van Europa, blijft
nog Bene fchoone loffpraak voor de nagedachtenis van HENDRIK' DEN IV. En hoe vele droomera eener betere toekomst verrezen in onzen leeftijd, op het gerucht van een
Heilig Verbond, dat gefloten was, om rust en vrede onder
de volken te bewaren! Vol van dit algemeen gevoelen, zongen de Dichters, van de vroegte tijden af, van die eeuwen,
waarin geen Oorlog was of zijn zou, als van zijden en gouden dagen. De liefelijke beelden van wapenen, in fikkels
verkeerd , van lammeren, vreedzaam weidende met het roofgedierte, zijn telkens en in alle talen op nieuw gebruikt,
zonder ooit te mishagen. En wie zou deze algemeene afkeuring en afkeer van oorlog niet eerbiediger, in zoo ver
zij hunnen fceun vinden in die algemeene welwillendheid,
welke, in de kalmte van liet menfchelijk gemoed, leeft voor
het heil van allen ; van die zachte aandoening van het hart,
Mm s
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die, de rampen en flagtoffers van oorlog en verwoesting levendig en krachtig fchildereiide, den mensch deelen doet in het
lijden van den mensch? Gevoel en medelijden zijn vereerende trekken onzer natuur; maar zij klimmen niet op
tot het verband der dingen, van het bijzondere tot het alge
geheel onderworpen zijnde aan den indruk van het-men,
oogenblik : nimmer kunnen zij alzoo een algemeene maathaf
worden, naar welken wij de waarde der dingenbepalen,zonder onszelve te benadeelen.
Zoo ver de Gefchiedenis reikt, levert zij ons eene bijna
onafgebrokene reeks van Oorlogen. Oorlogen omgaven de wieg
van het menfchelijk geflacht, oorlog vervulde het tegenwoordige tijdperk, oorlog kondigt zich aan voor de toekomst. Is
dezelve inderdaad zoo heilloos in zijnen aard , zoo verderfelijk in zijne gevolgen, als ons gevoel wil , hoe treurig wordt
dan de toelland van hein, die denkt, die gelooft aan eene
Hand, die onzigtbaar en weldadig de woelingen der menfchen regeert en beftuurt ! Zal hij dit geloof opgeven, het
Noodlot ítellen in de plaats van God , of eeniglijk kunnen
fchuilen achter de fpreuk, „ dat de wegen Gods donker
zijn ," als de laatíle toevlugt, waar het geloof aan de Voor.
zienigheid rust kan vinden? Veel moge donker blijven; maar
letten wij op den gang der wereldgebeurtenisfen , dan Raat
het bij mij vast, dat wij even zoo wel een weldadig plan in
dezelve ontdekken, als in de wetten der natuur; dat de Oorlogen geene llraffen zijn van eene vertoornde Godheid , of
werkingen van een blind Geval, maar weldadige onweerswolken , die den omtrek, waar zij losbarflen , vernielen , maar
het geheel der natuur met nieuwe levenskracht doorftroomen;
met andere woorden, dat de Oorlogen gunflig hebben gewerkt
op de ontwikkeling, befchaving, en zóó op de veredeling van
het rienfchel-ijk geflacht.
Alvorens verder te gaan, is het misfchien niet overbodig,
meer bepaald ilil te flaan bij hetgeen men zich voor(lelt onder ontwikkeling, voortgang, verlichting en verbetering van
het menschdom, en derzelver verband. Zijn er eindelooze
twisten ontflaan over dingen, omtrent welke men het in den
grond volkonten eens was, bij gebrek aan Bene genoegzame
bepaling der woorden; vooral fchijnt dezelve onmisbaar, waar
het woorden geldt , waarmede men fomtijds geheel tegenflrijdige denkbeelden verbindt, en welker onderling verband, ook
bij het gezonde der begrippen, hier ontkend, ginds flerk
wordt aangedrongen.
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Zijn het niet onze daden, alleen en op zichzelve, die onze menfchelijlte, onze innerlijke waarde bepalen, en te gelijk
onze nadering tot volmaking en geluk; maar is het de wil,
die , als 't ware , over het beflaan of niet beflaan van elk
onzer, In het rijk der zedelijkheid, beflist, en cie maat opgeeft der fchreden, welke wij genaderd zijn tot het einddoel
van het leven, — dan kan ook alleen de wil het doel en
eindoogmerk zijn , waarop alles werken moet, wat op den
zedelijken mensch werken zal. Volgens den aard nu van zijn
wezen, kan de mensch niet willen, immers niet bepaald en
beflendig willen, zonder beweeggronden te hebben, hoe duister en onvolkomen dezelve dan ook wezen mogen ; en het is
zijn oordeel alleen • dat hein dezelve kan geven. Maar zonder
denkbeelden laat zich geen oordeel, geene oordeelvelling denken, en wederom zonder juiste begrippen is een oordeel over.
eenkomflig de waarheid onmogelijk.
Is deze redenering waar, dan grondt zich alle voortgang
en veredeling op de waarheid, helderheid en omvang onzer
begrippen. Inderdaad, ftel u den mensch voor, met de ge.
zondlle , zuiverfle , helderde begrippen , die onze natuur toelaat, en te gelijk verrijst voor uwen geest de eeuw der menfchelijke volmaaktheid. Want nimmer toch was de mensch
boos, om boos, om Hecht te wezen; maar bekrompene, verkeerde, verwarde begrippen maakten hein misdadig en rampzalig, in hetzelfde oogenblik, dat hij, op zijne wijze, aan
zijn geluk arbeidde.
Wanneer wij terugdenken, bij de befchouwing van den tegenwoordigen toefland van het menfchelijk gedacht in ons
werelddeel , en ons hetzelve vaorftellen als wilden zonder
vaste woonplaats, in tallooze ílammen gefeheiden, zonder
maatfchappelijke befchaving , onbekend met de kunflen en
het genot van onze eeuw; dan is onze voorflelling in volkomene overeenítemming met de vroegftc gefchiedenis : maar
zwak blijft dan nog de indruk , dien dé voortgangen , van
daar af tot hiertoe, op onzen geest maken. Te vergeefs is
het, dat wij deze horden zelve voor onze verbeelding laten
optrekken , met dierenvellen omhangen , woest van aanzien ,
de hand met eene knods gewapend , fleeds op roof en krijg
bedacht ; en wanen , die tijden bij deze vergelijkende , den
afgelegden weg te overzien. De mensch moest in den mensch
ontwikkeld worden; dat is: zijne begrippen , langzaam in
groei gelijk de eik, moesten zich van bijzondere tot algemee.
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ne verheffen. Deze uitbreiding is de gefchiedenis van het
menfchelijk geflacht ; want zij is de grondflap van deszelfs
volmaking.
Een paar voorbeelden mogen hier genoeg zijn, om dit op
te helderen, en te toonen, hoe befisfend deze invloed der
denkbeelden was en is op de handelingen der menfchen.
Ac r[ t t. r, u s, de held van her nog kinderlijke Griekenland,
wordt ons gefchetst met dat, menfchelijk gevoel, dat, eeuwig onmiskenbaar, onafhankelijk van land en tijd, uit het
hart tot het hart gaat; deze held, zoo menfchelijk van gevoel, bij de ontmoeting met p R t AM US, als deze komt,
om het lijk van li E C T O R weder te koopen, fags en offert de gevangenen der Trojanen op den brandllapel van zijn'
gefneuvelden vriend: niet , opdat hij als wreed zou worden
gefchilderd, of in wederfpraak niet zichzelven; het was, omdat het verfland , de begrippen zijner eeuw — niet derzelver
gevoel --- het denkbeeld mensch bepaalden tot ftam- en landgenooten; zij kenden Grieken, Barbaren, vrouwen, maar
geen menfchen. Later was het oude Griekenland, door talrijke omwentelingen, rijker dan eenig land, vóór of ná, in
denkbeelden over burgerlijke vrijheid , regt en gelijkheid. Daar
leefden denkende verflanden, die, in gene mildere fireken,
en in dien toehand der maatfchappij, de zorg voor onderhoud
en maatfchappelijke bevordering niet tot hoofdthema van hun
leven hadden te maken , maar den befpiegelenden geest vrij
lieten ronddwalen, peinzen en rusten, waar hij wilde. En
toch verhief zich nimmer, zoo het fchijnt, bij zoo veel vrij
enkele item, die de slavernij af--heidnbfpgl,
keurde, zelfs niet, die hare regtmatigheid betwijfelde. Eerst
de Christelijke leer verkondigde en -bragt in beoefening, wat
het menfchelijk vernuft in duizende jaren niet had kunnen
opdelven; het eenvoudig begrip : alle rnenfchen zin wezens
van één gejacht , broeders. Achttienhonderd jaren zijn er fe
wij zien nu, het is waar , het treflende-dertvlopn,
fchouwfpel, zelfs van eenen vrijen Negerftaat , weleer (la
van gedacht tot geflacht , als een verheffend en opbeurend-ven
teeken van het aanrijpen der eeuwen; maar tevens , nog op
dezen dag, veracht en bant , in het vrije , in liet verlichte
Noord - 4 nerika, de blanke mensch den zwarten, omdat hij
zwart is. Hoeveel millioenen menfchen zijn zóó, verlaagd
van zin , veracht en onontwikkeld, van de aarde verdwenen,
uit gebrek aan &én algemeen begrip ; hoeveel eeuwen zijn er
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verloopen, eer het ontwikkeld werd , zoo als het dan nu is 1
Spreken wij derhalve van den voortgang van het menfchelijk
geflacht, dan is de hoofdvraag geene andere dan deze: „ Is
de fom van algemeene begrippen, van gezonde denkbeelden,
die thans in omloop is, grooter dan voorheen; wordt gezond
en onbeneveld menfclienverfland meer en meer eene gangbare munt, die volk bij volk kent en waardeert ?" dewijl van
hier, en alleen van hier, voor het menschdom , de fontein
van heil kan ontfpringen; dewijl, alleen bij heldere begrippen en juist oordeel, aan waarachtig willen en doen te denken is.
Tot het voorgeflelde doel zal zich mijne proeve s eene onrijpe vrucht van het oogenblik, moeten bepalen, bij eene
vlugtige befchouwing van de hpofdgebeurtenisfen in het
oude Europa van den tijd der Grieken af. Immers, rond te
tasten in den nacht der vroegere eeuwen, bij het flaauw en
onzeker fchijnfel van enkele verftrooide berigten en overleveringen, om zoo de volken als bij derzelver eerfle wording
te befpieden, hoe belangrijk dit op zichzelf zijn mag, zou
hier onnut wezen , dewijl de gisfingen en waarfchijnlijkheden,
die zulk een Qnderzoek enkel opleveren kan , de meer historifche
bewijzen flechts zouden kunnen verzwakken. Van den anderen kant, van de eerfle Oorlogen voort te gaan tot op onzen
tijd, gedoogt mijn beflek niet; en hoeveel ligt er nog te kort
onder ons oog, dan dat het een behoorlijk gezigtpunt zou
aanbieden 1 De hier gefchetfie omtrekken zijn misfchien ook
genoeg: van het gedeelte mag, met zedelijke zekerheid, zoo
in eenig geval, dan hier voorzeker, tot het geheel worden
befloten.
Griekenland, de wieg der Europefche befchaving , levert ons
tevens den eerften Oorlog in Europa, die voor eene gefchiedkundige befchouwing vatbaar is —den Oorlog tegenTr oje. Zelfs
ook dit verhaal is niet tot ons gekomen ih het eenvoudig
kleed der gefchiedenis , maar met den dichterlijken tooi der
eerfte jeugd: alles, bij den onílerfelijken zanger, verplaatst u
in den bloeitijd van het menschdom , toen de Goden nog ondr de menfchen verkeerden, en de fcheppingen der verbeelding en de gewrochten der werkelijkheid den mensch even
wezenlijk fchenen. De hoofdtrekken fchijnen evenwel gemakkelijk te onderfcheiden van het bijwerk. In de twaalfde
eeuw vóór onze jaartelling rooft een zoon van den Koning
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van Troje, in Klein - Azië, IlEr,ENA, de vrouw van mEPICa
LA U s, den Koning vals Sparta. De Vorfien en be1luurdersvan de naburige íteden en omtrekken verbinden zich, om
dien hoon, hunnen nabuur en bekende aangedaan, te wreken. Zij trekken naar Azië, en , na een lang, een tienjarig
beleg, wordt Troje ingenomen. Hierin is niets dichterlijks
overig. Nog oorloogde men niet uit zucht naar eene groote
heerfchappij; de veelvuldige redenen der latere ftaatkunde
waren aan gene eeuw nog veel vreemder ; maar roof, vrouwenroof, was eene reden tot oorlog, geheel overeenkomtEg
met de denkwijs van den tijd en de hoogte van deszelfs ontwikkeling; ook Fi E R O D OT us geeft vrouwenroof op , als de
oorzaken der vroegfle Oorlogen. De verbondene Vorften bewezen zoo zeer geene dienst aan MEN EL A U S , als dat zij
hunnen ruwen heldenmoed bevredigden ; voor den riddergeest
van het toenmalige Griekenland, even als voor dien van Europa in de Middeleeuwen, was overwinnen en dooden de
fchoonite taak, het doel van het leven. Ook in den langen
duur der belegering is niets onwaarfchijnlijks : Eieden influiten, muren beklimmen en overrompelen , was onbekend; men
wachtte den vijand buiten de ftad op, en dikwijls was men
op firooptogten afwezig. Laat zich dit alles , als gefchiedkundig zeker, aannemen; de heilrijke gevolgen van dezen
Oorlog voor Griekenland en Euro a. in het algemeen , zijn
buiten allen twijfel.

Eene naauwere vereeniging der Griel fiche lieden en Ram men is een der gevolgen, die in, den aard der onderHeming
zelve lagen. De onzekere overlevering fpreekt wel van een'
vroegeren gemeenf'chappelijken togt der -Irgonauten naar Colchis; maar óáár waren het alleen eenige moedige helden met
één fchip , hier was het eene geheele vloot; duizenden waren opgetrokken, onder één gemeenfehappelijk opperhoofd.
Tien jaren had men met elkander in de legerplaats voor Troje
verkeerd , lief en leed gedeeld, elkander leeren kennen , en
zoo één gemeenfchappelijk punt van herinnering gekregen. En
is er Eierker band, dan die der gemeenfchappelijke herinne.
ring , om rnenfchen, gellechten en volken te vereenigen ? Wat
fnoert naauwer aaneen, dan eenheid van lot 2 IIet denkbeeld,
van één volk te zijn, begon zich onder de Grieken te outwikkelen, daar huil te voren zelfs een algemeene naam ontbrak. Het gemeenfchappelijk offer te T,riermupylae , of de
Raad der 1I;;rphictyorrcri, misschien vroeger ingeheid , kreeg
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nu eerst meerder kracht, als bondgenootfchap; en onder de
heiliging van de godsdienst , de flichtiler en bewaarflor der
maatfchappijen , verkondigde hetzelve de eerile grondwaarheden van het regt der volken. Zoo waren de grenzen der
menschheid van afzonderlijke Rammen op eene verzameling
van Tammen overgebragt.
Dan , de gewigtigl'te gevolgen van dezen Oorlog kwamen
niet voort uit deze vereeniging , uit het natuurlijk goede,
dat tijdelijke rampen altijd vergezelt ; de rampen zelve moes
hier, en de geheele gefchiedenis door, in zegen verkee--ten
ren. Tien jaren van afwezigheid hadden , voor Vorften en
benden , alles in het Vaderland veranderd : men vond vreemden in zijne clad en land , de magt in andere handen, of zijn
erf verwoest en uitgeplunderd; anderen verioeg een florin,
in de kindschheid der zeevaart , en jaren lang zag men te
vergeefs hunne terugkomst te gemoet. Zoo werden oproer en
beroerten, moord en verwoesting, verdrijving der onderlig
partij , een algemeene geefel voor Griekenland. Uit-gend
dezen nacht rees de fchoonfle morgenflond : de denkbeelden
over regeringsvorm en regten der burgers geraakten in werking; Criekfche volkplantingen verfpreidden zich wijd en zijd.
Het kan niet misfen , of de afwisfe ing van Vorilen en overweldigers moet de gedachte der menfchen bij hunne regten
en natuurlijke vrijheden doen flilftaan , en omwentelingen in
den vorm van beftuur voortbrengen. Inderdaad ook, in de
eerfte eeuw reeds na de inname van Troje , verwisfelde Ithewe zijn erfelijk Koningfchap, bij den dood van c o n R u s ,
met het beftuur van een' Archont, die wel voor zijn leven
werd benoemd , maar verkiesbaar was. I Iiermede begon onder de volken die reeks van proeven in de flaatkunde, die,
bij tusfchenpoozen afgebroken, nog tot in onze eeuw is voortgezet; en, indien vele volken zich thans in een gematigd
beftuur en over hunne vrijheid verheugen , is dit niet de vrucht
van Bene plant, van welke gene eeuw het eerfle zaad uit
dit gevolg eerst later zigtbaar, dewijl de ont--wierp?Was
wikkeling van denkbeelden uit haren aard langzaam voortgaat, korter op de oorzaak volgde het uitzenden van kolo.
niën. De opper;le heervoerder der Grieken zelf, nGeMEMvv ON,, door een' florm verflagen , bragt volkplantingen op
Creta; Cyprus ontving den verdreven' TEUCEit; liet zuidelijk Itali , of Groot - Griekenland, eilanden der Middelland
werden met volkplantingen vervuld. Vooral het te.-fchez
,

-
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genwoordige Anadolid , gemeenlijk Klein I4zié genoemd, treft
onze aandacht. Derwaarts trekt , als een gevolg der talrijke
volksverhuizingen in Griekenland, eene geheele menigte van
Grieken, Ieëliers, Iöniers , Doriërs , en flicht langs de geheeIe westkust, en op cie naburige eilanden Lesbos , Sarnos,
Chios en zoo veel andere , een aantal lieden, onder welke
Smirna en Epefss zich aanflonds van zelve voor onzen geest
1lellen.
©m over het gewigt van deze verfpreiding der Grieken te
oordeelen, behoeven wij alleen te vragen : wat waren de
Grieken toen reeds • wat was het overige Europa P Nemen
wij aan , dat de Ilias en Odysfea fchilderingen leveren van
den tijd van den Trojaanfchen Oorlog zelven, en niet uit den
eigen' leeftijd des Dichters , dan is het ontegenzeggelijk , dat
de Grieken van dien tijd, in vele opzigten ,op een' zeer hoogen trap tonden. Maar kan men verwachten , dat de Dichter hierin eenen anderen weg heeft bewandeld, dan de Schil
oude Nedcrlandfche fchoQl, of liever dan alle Schil -ders
Dichters van vorigen tijd, die al hunnen helden en-dersn
tafereelen liet costuun; gaven en floffeerden volgens den trant
van hunnen leeftijd? Hoe dit zij , ook bij den Dichter zelven komt veel voor, dat, ons met een' trek de eeuw fchetfende, ons waarfchuwt, de Grieken van die dagen niet naar
den maatflaf onzer denkbeelden te fchatten. T E L E M A C H U S
landt aan en komt bij NE ST OR. Deze , zijnen gast willen
kennen, vraagt hein, of hij eenig bedrijf heeft, of dat hij-de
als een zeeroover omzwerft. (*) Zeerooverij was , zoo het
fchijnt, ook naar de opvatting van TIIUCYDIDES, niet
fehandelijk; zij Rond gelijk met een eerlijk bedrijf, en het
regt van den flerkilen werd niet betwijfeld. (t) Goedaardig wil
tNENELAUs den weerloozen ADRASTUS, om zijn leven
biddende, fparen; maar honend dringt AGAMEMNON hem,
den man te dooden , en te regt, voegt de Dichter er bij. (4)
Zelfs een' weerloozen vijand te fparen, was voor die eeuw
dan eene overdrevene gevoeligheid ? Veel kon hier bijgevoegd
worden. Intusfchen had Griekenland, reeds eeuwen vóOr den
oorlog , volkplantingen uit het vroegbefchaafde Egypte en
Azië ontvangen; ORPH E U S, wil de grijze overlevering; had
gezongen; de gelleimenisfen van Samothracië waren alreede
ingefteld , en de Pelasgi/che Jupiter verkondigde, door het
orakel van ]ereva, zijnen wil reeds aan de flervelingen ; of(*) ()dvsf: ICl: 'q.. (t) TnueYD. Is 3. (4) Ii. VI: 6a.
-
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fers en fpelen, nimmer gefcheiden bij de Oudheid, godsdienflige inllellingen, dit alles wordt, vóór den oorlog, bij de
Grieken vermeld , uit een tijdperk, toen op het overige Europa een diepe nacht rustte. Zoo mogen wij dan befluiten,
zonder den trap te willen bepalen, dat Griekenland toen al ver
het overige Europa overtrof, en dat zijne koloniën , even als
zoo vele weldadige dralen, zich verfpreidden tot verlichting
der volken. En wilde men ook, hetgeen tegen alle Gefchiedenis aanloopt, Griekenland met het overige Europa gelijk
zou de invloed van zoo vele volkplantingen on--ílen,og
miskenbaar zijn. Door gevaren , ontmoetingen, ramp en tegen
ontwikkelt zich de mensch met fnelheid: de volk--fpoed,
planters , bij hunnen aftogt en na hunne aankomst , waren
niet meer dezelfde ; eene eeuw lag tusfchen beide. Nergens
vertoonden zich de heerlijke gevolgen van deze verfpreiding
fchooner, dan in Klein _ Azië. Te naauw aan de kust opeen.
gedrongen, om de talrijke menigte te voeden, ontwaakte de
glijverheid uit den drang der behoeften; koophandel en zeevaart ontflonden , en, met deze, uitbreiding van begrippen,
kunften en wetenfchappen. Heerlijk bloeide fiad bij flad ;
Miletus alleen zond, op hare beurt, meent men, meer dan
honderd volkplantingen uit; zelfs Mash/ia, het tegenwoordige
Marfeille , werd toen reeds door deze lbniërs , van Phocaea ,
gefticht. Deze latere koloniën, die niet door toeval werden
gevestigd, maar volgens onderlinge overeenkomst, waren nog
dienstbaarder aan de groote zaak der menschheid. De vader
-landfche
Goden vergezelden den volkplanter, en heilig bleef
de band tusfchen de moeder en het kind. Zoo verwijdde
zich, te gelijk met het menschdom, het begrip der Godheid.
In plaats van befchermer van eenen omtrek ,wiens magt door
zijne eigene tegenwoordigheid was omfchreven, werd zij een
hooger wezen , heerfchende ook aan gene zijde der zee.
In Klein - Azië, in het land, waar de eerfle Griekfche volkplantingen gevestigd werden , zong HOMERUS de heldendaden van het vroegere geflacht, en fchilderde hunne leefwijs, denkbeelden , deugden, gebreken en handelingen, tot
een onvergankelijk gedenkteeken uit de voor altijd vervlogene jeugd van ons geflacht. Hier wierp T ri A L E S de eerfile
vraag op, die den hoogen aanleg der menfchelijke natuur deed
vermoeden : „van waar die zon, van waar de oorfprong van
lietij heelal?" en de grondllag der Wijsbegeerte en van de ze
ke Godsdienst der oude wereld was gelegd.
-del
-
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Onder kleine inwendige fchokken , die het vuur voor ver
bewaarden, en de fom der algemeene begrippen ver.-doving
meerderden, bloeiden Griekenland en zijne .elziatifche kolonien voort , tot in den aanvang der vijfde eeuw vóór onze
jaartelling. Nu ontfl:ond een Oorlog, waarvan de beweeg
zelve , Vrijheid en Vaderland, ons reeds eene latere-redn
dagteekening doen kennen. Omtrent dezen tijd had c Y x u s
in IIzië de Meden, iabyloniërs fIsfyriërs , een drom van uit
volken, aan zich onderworpen, in Klein- Azië een-gebloid
einde gemaakt aan het rijk van c tt o E s u s , en zoo waren ook
de Griekfcbe volkplantingen niet vrij gebleven van Perzifche
overheerfching. Maar een volk, welks denkbeelden van burgerregten door onophoudelijke omwentelingen waren verfijnd;
een volk , dat , zonder het flaauwfte denkbeeld van huifelijk
geluk , met zijne geheele ziel in en voor den Staat leefde ,
ligtgeraakt en listig , kon dáár geen vreedzame onderdaan
zijn, waar de Aziaat, in zijn vrouwentimmer verfuft, zon
belangilelling in den Staat, in zijnen beheerfcher een'-der
God vereerde. In Iönie begon de opi}and; het moederland,
of liever Athene alleen, fchoot ter hulpe toe, en ruim veertig jaren waren Griekenland en Azië in firijd. Dichters en Gefchiedf'chrijvers hebben denzelven vereeuwigd, en de namen
,

-

van Marathon en Thermopylae, van Salamis en Plataea, van
DIILTIADES, THEMISTOC,LES en LEONIDAS zijn onlierfclijk geworden in het geheugen der menfchen. In den
eerhen opflag vertoont zich deze Oorlog min gunflig : nu
toch werden geene koloniën uitgezonden , geene nieuwe fle.
den verrezen, vele daarentegen werden verwoest; nergens
vertoont zich uitbreiding; had er al geen achteruitgang plaats,
in den uiterlijken toefland der Staten vertoont zich nergens
het loon van zoo veel bloed en verwoesting: maar des te
voordeeliger werkte de fchok op het inwendig leven; door dezen Oorlog deed de menfc.helijke geest de grootfie fchrede op de
baan der befchaving vóór den tijd van het Christendom. De
roof van Bene vrouw had de jeugdige wereld van n OMER u s
in beweging gezet: een rijper leeftijd zag nu, hoe het burgervrijheid en Godsdienst gold. Athene was ingenomen ; de
tempels der Goden waren verwoest, de heilige graven der
voorouders gefchonden , de burgers van Eretria in flavernij
naar Perzië gezonden; een volk gelijk de Atheners, bij welke
het genoeg was uit te munten , om verbannen te worden,
was bedreigd geworden met flavernij , onder eenera vreemden
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heer, dien het daarenboven, als een' vreemden, een' barbaar,
diep verachtte ; door eigene kracht, met verlating van huis
en have, had Athene, meer dan geheel Griekenland, moedig
volhard , en dzië's tallooze benden waren verttoven voor eene
handvol menfchen, door wanhoop en vaderlandsliefde opgewonden. Zoo veel beduchtheid en gevaar, zoo veel infpaniring en opoffering, zulke fnelle wisfelingen van hoop en
vrees, zulk een heerlijke uitflag greep diep in het innigtle
van het menfchelijk wezen ; er werden fnaren geroerd, welker
toonen nog onbekend waren , en , als bezield door den adem
Gods, fchonk de geest nu zijne gaven bij volle ftroomen;
eeuwen werden afgelegd in eene kleine reeks van jaren.
Waarheen men het oog wendt, beeldende kunflen , poëzij,
gefchiedenis, wijsbegeerte, alles getuigt , door rijkdom en
fnelle verheffing, hoe heilrijk de invloed van dezen fehok was,
niet alleen voor het toenmalig Griekenland , maar ook voor
de voortgangen van den menfchelijken geest in volgende
tijden.
In verjongden en verheerlijkten glans verrees het verwoeste
Athene zelve, zóó , als nooit eene andere ('tad werd herbouwd. Geene eeuw toch van,PERICLEZ S zou genoemd
worden ; geen PHI I) IA S had door zijnen beitel dien hoogen
roem verworven , in een ander tijdsgewricht: maar eene (lad,
onder zulke omilandigheden verwoest ; een kunflenaar, door
de gebeurtenisfen veredeld en ontvlamd ; een volk , onbekrompen door het edelmoedig gevoel van eigene waarde ,
aangevuurd door P ER I CL E s, den man, wien de Godin der
welfprekendheid op de lippen woonde; rijkdom aan grootfche
herinneringen, — dit alles moest tot Rand brengen, wat, in
dit opzigt , nimmer weder is gezien. In de poëzij was het
voor dit tijdperk bewaard, uit de koorzangen, bij het vieren
der feesten van B A C C H u s, het toonecl te fcheppen. A ESCIIYLUS, SOPnOCLES en EURIPIDES waren de hervormers; en tevens bereikten zij aanflonds de hoogte , die
hunne werken van onverwelkbare jeugd en frischheid tot blijvende voorbeelden heeft gemaakt. De verhevene s op II oCLES draagt, als Dichter, den palm weg; maar eigene ver
voor de uitbreiding der begrippen, onderfcheiden-dienfl,
zijne beide tijdgenooten. OEDIPUS, het ideaal van alle
menfchelijk ongeluk, naar de denkbeelden der tijden; P EL o P s en zijn rampzalig huis waren veelal de geliefkoosde
(lof: maar de man , die met zijne ;andgenooten bij Lila-
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mis het vaderland had helpen bevrijden , Alt S C H Y L us, als
Dichter koen en flout, vatte toen reeds, bij de geboorte van
liet eigenlijke Treurfpel, het fchoone denkbeeld, hoe liet
tooneel ter onderhouding van de heilige vlam der vaderlands
kon werken , en hij fchreef, vol nationaal gevoel , zijne-liefd
Perzen. E U R I P I D E S, de vriend van S OCR A T its, voor
min groot dan de beide anderen in de kunst gehouden, poogt
de lesfen des levens en der wijsbegeerte van het tooneel onder de menigte te verfpre:den, en z66 kunst en tooneel, vereend , dienstbaar te maken aan den waren voortgang van het
menfchelijk gedacht , hetwelk dan alleen cie fchoone kunnen
huldigt, wanneer het, door het fchoone, den band knoopt
tusfchen de zinnelijke wereld en de zedelijkheid.

(Het vervolg en Plot hierna.)
ROBESPIERRE EN HET FRANSCHE SCHRIICBEWIND.

(Papiers iriddits trouvés chez ROBES PIERRE, etc. par M li'!.
BERVILLE et BARRILRE. Paris, 1828.)
„ 1Jit deze even belangrijke als , wat de echtheid der me„ degedeelde Rukken betreft , boven allen twijfel verhevene
„ Collection des Mérnoires relatif à la Révolution FranFaife
„ willen wij den Lezer eenige Halen mededeelen."
Onuitgegeven Brief van NIVEAU aan ROBE S PIERRE,
gevonden in de papieren van laatstgenoemden.

llmfizerdam , den Iflen dag der tile Décade van de 3de maand

der ééne en ondeelbare Franfche Republiek.
Reeds voorlang, mijn waarde ROB E S PIERRE, had ik u
moeten fchrijven. Wijt dit uithel alleen aan de fnelheid,
waarmede gij de gebeurtenisfen in Frankrijk elkander doet
opvolgen. De fchitterende trekken, van uwe onverfaagde
Vergadering uitgaande, en de zegepralen, welke gij eiken
dag behaalt, laten mij den tijd niet, u met dezelve geluk te
wenfchen. Vaar voort, edelmoedig Burger, vaar voort! Met
geheime vreugd zien wij, dat gij het doel nabij zijt , 't welk
ge u voortleldet. Nog eenige koppen geveld, en het Dictatorfchap valt u te beurt ; want wij flemmen met u in , dat
den Fran/chen één enkel meester past , om het even, wat
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naam men hem wil geven. Ik verheel u niet, dewijl u zulks
zeker aangenaam is , dat de verwijdering van D A N TON ons
een bijzonder genoegen heeft verfchaft. Wij zagen in hem
een' gevaarlijken mededinger , die u door zijnen invloed kon de fchaden. Zoo ge hem B R I S S o T en Compagnie kondet
doen gezelfchap houden (*) , ik geloof, dat uwe zaken er te
beter om zouden gaan. Ik wil meer zeggen , tot bewijs, hoezeer wij aan u verknocht zijn en uwe wenfchen verlangen
vervuld te zien: wij vreezen , dat B A ItR h RE dezelfde oog
heeft als gij , en dat de fchitterende titel van Dicta--merkn
tor hem bekoort. Houd hein dus wèl in het oog, mijn waar
B. OB E S PIE R A it; verhinder zijn gezag toe te nemen , en-de
zorg , dat de toejuichingen , welke hem de tribunes fchenken , op u terugluiten, en Hechts firekken om uwe partij te
vergrooten.
Met voldoening en erkentenis tevens hebben wij in uwe
hervorming van den Kalender gezien, dat gij aan ons verlangen hebt toegegeven, in de benamingen , door u aan de maanden gegeven, Ik kan u verzekeren, dat alle onze Patriotten
daardoor niet weinig geflreeld zijn, en dat zij daaruit afleiden, hoezeer gij hun genegen zijt. Dit is van uwen kant
een trek van flaatkunde , te gepaster, omdat hij u niets kost
en u verwonderlijk wel dient. Verzuim zulke trekken nooit,
bij voorkomende gelegenheden. Evenwel, gelijk gij wel kunt
denken, heeft uw oordeelkundige Almanak de fatire uitgelokt. Deze zeggen: „ Ziedaar een' opgewarmden Criekfchen
„ Almanak !" gene : „ De jonge A N A C IT A Iz S is heeft er n1
„ de bouwslof toe geleverd ," enz.; maar, welverre van door
deze kwinkflagen u beleedigd te achten , behoort gij dezelve
te befchouwen als een gevolg van de magtelooze woede uwer
vijanden. Men vertoont zich nooit grooter, dan wanneer men
kwaadaardige tegenflrevers heeft , die ons pogen te í'chenden.
Ik zal u niets zeggen wegens de vrouw van C A P E T, dan
alleen , dat haar dood niemand verwonderd of bedroefd heeft.
In den grond befchouwd ,doet dezelve u weinig goed of kwaad.
Wat hare kinderen en hare zuster betreft , welke den niets
naam heeft van eene deugdzame vrouw te zijn,-beduin
wij hebben, overeenkomflig uwe begeerte, de volksmeening
te hunnen aanzien eenigzins gepeild. Wij hebben het gerucht
verfpreid, dat de kleine CAPET geflorven was ten gevolge
van verzwakking, en zijne zuster in eenen op(land; maar wij
(*) Dit zal wel zoo veelbeteekenenalsguillotineren. VziT.
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zagen ons met leedwezen in onze verwachting te dezen bedrogen. Niemand werd door onze kleine kunstgreep misleid;
elk zeide, als uit éénen mond: „ Ach! zoo die beide kin„ deren dood zijn, heeft men er de hand in gehad." En elk
fcheen (om het zachtfle woord te kiezen) verontwaardigd.
Laat dus , raden wij u, de jonge C A P ETS en hunne tante
leven; de flaatkunde zelfs gebiedt zulks: want, zoo gij den
jongen ombrengt, zullen de gekroonde flruikroovers terstond
den grooten Mijnheer van Ham (*) als Koning van Frankrijk
erkennen.
Gij houdt u thans onledig met een der gewigtigíle deelen
der wetgeving van uwe Republiek. Wat wij er tot dusverre
van zagen, geeft ons een hoog denkbeeld van het overige ,
en doet ons hopen , dat de gemoederen er waarlijk door zullen verhit worden. Doordring allen met dat republikeinfche
vuur, dat alles voor de vrijheid doet opofferen; het volk is
in eene flemming, voor uwe ontwerpen allergunfligst; laat
dezelve u niet ontfnappen. Tast bovenal de Godsdienst in
hare fondamenten aan, en werp haar omverre. De gefchiedenis der volken moet u leeren, dat het bijgeloof te allen
tijde de meestvermogende breidel is geweest, om de menfchen
te fluiten in hunne pogingen om zich aan de flavernij te ontworflelen. Van het oogenblik, dat het Fran/the volk geene
Priesters meer heeft, zal het ook geene hartstogten meer
hebben, flrijdig niet die, waarmede gij hetzelve uitfluitend
wilt bezielen. Vernietig dus al die fchelmen van zwartrok
(d jaquettes noires) ! Gij hebt hen niet meer noodig ; ont--ken
doe u van hen.
In weerwil van de bewondering, welke ons het ontwerp
uwer burgerlijke inliellingen heeft ingeboezemd , hebben wij
opgemerkt, dat ge een punt fchijnt verzuimd of vergeten te
hebben, dat ons evenwel van het grootfle belang dunkt. In
de fchoone dagen der Républiek van 4*hene , is u bekend ,
dat alle burgers , volgens hunnen rang , verpligt waren , zich
naar bepaalde plaatfen te begeven , om aldaar hun middagmaal gemecnfclhappeiijk te nuttigen. In uwe Republiek,
waar alle burgers gelijk zijn , komt geen rang te pas , maar
alleen afdeeling; ik wil zeggen, dat alle Franfchen, zonder
onderfcheid , niet meer in hunne huizen mogen eten, maar
op eerre nand eweze =ne plaats in elke afdeeling. Gij zult het
heilzaam gevolg befeffen , uit deze openbare en gemeene mid.
(¢) LoDEwi; K
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dagmalen voortvloeijende , wat de politiek betreft, en ik zal
dus daarover niet uitweiden ; maar het hoofdoogmerk dezer
inflelling is , de ontzaggelijke winflen , welke u daarvan zul
deel vallen. Ziehier op wat wijze :
-lent
Het is niet wel mogelijk , zonder groot gevaar te loopen
ten mille vooralsnog , te denken aan het gelijkmaken der geldmiddelen , bovenal tusfchen de goede Sans - culottes , of zulken ,
die zich als zoodanig voordoen ; want, onder ons , het is
niet zeer waarfchijnlijk, dat de rijke burgers, van harte en
ter goeder trouwe, Patriotten zijn. De openbare en gemeenti
middagmalen kunnen u in dat ontbrekende zeer te Rade komen. Daartoe zal het voldoende zijn , alle burgers van beiderlei fekfe, van elkén ouderdom en elken rang, te verpllg=
teil , zich , op een bepaald uur, ter plaatfe hunner afdeeling,
tot dat einde beilemd , te laten vinden , om aldaar gezamenlijk te eten. Gij Ilelt hen, overeenkomflig hunne jaren en
felcfe, op zekeren tax, voor hunne voeding. Deze tax, gelijk alle de andere, wordt te uwer befchikking gelleld, en
zal, zonder eenigen twijfel, voor u de allervoordeeligfie zijn ;
terwijl dezelve tevens de burgers van de aanzienlijke uitga Ven voor hunne tafel zal ontheiTen,
Gij weet, dat, in eene kostfchool, de voordeelen van dèn
meester gelegen zijn in het getal der kostgangers ; gij , gij
zult de kostfchoolhouder zijn ,en alle de Tranfchen uwe kost-'
gangers ; gij zult nimmer behoeven te vreezen , dat uwe tafel
niet drok bezet zal zijn, dewijl gij, door eene wet, allen
zult noodzaken, zich aan dezelve Le laten vinden. Uwe fpe..
culatie zal dus op eene vaste en onveranderlijke ba/is gevestigd zijn. Voorónderltellen wij , om het ontwerp eenigzitis
uiteen te zetten , eerie afdeeling, zamengefteld uit 3000 per
foren ; allen , aangezien hunnen ouderdom en fekfe , betalen
niet denzelfden prijs; Rellen wij , als gemiddelden tax, 250
francs 's jaars , per hoofd , voor één maal daags (dit is toch
waarlijk niet veel) ; deze fom , verdeeld over 3coo peff©nen,
geeft 750,000 francs 's jaars , en ruim _000 francs per dag;
nu reken ik j dat men met I Roo francs daags 3000 perfonen kan
voeden , hun gevende een pond brood van 3 foes, een pond
vleesch van 6 fous, een half pintje wijn van è fogs; het.
geen II fogs per hoofd voor een maal bedraagt, gelijk ik
zeide. Sta vervolgens aan de burgers toe, des avonds te hui§
te eten. Ziedaar meer dan Zoo francs winst op 000 perfo=
nen, alleen in édnen enkelen dag , cri in het jaar 73,0. 0
BlfENGELW, I828. NO. 10,
Nn
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francs; hetgeen, voor 25,000,000 individus, eene vaste jaar
beloopt van 608,309,000 francs, dat wel der-lijkfcheom
moeite waard is , gelijk gij ziet. „ Het vereischt zware uitgaven ," zult ge misfchien zeggen. Ja; maar, de nationale
bosfchen en gebouwen de uwe zijnde , kunt gij de grootfte
onkosten befparen. De geëmplo jeerden zullen gevoed worden
van het overfchot en op kosten van het geheel; derzelver
betaling zal weinig beduiden, en zou zelfs door de burgers
kunnen gefchieden , wanneer zij , ééns in het jaar, eene halve kroon gaven. Werpt ge mij tegen, dat meer dan de helft
der burgers buiten flaat is , eo francs jaarlijks te betalen:
liet zij zoo; maar er zijn er ook, die tien- en twintigmaal
meer kunnen geven , en men kan hen taxeren , naar gelange
van hunne fortuin; hetgeen ge b. v. zoudt kunnen heeten: Tax
der Gelijkheid, ' dewijl dezelve zoude flrekken , om tusfchen
alle burgers de gelijkheid van vermogen te herfiellen. Voor
het overige hebt ge eerre onuitputtelijke bron in handen ; die,
namelijk, welke u het regt opent , dat ge bezit, om wetten
te maken: nu eens kunt ge er eene uitvaardigen, om den
prijs van het vleesch , het brood , den wijn enz. te verminderen ; dan ,om dezulken aan groote geldboeten te onderwerpen , die in gebreke blijven , aan het maal te verfchijnen. Bij
burgerfeesten kunt ge het gebruik invoeren, om door de burgers eerre kroon , zes francs, meer of minder , naar gelange
hunner middelen, te doen opbrengen, om het feest meerder
luister bij te zetten. In 't kort, wanneer men meester is ,
heeft men duizend hulpmiddelen, om van alles geld te maken. Overweeg dit alles wel, mijn waarde Burger ! Wij wil
zulks aan niemand dan aan u mededeelen , ten einde gij-den
alleen in het oog des volks de eer eener uitvinding zoudt
hebben , welke hetzelve geheel op uwe hand zal brengen.
Adieu, mijn Vriend ! Yale ; verlaat u Reeds op ons, en met
name op de onfchendbare verknochtheid van
Uwen getrouwen
(Get.) NIVEAU.
P. S. Onze brave Sans - culottes volgen eindelijk mijn voorbeeld , en nemen allen namen aan , meer overeenkomfig dan
de hunne met de Gelijkheid en de Vrijheid.
Ik moet u een zonderling gerucht mededeelen , dat hier in
omloop is, en zelfs in nieuwspapieren gelezen wordt. P x iL I P P E le Raccourei , zegt men , 7'ÓÓr dat h ij den troon
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befleeg (*) , heeft u, in zijne verklaringen , geweldig bezwaard, zoo zelfs, dat de Parijzenaar, in zijne woede, op
hoogen toon, uw hoofd geëischt heeft. Gij begrijpt, dat wij
om dat nieuwtje gelagchen hebben. Gij hebt vijanden, dit
is zeker; maar dat geheel Parijs zich zoo verre zou vergeten
hebben ,dat menfchen , op wier geest gij zoo veel vermoogt ,
zich tot dusdanige uiterllen zouden laten vervoeren , dat zij
zelve eenen wil, vooral eenen van dien aard, zouden openbaren, — dit kan men niet gelooven , zonder tevens aan te
nemen, dat de Republiek te eenemaal omvergeworpen, en
de fluijer van voor aller oogen is opgeheven; welk een en
ander even onmogelijk is.

Aan den Burger ROB E S P I E R R E, te Parijs; over Luik.
(*) PHILIPPE D'ORLEANS, vóór dat h ij het [chavot

bekloin.

BESEF VAN N. N. AAN N. N., LID VAN HET PLAATSELIJK BESTUUR TE N. , OVER HET VERGELIJKEND EXAMEN VAN
ONDERWIJZERS.

(Vervolg van bl. 446.)

D

e tweede plaats is * * *, alwaar ik, zoo als gij weer g
mede zeer goed bekend ben. Hier doodverwde men , reeds
vóór het examen, * * *; doch het Geestelijk en Wereldlijk
I3eftuur ging evenwel fcholen bezoeken. Men kwam bij dien
gedoodverwden, en vond het niet naar wensch; de man ging
niet wel met kinderen om , en de kinderen waren niet fpraak.
zaam. Hieruit befloot men te * **, dat genoemde * * * weinig kans zoude hebben. De bezoekers gingen vervolgens
naar eenen anderen, woonden daar het onderwijs bij , en vonden alles naar wensch; de man was minzaam jegens zijne on«
derhoorigen, en de kinderen vrijmoedig in het fpreken. Men
fprak hiervan dus te * * * met lof. De bezoekers hebben nog
twee fcholen bezocht ; maar in de eene was op dat oogenblik geen onderwijs, en hoe liet hun in de andere bevallen
is, weet ik niet. Als men nu hieruit voorloopig befuiten
wilde, zoude men van genoemde onderwijzers den eerflen ge.
raden hebben, om maar flil te huis te blijven , en aan den
No
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tweeden , om te komen; maar het komt mij voor, dat die
bezoeken der fcholen een ijdel kinderfpel van bejaarde Inenfchen is geweest : want het kwam niet in het minfle in aan
dit weet ik, omdat ik bij de beoordceiing der ftuk--merking;
ken mede tegenwoordig ben geweest, en na dien tijd van
eerlijke lieden gehoord heb, dat dit bij het opmaken van het
procesverbaal niet in aanmerking is gekomen.
Bij dit punt willen wij ons nog een oogenblik ophouden.
Het bezoeken van fcholen door het Kiescollegie eener vacature komt mij heel wel voor, mits men geene menfchen daartoe neme , welke onkundig zijn in het vak van het fchoolwezen, en men er dus geene kinderachtige gekheid van make, waarover een verftandig man den neus zoude ophalen en
glimlagchen ; en, heeft men dan met oordeel en versland
fcholen bezocht, heeft men zich vooraf verzekerd , dat
aan de vereischten van Benen goeden Onderwijzer deze of
die het beste heeft voldaan , en derhalve de gefchiktfle perfoon is, dan late men zich bij het verkiezen ook als geene
kwade jongens, die voor de lens maar mededoen, behandelen, ja ,mijn vriend! daar ik van u en de overige Leden van
het Beftuur uwer Gemeente weet, dat gijl. allen ten volle
de noodige gefchiktheid hebt, om voor uwe Gemeente eene
goede keus te doen, raad ik u ten flerkf}e aan , om , hetzij
bedektelijk of publiek, hetzij vóór of na her examen, toch
vooral te onderzoeken, hoe het in dezen gefield is, ten einde gijl. op zulk eene wijze cie beste keus moogt doen , en
niet zulk eene, welke naar het gehouden examen van eenen
partijdigen Schoolopziener, overeenkomftig zijn gemaakt procesverbaal, gedaan wordt.
Vóór ik u , mijn vriend! nu het gehouden examen ga befchrijven, wil ik u eene zaak verhalen, welke mij in het geheel niet beviel. De Onderwijzer ,1 voor wien iemand in de
plaats moest komen, leefde nog, doch had vrijwillig voor
dien post bedankt, dewijl hij wist, dat men hem, wegens
verregaande dronkenfchap , toch wilde bedanken. Men had
te zijnen behoeve bij het Gouvernement willen bewerken,
dat hij het vaste traktement mogt blijven behouden; maar,
omdat liet Gouvernement onderrigt was van zijne leefwijs,
werd dit afgeflagen. Deze onwaardige man deed , op den
dag van het examen , een fchriftelijk verzoek aan de Sollicitanten, dat de te beroepene Onderwijzer (let wel: vrijn'il//) afstand mogt doen van het vaste traktement tot het vol-
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gende jaar. Daar nu de Gemeente ,het Kerkelijk en Wereldlijk
Befluur, benevens de Schoolopziener, bij monde van den laat.
flen , den Sollicitanten te kennen gaven , dat zij allen er fterk
voor waren , durfde geen der Sollicitanten het wagen , zich
daartegen te verzetten. Eenigen, voor zoo verre ik ontdekt
heb, hebben zich er tegen willen verzetten; maar het is niet
gebeurd, omdat men hoorde , dat de gedoodverwde Onderwijzer het reeds geteekend had.
Wat dunkt u hiervan? 1-let zal bij u geene plaats hebben,
dit weet ik zeer wel; maar moest zulks ergens plaats
hebben ? Men laat Sollicitanten in Couranten uitnoodigen ,
en bepaalt de traktementen en emolumenten; maar wanneer
men ze er maar eerst heeft, dan laat men hun dingen teekenen, waardoor zij een gedeelte moeten affiaan. Is dat eer•
lijk? Is dat beflaanbaar riet de wetten van den Lande? Ik
weet wel, het heette ± rYjwillig; maar, lieve hemel! zonde
de Sollicitant ooit beroepen worden, die het niet teekende?
Het tegendeel zonde ik misfchien kunnen bewijzen; want
het was voornamelijk de Onderwijzer * * * , die zich over de
onbillijkheid van dit [luk tegen zijne Medefollicitanten uitliet, en , gelijk een derzelven mij naderhand verhaalde,
den voorflag gedaan had om gezamenlijk te bedanken,,
hetwelk zeker door een' der Sollicitanten overgebragt is
want genoemde Onderwijzer, die zich daartegen verzetten
wilde, is, volgens het getuigenis van eenen anderen Sollicitant , zeer partijdig (eerloos was eigenlijk het gebezigde woord)
bij de beoordeeling der [lukken behandeld , denkelijk opdat
hij wegens het vrijmoedig uitbrengen van zijn gevoelen over
eene onregtvaardige zaak niet in aanmerking zoude ko:nen.Laat mij , ten Hotte van dit hatelijk flukje , er bijvoegen ,
dat liet jaarlijkfche traktement de fom van 300 gulden bedroeg, en deze Soo gl de reden was, dat fommigen zich
aangegeven hadden, omdat daarin hunne verbetering beftond.
Als men die nu het cerfte jaar moest misfen , en kwam onverhoopt in het eerlle jaar te overlijden, dan had men immers vrouw en kinderen al ligt ongelukkig gemaakt.
Nu wil ik ti het gehouden examen verhalen. — Het begon des morgens ten g en eindigde des avonds ten 9 ure;
doch er was van half twaalf tot half een rust , gelijk mede
van half drie tot vier. Dit was door den Schoolopziener zeer
goed ingerigt, en deze tijd inderdaad ook niet te lang , vooral
als gij met mij nagaat de werkzaamheden • welke er verrigt
,
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zijn , en die ik u Itukswijze kan mededeelen, dewijl ik door
mijne goede kennisfee, het genoegen had , er bij tegenwoordig te kunnen zijn.
Men ging dan eerst naar de kerk. Hier werd door iederen
Sollicitant beurt om beurt gelezen, verder bij beurten gezongen, en eindelijk op dezelfde wijze het orgel befpeeld.
Ik heb lier geene aanmerkingen op; men las, zong en
fpeelde niet veel, en waartoe ook? Zulks neemt zeer veel
tijd weg, en men kwelt er de Soll icitanten mede. Nu ging
men een uur rusten in liet Gemeentehuis, waar ik ook bij
den genieenen haard zoo lang vertoefde; vervolgens ging
men naar de fchool, alwaar de werkzaamheden fchriftelijk
begonnen, en, laat mij er terftond maar bijvoegen, fchriftelijk vervolgd werden en fchriftelijk eindigden; zoodat er niet
ééne vraag mondeling is gefchied. Dit fpeet mij, omdat ik
hierom voornamelijk mede in de fcllool gegaan was , ten einde uit de vragen des Schoolopzieners en de antwoorden der
Sollicitanten wat te leeren en dan ook beter te kunnen oor,
deelen. De Sollicitanten waren in de eene fchool , en ieder
zat alleen aan Bene tafel; dit was nu weder goed, als het
toch fchriftelijk zijn moet, want dan kijkt de eene den anderen niet in de kaart, zoo als men wel eens zegt. Zij hadden bier ook genoegzame ruimte, en * werden, daar er niemand bij hen was , ook door niemand gehoord. Dit was ook
zeer goed ; echter fchoot mij onwillekeurig het geval te * * *
hier voren verhaald, weder te binnen, en ik dacht bij mij zelven Als een der Sollicitanten nu eens, door tusfchenkonlst van eenen anderen, vooraf eenige wenken gekregen
had, hoe veel had die niet vooruit! Ik befloot hieruit , dat
een fchriftelijk examen met veel bedrog kan gepaard gaan,
en lel niet veel prijs op zulk een onderzoek. ja , niet alleen
op deze wijze, maar ook in de beoordeeling der flukken ,
kan verfchrikkelijk geknoeid worden; en het komt mij bijna
zeker voor , dat omtrent uit laatfle geene voorzorgen door
het Kiescollegie kunnen genomen worden: want laten de
Sollicitanten zelfs nomu.ers trekken, waar de Schoolopziener
niet van weet , dan zoude immers liet fchrift hein den perfoon kenbaar maken, offchoon hij al niet wist, dat deze of
gene dit of dat nommer getrokken had. — Gij merkt dus,
dat ik van geen fchriftelijk onderzoek houd, en ik raad u ten
Ctcrkft c aan , om dit , als het immer mogelijk is, te verhinucn bij het aanflaande examen , ten aanzien der vacature
1 an uwe plaats.

VAN ONDERIN IJZERS.
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De Schoolopziener was met het Geestelijk en Wereldlijk
Beftuur, benevens eenige anderen , waaronder ik mij ook bevond, in de andere fchool, en wij waren van de Sollicitanten gefcheiden door glasramen. Wanneer er nu een ftuk afgehandeld was , werd hetzelve door den Schoolopziener beoordeeld , en naar die beoordeeling op het procesverbaal aan.
geteekend ; en hierin verfchilde dit examen te * * * niet van
dat te * * *,hier voren gemeld. Ten half een begon dan het
vragen beantwoorden door Sollicitanten , en tot half drie waren zij werkzaam; toen werd er gegeten , en ten q. ure hoorde ik, dat men weder naar de fchool ging, waar ik mij ook
dadelijk naar toe begaf. Hier waren nu de Sollicitanten tot
9 ure des avonds bezig, en hadden tot het beantwoorden der
vragen over onderfcheidene vakken waarlijk niet veel tijd ,
waarover ik gedurig klagen hoorde. Daar ik uwe liefhebberij
ten aanzien van deze dingen weet, zal ik u een drietal vragen mededeelen, want alle ben ik niet magtig geworden;
dan kunt gij eens zien , hoe doelmatig het was. De vragen,
welke ik van eenen Sollicitant gekregen heb , zijn deze:
i. „ In welke punten komen de landverhuizingen der oude
„ Noorfche en andere volken overeen met de zoogenoemde
„ kruistogten; waarin verfchillen zij: welke waren de onder
gevolgen van beide , zoo wel als de hoofdoog--„fehidn
„ merken ?"
„ Hoe zoudt gij oordeelen over eenen Onderwijzer, die
„ zeide: dat hij zijne fcholieren lezen, fchrijven, rekenen,
„ teekenen en de meetkunde te gelijk leerde , en vóór al het
„ andere eenen aanvang maakte met de meetkunde ?"
3. „ Wat is het onderfcheid tusfchen /praak en taal; wat
„ zou dan eigenlijk fpraakkurst te kennen geven , en wat is
„ daarentegen taalkunde ; welke zijn de voornaamfte hoofd„ takken der taalkunde, Qn hoe worden dezelve het best
„ toegepast op de Nederlandfche taal ?"
Tot het beantwoorden van deze en nog veel meer andere
vragen werd voor iedere vraag een kwartier uurs tijd gegeven , en dus moesten de drie gemelde vragen in 4 uur be
antwoord zijn , waarover ik gedurig klagen hoorde.
Toen vrage twee en drie , hier boven genoemd , opgegeven
waren , hoorde ik meer dan gewoon gepraat onder de Sollicitanten; ik luisterde, en vernam, dat de Sollicitanten die vragen
niet wel begrepen. De Schoolopziener werd bij de Sollicitanten geroepen; en toen hoorde ik, dat men onder anderen
-.
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ook ftootte op het tweemaal meetkunde in vraag twee, en op
de hoofdtakken suet deezelver toepas/lug in vrage drie. Hier
was de Onderwijzer * * * voornamelijk de fpreker, hetgeen
door den Schoolopziener niet best werd opgenomen, gelijk
zijn gelaat duidelijk dicteerde.
Dit vond ik niet goed van den Schoolopziener. IIoe kan
men het mij euvel nemen, dat ik opheldering verzoek in iets,
hetwelk ik niet begrijp ? Ilet kwam mij voor, alsof de School,
opziener zich daardoor vernederd gevoelde ; en dit kon de
man, van wien men zegt , dat hij heerschzuchtig is en aan
vleijers en flikflooijers liever liet oor leent, niet dulden.
Het laatlle, vat er gebeurde, was het onderzoek in het
rekenen, Hier was weder dezelfde mistag als te * * *. Ieder
kreeg één voorflel , en als hij dat opgelost had , moest hij
wachten , tot dat hij van eenen anderen weder een ander voor
krijgen. Ondertusfchen verliep de tijd , en ik hoor-liekond
gedurig roepen : Wie heeft voorftel 2? waar is voorftel-de
3? enz. Toen het echter 9 ure was , beflooc de Schoolop,ziener te eindigen , offchoon °al de Sollicitanten alle voorhel
len Biet gehad hadden. I-Iierin was nu immers onredelijkheid,
en waarnaar in dit valt de beoordeeling gefchied is ,blijft mij
een raadfel, Als ieder Sollicitant al de voorpellen terilond
gekregen had, dan had ieder in eenen vastgeftelden tijd zoo
veel kunnen oplosfen als hij konde ; maar dit was hier het
geval niet ; men moest , zoo als ik gezegd heb , wachten , tot
dat een ander gedaan had. Zeer flerk raad ik u aan, om te.
gen zulke handelwijze te waken; vermits gijl. dan van alle
beoordeeling uitgefloten zijt, (want waarnaar zult gij dan
oordeelen ?) en integendeel u aan de willekeurige invulling in
bet procesverbaal blindelings moet onderwerpen.
(Het vervolg en Plot hierna.)

DE TITELZUCHT,

Dum vutent flu/ti vitia, in contrarie currunt.
Q. 1-10 R A T . F L A C C. Serm. Lib. I. Satira 2. vs. 24^

D

aal , Geest der Poëzij , daal neêr op breede wieken!
ik zag, reeds naar u uit finds 't eerfee morgenkrieken.
Daal, Geest der Poëzij ! beziel, ontvlam mijn hart!
Verhef snij boven 't hof! ontruk mij aan de fmart!
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Daal uit uw' hemel neer! of — wilt gij boven blijven?
Dan zal ik zonder si mijn verzen moeten fchrijven.
Houd vrij dan uw gemak , en blijf van mij gegroet:
Ik heb genoeg geleerd , hoe dat men rijmen moet.
Ik wijd , met kloeken zin, mijn blijgetlemde toonen
Slechts aan den hoogen roem van 't Land, dat wij bewonen',
En (hoe een Amíterdamsch Confrère er tegen fchreeuw)
Ook aan den waren roem van onze gulden Eeuw.
Ik ben (als andren) niet om 't onderwerp verlegen:
Ik prijs de Titelzucht, bij ons ten top geítegen.
Dat Neérlands burgerij mij gunftige ooren leen'!
Hoort, Nederlanders , hoort, en gaat al lagchend heen!
Gewis! de Natie nam, gelijk geheel Europe,
Steeds in befchaving toe. Dit geve ons verder hope!
Verlichter kennis en verfijnder hoflijkheid,
Ziet dáár wat gunflig ons van de Ouden onderfcheidt.
Maar — zelden vordren wij regtlijnig. Dikwijls keeren
Wij fchijnbaar zelfs terug. 't Heeft meerder van lavéren,
Dan zeilen voor den wind : doch beter tijd genaakt;
Befchavings vaartuig wèrd door nieuwen vond volmaakt;
Wij ffoomen thans. — Dan ach! zóó was het niet voor dezen:
Geen weêr zoo gunflig, of een windkeer was te vreezen.
Wie kent dien windkeer niet, die éénmaal 't vaartuig trof?
Hoe raakte 't uit der 1toers ! — Hier vinde ik rijke Plof,
Om plat - prozaisch over uit te weiden. — Menfchen !
Het was een malle tijd, die nooit is weêr te wenfchen.
Verbeeldt u ! 't Onderfcheid van flaat en rang verdween.
De titel van den Heer en zijn lakkei was één.
't Verfchil van fland was in 't beroep - alleen gelegen.
Zóó wilde toen het Volk, en niemand had er tegen:
Want vreeze floot den mond, en allen waren vrij
In fchaduw van den boom der Franfche dwinglandij.
't Was , Burger - Generaal! en, Burger fchoorfieenveger ! —
Zóá klonk het in de ftad, z66 klonk het in het leger.
Men kende geen Mevrouw noch Jufvrouw. .Burgeres!
ZOO noemde regtens toen de dienstmeid haar meestres.
En als fomwijl een klerk aan zijn' patroon zou fchrijven,
Hij wou diens dienaar niet , maar medeburger blijven.
Ja ! moest te niet een boef voor dc achtbre vierfehaar flaan
hij frak zijn Keglers dan als ,1ledebur,grrs aan.
-
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„ ZOO kan het langer niet" (dus mompelden de lieden
In flute met elkaar) ; „ de tucht en orde vlieden
„ Uit Kerk en Staat. Voorheen ? toen was 't een gouden tijd!
Men gaf toen elk zijne eer, en kende geenen nijd."
„„ Ja!" (zeide een oude Zeeuw) „ men noemde toen een'
„„ Ofineester-ambachtsman , ofbouwer van den akker, bakker,
,,Eenvoudig baas, en hunne vrouwen fleeds, bazin.
]Wonfieur, Seigneur, Min - Heer, dáár was verfchil nog in.
,,,, Slechts Ambtenaren en Regenten waren Heeren.
,,,, Men hoorde Dames als Mevrouwen flechts vereeren ,
En Jufvronry was de rest. Nu zingt men ééne les;
»»'t Is : Welkom, Burger! Zeg, hoe vaart de Burgeres ? —
,, Wie heeft het ooit gehoord ?" — ,,Ja !" (was derbestevaadren
Gemeene kreet) „ er is een beter tijd aan 't naadren.
„ Ééns krijgt weêr ieder zijn verloren regt terug."
Men zwijgt: die 't hardste fprak, fchiet ijlings in een kuch.
,, ,,

Die fchoone tijd is dáár : en, als der Harren luister
Zwicht voor den glans der maan, en 't maanlicht-zelve duister
Wordt bij den gloed der zon, wier komst de nachtvoriiin
Met haren íloet verjaagt uit 's hemels morgentin;
Zó6 haat het rangverfchil in heller dag te pralen ,
Dan ooit voorheen. — Dan ach ! mijn toonen moeten dalen.
Hetgeen ik win omhoog, verlies ik weêr omlaag.
Wáár zijn er bazen en bazinnen? is de vraag.
Wie wil zich meer Mon/leur of wel Seigneur doen noemen ?
Er zijn (want zie! ik wil de waarheid niet verbloemen)
Er zijn wel bazen en bananen; ja ! genoeg. —
Maar, als enen naar de klok of naar wat anders vroeg,
En dan de lieden niet die titels aan wou fpreken,
Men zon bijna hun mond niet kunnen openbreken.
't Is alles nu Mijn - Heer. Wat meisje door de trouw
Zich aan een' knaap verbindt, de Juffer wordt Mevrouw,
Zoo dra zij dit begeert. Maar die miljoenen Hecren,
Die (talloos als het zand aan de oevers van de meren)
Gelijk een fprinkhaandrom het lieve Vaderland
Bedekken , zijn niet al gelijk in eer en fland.
Dit is de knoop! — Men heeft eenvoudige Mijn - Heergin,
Maar ook ['hel - Edele , Wel- Eél - Gef renge Meeren ,
Hoog - "hel.. Geborenen . ... Doch basta! Rijm en Maat
Verwerpen elke lijst, die nu nog verder gaat.
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Men valt in flaap van zoo veel titels op te tellen;
En zulk een dor verhaal in verzen zaam te hellen,
is waarlijk aan de firaf van Sifyfus gelijk.

In geld was 't voorgeflacht, wij zijn in titels rijk.
Wie was nu wijzer, zoo wij wel de zaak bevatten?
Toen liet men aan zijn kroost met eer gewonnen fchatten;
Na laat men eere na, die kapitalen kost.
Hoe menige dukaat wordt daaglijks niet verlost,

Die in de geldkist was gekerkerd door den váder;
Omdat een ijdle trots den wuften zoon veel nader
Gaat aan het harte, dan liet welzijn van 't gezin!
Hij zette op hoogen toon zijn wijs van leven in:
Zijn titel brags het mee. Nu moet hij alles offren
Aan d'afgod van 't Fatfoen, en laat zijn lege koifren
Welligt nog vóór zijn' dood zijn' crediteuren na:
Of loopt het beter af; dan wil hij , hoe het ga,
Zijn kindren (zoo het heet) e `ene éducatie geven,
Om eenmaal op de baan der eer te kunnen streven ;
Alsof waarachtige eer aan titels is verknocht ,
En als een broodjen in den winkel wordt gekocht.
Geen adel , dan in 't hart! geen eer, dan die wij - zelven
Bezitten voor Gods oog ! — Waartoe zoo diep te delven,
Zoo hoog te klimmen , zoo te grijpen om ons heen?
Een edel snensch te zijn , zij onze trots - alleen !
Het zij de brave bij zijn' voornaam zich hoort noemen ,
Of wordt als Heer gegroet; zijn deugden zal men roemen:
Den wijze is dit genoeg. Gunt titels aan den zot:
Hij blijft hetgeen hij is , ook bij zijn fchittrend lot.
Of, Vrienden! zaagt gij nooit, op drukke kermistijden,
Zich kindren met cen' fraai - gekleeden aap verblijden ? —
Ziet eens het grappig dier, dat fnaaksch in 't ronde groet
Met zijn' gepluimden , rijk - gegalonneerden hoed ;
Hoe danst het op de maat , gelijk een aap kan danfen ! —
Dan ach ! in wederwil van die geleende glanfen ,
Dat blinkend uiterlijk ; toch blijft Mijn . Heer een beest
Van aard niet anders , dan het altijd is geweest :
En 't fchittrend uniform, bij apen - hal - en trekken, (*)
Kan flechts der knapen lach en milden fpotlust wekken.
(*) Stal, grondwoord van /fallen of Hellen , waarvan het
afgeleide ge/la/te, dat éénsbeteekenend is met zijn grond
flal. Stal, voor beestenflalling, is hetzelfde woord in-word
eene tweede beteekenis.
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Maar — ziet dien fieren leeuw, die zijne manen fchudt !
Hein zijn noch kroon , noch flaf, noch filar , noch mantel nut
Hij wil geen Vorftentooi. Al is. een hok zijn woning,
Zijn grootfche en kalme blik verraadt der dieren Koning.
Hij dwingt den eerbied af van ieder, die hem ziet;
Maar, Reeds zich - zelv' genoeg, vraagt hij die hulde niet.
Zá6 blijft de Wijze groot, in 't needrig kleed geftoken,
En zonder eernaam door de menigte aangefproken;
Zuó blijft de Dwaas een gek, al wordt hij diep gegroet,
Daar ieder Hechts zijn geld en titels hulde doet.
len
Maar — t menschdom fchijnt, helaas! gedoemd om Reeds te dwaHet wil zich nimmer tot den middelweg bepalen.
Men valt in uiterllen, en wordt een Jakobijn,
of wil een Vorflenflaaf en Adelvleijer zijn.
ZOO betert zelden iets , hoe alles ook verander' ,
En 't eene zwakhoofd is zoo fchrander als het ander.
Ik zeg het onvergroot, en tevens onverkleind :
Men wil geen titels meer , of, titels zonder eind.

Middelburg, 1828.

e.

F.
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(*) De geachte zender hoede het ons ten goede, dat wij zijne fpelling naar
de algemeen, ook in dit Tijdfebrift, aangenomene veranderden. Redact.

UITWASEMING DER SLANGEN.

(B RA ND Es, Arc,z. des Ipothek. 1/ereins. Bd. XXII.
Heft 1. 1827. S. 8e, 83.)
r P AV ALL vond , in eene llreek van Yrgïnië , onder
een grooten (teen, ongeveer honderd fluks der gevaarlijke
rstelilangen. In minder dan vijf minuten werd hij en zijn geleider door den verdoovenden en ftinkenden reuk zoo ongefield, dat zij elkander Hechts met moeite het gevaar konden
nlededeelen, waarin zij zich bevonden. Zij begonnen te braken , vielen bijkans in onmagt , en konden zich , met alle inCpanning, Hechts ter naauwernood uit het bereik van de ujtwafeming der (langen verwijderen. De betooverende kracht ,
dan
welke men wel eens aan de ratelflang toefchrijft, fchijnt
dampkring
gelegen
te
zijn,
welken
zij,
den
fchadelijken
in
door de uitwafelning uit de huid of uit den mond , rondom
zich verfpreidt, en die haar her beniagtigen van hare prooi
gemakkelijker maakt,
-
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(Ecne nog ongedrukte Inekdote.)
en gevolge van fchralen oogst , had zich eens, onder de
T
ongemeene duurte geopenbaard,
regering van
CROMWELL,

hoewel van vroegere jaren nog groote voorraad in alle fchuren voorhanden was. Te Urbridge zag men, op Benen markt
een deftig, achtbaar man rondkuijeren ,die fchier al het-dag,
graan opkocht. De pachters hielden hein voor een' make=
laar, _voor • een' opkooper, door kooplieden daartoe gemat
tigd. Hij had betaald , wat zij eischten, en, toen zij hem
des middags onthaalden , zeide hij hun, elk in vertrouwen,
dat hij, voor den volgenden marktdag , wederom op groote
hoeveelheden commisfie had, en , wie de grootfie aanbragt,
boven den bedongen prijs nog op eene aanzienlijke premie
koude rekenen. Thans werd Urbridge met graan overladen.
Hij verfcheen; een groote zak met goudflukken volgde hem,
en hij kocht alles op. Hem, die de grootf}e hoeveelheid had
ter markt gebragt, telde hij de toegezegde premie uit; en
reeds wilde deze dankbaar zich verwijderen, toen hem de
rijke koopman toeriep : „ Geef mij twee pence weërom!"
Met een' glimlach van onderdrukte fcherts werden hem deze
door den pachter ter hand gefield. „ Weet gij , waartoe gij
die betaald hebt ?" — Neen !"— ,,Nu, zoo hoor ! U houd
ik voor den grootfien van al de fchurken, die hier bijeenzijn,
en die twee pence zijn beflemd , om een' flrop voor u te
koopen ! — Korporaal ST U B B s l" riep hij een' van hen, die
hem verzelden , toe, „ haal een' (trop, en knoop mij den
fchurk voor dit huis op , dat hij allen deze vervloekte
A C u A NS tot toonbeeld ftrekke ; want vervloekt zij hij,
die den armen liet brood onttrekt !" — En Korporaal sr no B S
decd, gelijk hem bevolen was.

DE ADVOCAAT EN DE MAARSCIHALK.

e Maarfchalk VA N VI LEAA R s wilde zich van de woning
des Advocaats T H I ER R Y meester maken , die daarop dit ver
bij den hertog VAN OR I, E A ri s, Regent van-zoekfchrit
lrar,lijk, inleverde: „ Mr. TIIIERRY, Advocaat bij het
„ Koninklijk Geregtshof , neemt de vrijheid , met verfchul-
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„ digden eerbied, uwer K. H. kenbaar te maken, dat, naar„ dien de Heer Maarfchalk VAN VILLARS geene vijanden
„ meer te bevechten heeft, hij thans het ftudeervertrek eens
„ armen Advocaats belegert. Hij dacht zeker, dat de ves„ ting zich bij de eerfie opeifching zou overgeven. Maar de
„ Requestrant heeft befloten , het grof gefchut af te wach„ ten; en dit grof gefchut is het bevel uwer K. H." — De
Regent fchreef op den rand : „ Heer Maarfchalk 1 breek dit
„ beleg. op; het zal het eerfte zijn." En de Advocaat bleef
in het ongefloord bezit van zijn huis.

DE HERTOGIN VAN MARLBOROUGH EN DE ARTS.

,lie Hertogin VAN MARL B O R O U G H, Op zekeren dag , bij
haren Gemaal aandringende op het innemen van eene medicijn , zeide tot hem , met dien nadruk , welke haar eigen was,
en zich bedienende van eene krachtige verzekering , in Engeland, ook bij lieden, boven de gemeene volksklasfe ver
niet ongewoon: „ Ik laat mij hangen , zoo u deze-hevn,
„ drank geen goed doe !"—„ Kom, Mylord!" hernam Doctor
G ART H, daarbij tegenwoordig, „ flik hem fpoedig door: het
„ zij op deze of op gene wijze ,gij zult er zeker bij winnen !»

DE KOE DES KARDINAALS DE BRIENNE.

(Mérnoires inédits du Comte D E B R IR N N E. Paris, I827.)

D

e Kardinaal DR BR I ENNE , Aartsbisfchop van Touloufe,
en eerlte Minister van LODE WIJ K XVI , was , van wege
zijne ílechte gezondheid, aan een melkdieet gebonden. 1-lij
had zich echter toegelegd, om de verfijningen der lekkerbek
ook op zoo fireng een' leefregel toe te pasfen. Eenex-kerij
koe , zijne koe , volgde hem overal ; en dit beest was zoo
uitgelezen , als de koe van een kerkelijk perfoon, de min
eens Kardinaals en zijne lievelinge, behoort te zijn. Zijne
Eminentie werd eens uitgenoodigd, ter bijwoning van een
onthaal, haar toegedacht; te welker gelegenheid (dit is eerre
daadzaak) haar doperwten werden toegediend. Dit gebeurde
vóór Pafchen, en dezelve kostten honderd kroonen het
fpint.

NAPOLEON EN DE PREFEKT.
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vorderde van den Prefekt der Departemen1ten, aan de Pyr'eneën
grenzende , eene ftatiscieke opgave van
A P OLEO N

alle de lastdieren, welke zich in dezelve in het algemeen en
in elke gemeente in het bijzonder bevonden. Een ambtenaar
bij de PI'efektuur had al federt eene maand alle paarden,
muilezels, osfen, en zelfs ezels, opontboden, zonder met
den moeijelijken arbeid te kunnen klaar komen , toen de
Prefekt hem, in tabellen verdiept , aan zijne fchrijftafel
vond zitten. „ Waar breekt gij uw hoofd mede ?" riep hij
uit : „ Ziet gij niet , dat deze belagchelijke aanfchrijving
haar aanwezen alleen aan een' zwaren droom van het Ministerie verfclluldigd is ? Dat dezelve geen doel of nut heeft?
Gij hebt u veel vergeeffche moeite gegeven ; men zal waar
uwe fiatistieke opgaven niet geene inzage verwaar--fchijnlk
digen. Laat kijken: hoe zien er de kolommen uit? Goed t
Vraag Hechts ; ik zal antwoorden." — „ Osfen ?" — „ Schrijf:
vijftigduizend vierhonderd - vijfentachtig." — „ Paarden"?" -„ Eenentachtigduizend tweehonderd - drieëndertig. "—„Muilezels?” — Vijfentwintigduizend zeshonderd." — „Ezels?"
veel gij wilt.. .. Honderdduizend... . Verzegel het
-„Zo
papier, en verzend het."
Deze ingebeelde getallen werden , zoo als niet misfen konde, in de algemeene berekening opgenomen, en aan NAP OL E O N voorgelegd , die er met den vinger bij ftaan bleef, en
daarop aan den Minister fchreef: ,, Doe den Prefekt van * • *
weten, dat zijne opgaven zeer apocrijf zijn , en vorder van
hem, de oorfpronkelijke tabellen der gemeenten, welke bij
hem moeten zijn ingekomen, onverwijld over te maken." —
De roekelooze Prefekt , zich met ongenade en afzetting bedreigd ziende , maar gelukkig wèl flaande met_ den Minister,
vermeldde nu aan denzelven de ganfche toedragt der zake; en
deze wist het zoo te beleggen, dat hij NAP OLEO N een'
glimlach afdwong, en de Prefekt zijnen post behield.

DE GRIJSAARD OP HET EILAND IIYDP,A.

xVi'.

I

k fond op ;leile rotten, .die p onder mij den vloed —
Daar fleeg mijn ziel naar boven , in hoogen , vrije„ moed.
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Ik liet mijne oogen weiden, en flaarde heinde en veer:
Zoo ver, zoo ver zij reiken , geen flaaffche keten meer ,
Zoo ver , zoo ver zij reiken , Lij zien geen halve - maan ,
Maar 't heilig kruis op bergen, op mast en torens ftaan ;
Zoo ver, zoo ver zij reiken , verheft zich elke borst
In één geloof en liefde, en de eigen vrijheidsdorst;
En alles, wat ons kluistert, en alles, wat ons drukt,
Wat éénen Hechts bekommert, wat éénen flechts verrukt,
Wij offren 't aan de vlammen , wij werpen 't in den vloed ,
Die woelt door aller harten , in éénen heilgen gloed.
'k Zie vrije fchepen zweven — de trotfche zeegolf bruist —
Is 't vrijheids lieflijke adem, die in de zeilen fuist?
Heil u en uwe reize ! Heil uwen fchoonen last!
Heil uwe vlag en wimpel! Heil u , van kiel tot mast
Gij klieft de breede baren om een onfchatbaar pand;
Gij haalt de bloem der zege , het loon der heldenhand.
Het dondert in de verte — is 't onzer ftrijdren groet;
Of is 't der, golven branding, die 't rotsilrand zuchten doet?
Het hart dreigt mij te barften, bij dezen dondertoon —
'k Ben te oud en ftram ten ftrijde , en ach ! ik heb geen' zoon„
Naar

WILHELM MULLER.

J.

W. IJNTEMA.,

AAN A. H. — G., NA HET LEZEN VAN EEN ARTIREL IN HET
ADVERTENTIEBLAD. (*)

wakkre leden van het zwarte Aanfprekersgild,
Dat van •de dooden leeft en dood is voor het leven,
Slechts van begraven droomt, en tijd en krachten fpilt,
Om, wat aan de aard' behoort , aan de aard' terug te geven;
Wat waant gij, dat de geest tot uw gebied behoort?
De vrucht, waarop gij aast, zal fleeds uw doel befchamen;
Haar waas blijft onbefinet, haar glans blijft onverfloord:
De boom zal langer ftaan , dan gij en ik te zamen. •
Befchermd door 't Algemeen , wordt hij vergeefs belaagd
En magtloos is 't infekt , dat aan zijn' wortel knaagt 1
..

.

J. W. IJNTEMA.
(*) „ ..... dezer Letteroefeningen, die , van maand tot maand nietiger en
„ ellendiger wordende, haar fpoedig toenemend verval en aauflaatfden dood
„ maar al te luid en klaarblijkelijk verkondigen."

MEN GEL WERK.
LAATSTE ANTWOORD VAN S. MULLER AAN G. H. VAN
SENDEN.

Weleerwaardige en zeer geleerde Heer!

O

ffchoon onze leeftijd geen gefchilvoeren tusfchen Protestantfche medebroeders duldt, en mijn karakter mij daarvan
afkeerig maakt , zoo zie ik mij nogtans door uw antwoord
op mijnen brief in de noodzakelijkheid gebragt, om andermaal
in het openbaar tot u , en helaas ! gedeeltelijk tegen u te
(preken. Gedeeltelijk, zeg ik; want het is er verre af,
dat mijn antwoord in alles wederleggend zou behoeven te
wezen. Ik mag integendeel beginnen met mijne blijdfchap
uit te drukken , dat ik mijn oogmerk niet geheel heb gemist, maar door mijn fchrijven aan u iets heb mogen• bij
om H E S S E L IN K als Godgeleerde en Schrift-dragen,
meer naar waarheid te doen kennen ; en ik-verkla,d
verheug mij , dat UEw. , naar aanleiding van mijne bedenkingen , den afgellorvenen in een licht gefield heeft ,
waarin ik hem desgelijks gaarne befchouw. UEw. aar
toch niet, rond en ruiterlijk te verklaren , (bl. 475)-zelt
„ dat H E S S E LI N K aan het Goddelijk gezag des Bij
karakter des Christendoms geloofde."-belsnhtpofi
Deze verklaring is mij genoeg , daar ik billijkerwijze niets
meer van u vergen of verwachten kan ; ja, ik reken de
zaak in gefchil tusfchen ons nu dan ook afgedaan en
voor altoos geëindigd. Immers , wat UEw. er verder
bijvoegt, dat namelijk „ diezelfde waardige man zich
hier en daar in zijne uitlegkundige grondbeginfels , en in de
toepasfiug daarvan op onderfcheidene Bijbelplaatfen , vooral door de zdogenoemde nici we Hervormers in Duitschland van die dagen heeft laten verleiden tot verklaringen, waardoor hij, als men ze op zichzelve befchouwt,
in de verdenking van Ncologie valt," dit behoeft geen
AMENGEL W. 1328. No. II.
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punt van tegenfpraak tusfclicn ons te zijn. Wij fchijnen
toch nog al te veríchillen in de naauw'keurige bepaling
der beteekenis van het woord Neologie, en er is dus
misfchien geen regtflreekfche grond, om in de uitzonde
gemaakt , eene beleediging voor de nage--ring,dou
dachtenis van II E s s E L IN K te vinden. En wat uwe
verklaring betreft wegens den oorfprong van deszelfs bepaalde begrippen over fommige punten, hieromtrent zal
wel voldoende geacht worden, wat ik ílraks aangaande
's mans vorming naar waarheid denk op te geven.
Daardoor toch hoop ik duidelijk aan te toonen , dat,
welk gebruik hij ook van Duitfche gefchriften, en met
name van TELLER'S LWórterbuch , gemaakt hebbe,
de grond van zijne overeenftemming niet dezen Schrijver veel hooger, dan in den invloed van denzelven ,
of van andere Duit
, moet worden gezocht.
Doch zoo zeer ik mij over deze uwe ondubbelzinnige
en gunftiger verklaring aangaande mijnen hooggefchatten
Leermeester verheug, evenzeer meen ik reden te hebben, om mij over de wijze en den toon te bedroeven ,
waarop UEw. mijnen brief heeft beantwoord. Zoo UEw.
zich met eene duidelijker ontwikkeling en voort elling van
uwe denkbeelden over H E S S E L I N K vergenoegd had i
zou ik op zaken van minder belang , waaromtrent ik welligt van u mogt verfchillen , niet gehecht , en het woord
niet wederom genomen hebben. UEw. heeft echter goedgevonden, uw gevoelen met gronden te ftaven , die wei
zijn voor de nagedachtenis van den man ,-nigverd
wiens eer mij zoo na aan het harte ligt, en bij deze gelegenheid teedere onderwerpen, die tot ons gefchil in geene, of ílechts in Bene verwijderde betrekking Baan, op
eene wijze aan te roeren, die niet dan onaangenaam , ja
grievend voor mij zijn kan. Het zal dus gewisfelijk noch
u, noch ook de lezers van onze ílukken verwonderen,
dat ik nog eens , en wel voor de la!ttíle maal, de pen opvat , om u mijne meening hierover te zeggen.
Er is in uw' gebeden brief geen enkel punt, waarop
ik mij niet voldoende meen te kunnen rcgtvaardigen, ja

519

AAN G. H. VAN BENDEN.

waarbij ik u niet denzclfden hoogen en foms (pottenden
toon zou kunnen tegenvoeren , welken UEw. tegen mij
gelieft te bezigen ; doch hoe gemakkelijk valt het , de
verzoeking tot zulk eene beantwoording te overwinnen , zoo ik bedenk, welken geest de toefland der Protestantfche Kerk in onze dagen vordert, zoo ik mij de
waarde van het ambt , dat ik bekleeden mag , voorílel , en
mij mijnen ontiapen' Leermeester vertegenwoordig, die
ten allen tijde, en ook in zijnen firijd niet zijn' ongenoemden aanvaller, naar het voorbeeld zijns Heeren,
niet fchold, als hij gefcholden werd. Ik wil u dus liever
de eer van menigen gevoeligen uitval laten, dan mij in
gefchillen verdiepen , die geencrlei nuttigheid aanbrengen ;
en ik gun u gaarne de zelfvoldoening , dat ik u op onderfcheidene bedenkingen alle antwoord fchuldig gebleven
ben. Het zij mij Hechts vergund, met weinige woorden
voor anderen aan te toonen , dat ik niet uit onwetendheid
en opbruifende drift gehandeld heb , toen ik de verdediging van HES SEL INK op mij nam , maar daarin met
behoorlijke kennis van zaken en bezadigdheid ben te werk
gegaan. En bijaldien het mij niet mogt gelukken , u en
anderen van de gegrondheid mijner redenen te overtuigen ,
zoo voed ik nogtans de hoop , dat een Christelijk Publiek
in mijn antwoord den geest van onpartijdigheid , kalmte
en liefde niet zal misfen , die in mijne oogen meer geldt
dan de lof van kennis en vernuft , en dien ik , met mijne
zoo vaak miskende , maar nogtans vrome Vaderen , zoo
ongaarne van het wezen des Christendoms affcheide.
IIet behaagt UEw., in uw waarlijk fchoon en menschkundig tafereel, de dankbare gehechtheid van eenen Discipel aan zijnen Leermeester voor te .ifellen als ligtelijk
overgaande in eene bijna faaffche afhankelijkheid en blinde vooringenomenheid, en daarin te mijnen aanzien , hoewel met de meest vleijende woorden, en mij zelfs als
verontfchuldigende, echter vrij onbewimpeld, den grond
voor mijne verdediging van HE s S E L I N K te zoeken.
Tot die onedelmoedige onderl'elling , welke ik in uw antwoord weinig verwacht had, meen ik nergens gegronde
0 o 2
,
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reden gegeven te hebben. Ik zal op dezelve echter geenszins antwoorden, zoo wel omdat het zonder beroep
op eigene vastheid, en dus zonder onbefcheidenheid,
moeijelijk zou kunnen gefchieden, als omdat ik mij overtuigd mag houden , dat zij bij niemand , bij wien mijn
perfoon en denkwijze van nabij bekend mogen zijn, eenij
zins zal wegen , te meer omdat die onderhelling , wil
vermoeden voor bewijs aannemende , geene pun--lekurig
ten aanbiedt, waaraan de wederlegging zich zou kunnen
hechten. Alleen dit moet ik u herinneren , dat een Predikant, die niet tot de Doopsgezinden behoort, bij het
bevreemdend flilzwijgen van deze, eenige wederleggende
aanmerkingen op de bewuste plaats in uw werk aan de
Redactie der Letteroefeningen ingezonden had. Dit berigt, dat ik vóór de verfchijning van mijnen brief te uwer
kennisfe gebragt heb, zou u hebben kunnen doen zien,
dat men juist niet tot het Doopsgezinde Kerkgenootfchap
behoeft te behooren , om uwe gezegden als krenkend voor
de eer dan H E S S E L I N K op te vatten en daarvoor op
te treden; terwijl het u tevens ten bewijze had moeten
verftrekken , dat ik gedrongen geworden ben , om , als
de naaste aan den afgeflorvenen , openlijk voor hens
op te komen, hetgeen ik anders, om meer dan ééne reden, welligt nog zou hebben nagelaten.
Ile moet een enkel woord hierbij voegen over hetgeen
desgelijks meer bepaald mijzelven betreft. De wijze toch,
waarop UEw. , bij de aanhaling der woorden van den
I -ooggeleerden Heer H E R 1 N G A, en vervolgens over en
tot mij fpreekt , zou den lezer , die op uwe redenering afgaat, in den waan kunnen brengen , dat ik niet slechts een
vreemdeling ben op het gebied der theologifche letterkunde
van ons land , maar dat ik mij ook, hetzij uit gebrek aan
doorzigt, of om andere redenen , door verkeerde opvatting
ewer woorden, aan onregtvaardigheid jegens u heb fchuldig gemaakt. UEw. noodzaakt mij hier tot de verzekering , dat de beoordecling van den tweeden druk van fi E sS r L i N K'S; Woordenboek zoo wel, als de bijvoegfelen
en aanmerkingen op hetzelve, in de Theologifche .8iblio•
-
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Cheek, mij zeer goed bekend waren, maar dat ik evenwel niet geaarzeld heb, mij op de woorden van den
Stichtfchen Hoogleeraar te beroepen , en dat ik ook nog
niets van dit beroep terugneem, nu ik door u ben onder
geworden , dat cie bovengemelde Ilukken van den--rigt
zelfden beroemden man afkomftig zijn. En waarom ? Oen
de zeer eenvoudige reden, die UEw. fchijnt voorbijgezien
te hebben, dat men, namelijk , de exegetifche aanmerkingen van den Heer u E R IN GA op vele artikelen van u r ss F, LI N r 's Woordenboek, onder anderen op het door u
aangehaalde van Koning, zeer wel kan toeftemmen,
zonder daarom in diezelfde artikelen, met u, fporen van
_Duitfche Neologie te - vinden. Het fpijt mij van achteren , dat ik mij op het oordeel van den hoogvereerden
man beroepen heb, daar het herhaalde noemen van zijnen
naam in ons gefchil hem voorzeker niet welgevallig zijn
kan, weshalve ik mij ook in dit antwoord van alle beroep op
iemand, zoo veel mogelijk, onthouden zal ; doch ik vind mij
verpligtt te herhalen , dat ik in geenen deelti beweerd heb ,
gelijk men uit uwe voordelling der zaak moet opmaken, dat
HE R I N G A niet Ii E S S E L I N IC over eenftemt ; integendeel heb ik Bene plaats aangehaald , waarin hij van dezen ten eenemale verfchilt ; maar hierover heb ik mij ver
dat een man , die in allen opzigte zoo hoog-heugd,
ftaat, als de Utrechtfche IIoogleeraar, zijnen Doopsgezinden medebroeder over deszelfs afwijkend gevoelen wegens de Bezetenen niet zal verketteren.
Ook doet het mij leed, dat ik in mijnen brief van wijlen den
Hoogleeraar r. E GE N I3 o G E N heb gewag gemaakt. Zulks
is alleen efchied in de vooronderílelling , (lat uw oordeel
over dezen Godgeleerde en deszelfs ncologífche gevoelens en
gefchriften niet zoo geheel zou verfchillen van dat der 1leeren
Y P E IJ en D E. R M 0 U T, (Gefchiedenis der Nederland/die
Hervormde Kerk , IV. bL 434 , 555 , en 556 , regel 14 V.
b.) dat de redenering van die beroemde Schrijvers (bl. j.34)
ook in uw oog genoegzaam zou verklaren , waarom die gefchriften op verre ra niet zoo veel opzien verwekt heb
als het Woordenboek van jI i s s 1; I. i N tc , ei! (lat-ben
dc Recenfle der Ckr•istcli kc fao;l. eierg dl;cir' ,mr^r dc d c-
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hoefte van dezen tijd, zoo ik meen van EO R GE r, af
komflig, (Theologifche Bijdragen, I. bí.276-333) wel
een Tegenfchrift zou mogen heeten; doch ik zie uit uwen
brief, dat UEw. hieromtrent van een ander gevoelen is.
Wel verre dus van u eenigzins het regt te willen betwisten., om in uw werk op dit uw eigen oordeel af te gaan,
neem ik de vraag, in mijnen brief geuit , gaarne terug, u
tevens betuigende , dat ik aan wijlen den Heer R E r, E Nx 0 G L N in geenen deele de eervolle plaats zal misgun
welke UEw. hem in het vervolg van uwe Gefchie--ne,
denis belooft.
En zoo gaarne ik deze vraag terugneem , zoo gereedelijk geef ik u gewonnen , wat UEw. bl. 473 en 474
over het verkeerd verflaan van uwe uitdrukkingen zegt ;
want de regel is mij heilig , dat een ieder de uitlegger is
van zijne eigene woorden , en gaarne beken ik , op
dit punt met mijne wcderleggcnde aanmerkingen olie en
moeite verloren te hebben. Doch van waar dit misvcrítand, dat in de oogen van het Publiek inderdaad belagchelijk zijn moet? Het is u bekend , dat ik mijnen brief ,
vóór de afzending, aan het oordeel van twee kundige
Godgeleerden onderworpen, en, na uw algemeen en onbepaald beklag over verkeerde opvatting van de letter uwer
gezegden, (mij in een' partikulicren brief medegedeeld)
deze proef , op uw eigen verzoek, bij twee andere deskundigen herhaald heb. Deze vier mannen nu, (waaronder één Doopsgezinde en één Hervormde) wier met roem
bekende namen, bij u nog al zouden wegen , er} op wie
geene verdenking van partijdigheid hechten kan , waren
van oordeel , dat ik uwe woorden, naar derzelver zamenhang en letterlijke beteekenis , zeer wel verflaan , en u in
geenen deele verongelijkt had. Uit dien hoofde aarzelde
ik ook niet, mijnen brief op dit punt, in weerwil van
uw geopperd bezwaar , onveranderd te laten 1 afdrukken ,
mij met de gedachte troostende , dat ik mij toch in geen
kwaad gez elfchap zou bevinden, bijaldien ik in de rcgte
opvatting van uwe woorden mogt mistasten. Dit l erigt
had u toch wel op het denkbeeld kunnen brengen,
of de grond van mijn mi verstand ook welligt in eenigc
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onduidelijkheid van het door u gehelde mogt gelegen zijn;
doch UEw. fchijnt zich zelfs de mogelijkheid hiervan niet
te hebben kunnen verbeelden. Ik wil op het bewijs, door
u voor de duidelijkheid van uw berigt aangevoerd, liefst
niet hechten, want ik zou het door foortgelijke tegenbewijzen kunnen ontzenuwen — en hoe onkiesch zou dat
niet wezén ! — neen, liever wil ik u zeggen, dat andere
der zake kundige mannen , aan wie ik de geheel e plaats in
uw boek naderhand heb voorgelegd, uwe verklaring, als
de eenige ware , tegen naij verdedigd hebben. Doch wat
hebben deze er als uit éénen mond bijgevoegd? Dit,
Eerw. Ileer,, wat mij na het lezen van, die verklaring
dadelijk voor den geest gekomen is, en wat, mijns ach tens , ieder opmerkzaam lezer van uw geí'chrift moet invallen , dat UEw. zich in allen gevalle onduidelijk heeft
uitgedrukt. Bovendien waren genoemde beoordeelaars met
mij van gevoelen, dat deze geheele aanmerking op het
Woordenboek van n E s s E L r N K , als in fommige anikelen een' Doopsgezinden Schrijver verradende , daar ter
plaatfe ongepast , ja een hors d'oeuvre is. Indien ik mij
niet fchaamde, nietige letterzifterijen , waarin ik hier zou
moeten treden, onder de oogen van een kundig en befchaafd Publiek te brengen , zou ik mij vleijen , de gegrondheid van deze mijne aanmerking , ook voor den oppervlakkigílen lezer van onze flukken , duidelijk te kun
maken ; doch ik zal mij vergenoegen met te zeggen,-ne
dat UEw. , als Apologeet , alleen met neologifche begrip
geenszins met de bijzondere gevoelens van een be--pen,
paald Kerkgenootfchap , en dus ook niet met de Doopsgezinde ffellingen over Doop en Eed, te doen had, en
dat derhalve uwe bedoelde, maar onduidelijk uitgedrukte
aanmerking op H E S S F: LI N K 's Woordenboek in uw
werk niet past en niet kon worden verwacht , maar vol
zou pasfen in eene Gefchiedenis der Schriftver--komen
klaring, mits dezelve behoorlijk gellaafd ware.
Doch ik kom tot fi E S S E L I N K , en tot de befchuldiging, welke liet mij finart , (lat UEw. , bij de zuivering zijner nagedachtenis van de blaam eener wezenlij-
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ke Neologie , thans met dubbele kracht op den voorgrond
plaatst. Het is Bene befchuldiging , welke zijn zedelijk
karakter wel geheel onaangetast laat, maar hem als zelf
Geleerde in een ongunilig licht helt, en daarom-denkr
niet geheel door mij mag worden voorbijgegaan; want
het is toch niets minder, dan gebrek aan vastheid en onafhankelijkheid in onderzoek , wat UEw. hem te last legt.
Daardoor hond hij, naar uw gevoelen , eensdeels te veel
onder den invloed van de begrippen zijner Kerkelijke Gezindte en liet zich door nieuwere Dtiitfche Hervormers
verleiden, en was hij anderdeels weifelend, of inconfequent, en kwam dus fomtijds niet zoo rond en ruiterlijk
voor waarlijk Bijbelfiche denkbeelden uit, als hij had behooren te doen. Ik moet bekennen, Eerw. Fleer, dat
UEw. in deze woorden mijne liefde tot mijnen Leermeester op de proef helt; naar ik zal mij vergenoegen met
eenvoudig te verklaren , dat -nen waarlijk als Discipel de
gebreken van den afgef'orvenen niet behoeft voorbij te
zien , te bemantelen , of zelfs als deugden over te nemen , en bij zijne gevoelens te zweren , (bl. 455) om _ te
weten, dat hij juist daarom zoo veel eerbied verdiende,
dat hij met bezadigdheid en nederigheid zijn' eigen' weg
koos. Het is inderdaad opmerkelijk , dat UEw. in ri E ss E L t N u iets ontkent, 't geen men altijd als een' bij
karaktertrek in hem befchouwd heeft; terwijl-zonder
dit toch in gefchriften over hem na zijn overlijden duidelijk genoeg is aangetoond. Zijne geheel eigene wijze
van onderzoek in alle vakken van wctenfchap , door hem
behandeld, waarbij hij nooit begon met angstvallig degevoelens van anderen te raadplegen, maar daarmede eindigde, {laat hiervoor borg. En indien het nog noodig ware, in dezen bewijzen bij te brengen, zou ik meenen te
kunnen volliaan niet mij te beroepen op de wijze, waarop hij b. v. de befpiegelende wijsbegeerte en de natuur
beoefend heeft. Zijn verlaten der hoog gevierde-kunde
fchool van L E a B N 1 T Z en w o I. r, waarin hij zelf was
opgeleid geworden , en zijne latere beftrijding van het
niet min gevierde ftelfèl van K A N T, moge het ecrlle
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voldingen ; terwijl de beroemde VA N S W IN D E N, indien hij nog leefde, met meer klem , dan ik vermag, ten
aanzien van het laatftc , de vereerende getuigenis gaarne
zou herhalen , waarmede hij meermalen , onder anderen,
de bekende waterweegkundige ontdekking van x É s s.nL I N I^ , als eene heerlijke proeve van gelukkig zelfdenken en afwijking van het aangenomen gevoelen , gewoon
was te roemen.
Doch ik gevoel, dat zulk eene algemeene aanwijzing
van. 's mans oorfpronkelijk vernuft toegeítemd, en ligtelijk zou kunnen gerekend worden te veel te bewijzen ,
terwijl men echter in bepaalde punten zijne onafhankelijkheid van anderen zou kunnen blijven in twijfel trekken , en ik moet dus wel terugkomen op hetgeen bij u
de hoofdzaak is , op de afhankelijkheid namelijk vooral
van den invloed der nieuwere Duit/die Godgeleerden,
waaronder hij, naar uwe meening , zou hebben gedaan.
De geheele vormingsgefchiedenis van i-i E S S E L I N K fchijnt
u daarvoor een ontegenzeggelijk bewijs te zijn; „ zoodat
liet u gemakkelijker is te begrijpen , hoe hij nu en dan
van dien geest der Duitfchers hefroet worden, dan hoe
hij dien geheel ontwijken kon." Vergun mij , Eerw. Heer,
hier de opmerking te herhalen , zoo menigmaal door mijzelven gemaakt, bij alle mijne liefde voor de zoogenoemde pragmatifche gefchiedenis, dat liet gevaarlijk is ,
de verfchijnfelen , die men in de zedelijke wereld ontdekt, of meent te ontdekken , aan flelligc oorzaken toe
te fchrijven , door op fommige omflandigheden te hechten, die dikwijls meer íchijn dan wezen bezitten, en
daaruit gevolgen af te leiden , welke zeer natuurlijk en
alzoo ligt noodzakelijk fchijnen, maar toch de vrij
niet mogen omverre werpen. Ik ver -heidrmníc
mij , dat ook op uwe redenering uit HE S S K--beld
L I N 1 'S vormingsgefchiedenis deze opmerking toepasfelijk zou kunnen zijn , en dat , bijaldien de historiíche berigten ook in allen deele juist en volledig waren , de gevolgtrekking toch nooit meer , dan cone onderftclling , of
waarfchijnlijl.lieid, zou wezen. Nu mag ik echter niet ver-
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bergen , dat UEw. niet in allen deele behoorlijk onderrigt
is geworden, of althans fchijnt te wezen ; want UEw.
zal het mij niet ten kwade duiden , dat ik, die tot II E SS E L I N K in eene zeer naauwe betrekking gedaan heb ,
aan mijne kennis wegens zijne vorming als Godgeleerde
meer waarde hecht, dan aan de berigten, die UEw. aan
ingewonnen heeft. Immers UEw. fchijnt het-gandehm
daarvoor te houden (bl. 470) , dat hij ook de theologifche lesfen van de H. H. Profesforen der Groninger Hoogefchool bijgewoond, en niet alleen het naburige Lingen ,
maar ook Akademiën in Duitschland bezocht nebbe, om
de denkwijs der Duitfchers in dien tijd te leeren
kennen, waarvan het eerfle en laatfte op eene dwaling
berust. HE S S E L I N K heeft geen ander Godgeleerd onderwijs genoten, dan wat de kweekelingen van het Doopsgezinde Seminarium destijds hier ter flede ontvingen; hij
is aan geene Duitfche Akademie geweest, en heeft zich
llechts voor korten tijd naar de doorluchtige fchool te
Lirrgen begeven , niet, gelijk men uit uw verhaal moet
opmaken, om de Godgeleerde begrippen der Hoogleeraren aldaar te beproeven , maar uit dankbare gehechtheid
aan zijnen voortref Blijken Leermeester in het Natuur
wijlen den miskenden en te Groningen afgezetten-regt,
VAN DER MARCK.

Naar die kennis nu , welke ik van H E S S E L IN K's karakter, opleiding en denkwijs verkregen heb , kan ik
mij zeer wel verklaren , dat en hoe hij , ook zonder
den invloed van nieuwere Duitfche Godgeleerden, tot vele begrippen , onder anderen ook tot het bewuste gevoelen
wegens de Bezetenen in het N. V. , gekomen is. Het
wordt mij, in weerwil van uwe breede uitweiding over
de zoo bekende gefchiedenis van dit gevoelen , zelfs hoe
langer zoo waarfchijnlijker, dat F AR M E R de man geweest is , die door zijn werk on Dein oniacs , hier te lande reeds verfpreid , eer s E M LE R in 1776 de IIoogduitfche vertaling daarvan met eene Voorrede voorzag, aan
de begrippen over dit punt bij verfcheidene Godgeleerden
Bene andere wending , of liever meer vastheid , gegeven
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heeft. UEw. zegt (bl. áo) vrij heilig: „ Dat nu H E sS E L 1 N K zijne begrippen over de Bezetenen even min
van zijne Leeraren aan de Groninger Hoogefchool, als
bij OOSTERBAAN, maar vooral van TELLER c. f.
overgenomen heeft, is vrij zeker, ook uit de reeds opgemerkte, meer dan toevallige overeenkomst tusfchen den
l Iooglecraar van Imflerdam en den Proost van Berlijn."
Maar wat zal UEw. antwoorden op de verzekering,
dat ik niet de vroeger vermelde Disfertatie van s E ML E R , maar het werk van F AR ai E R, en niet naar de Ne
vertaling , maar in het oorfpronkelijke , aan-deruitfch
vind in de theologifche dictaten van wijlen Prof.-gehald
o 0 S T E it B A A N, op wien UEw. zich ter ('caving van
uwe meening beroept, die voor mij op de tafel liggen;
ja wat meer is, dat ik in die dictaten geene andere denk
Bezetenen lees , dan die van den Engel--beldnovr
fc/ien Schrijver ? Een bewijs , dat n E s S E LI N x, indien hij al dit gevoelen van anderen moest loeren, niet
bij Duitfchers behoefde ter fchole te gaan, daar hij het
bij zijnen Ilollandfchen Leermeester kon vinden.
Bij uwe denkwijs over meergemelden Godgeleerde
houdt UEw. zich dan ook overtuigd, dat hij de bekende
Doopsgezinde hellingen over Doop en Eed in lateren tijd
alleen voorfond, omdat hij, dezelve niet de moedermelk
ingezogen had. Er behoort veel vrijmoedigheid, ja nog
wat meer toe, Eerw. IIeer, om zoo iets op den toon
van verzekerdheid te durven beweren. Niet dat ik zou
willen ontkennen, dat de (telling, waarvan UEw. hier
uitgaat, pfychologisch gefproken , veelal waarheid behelst; maar hierover verwonder ik mij , en hierover zal
ieder onpartijdig lezer, tot welk Protestantsch Kerkgenootfchap hij ook behoóre, zich gewisfelijk met mij ver
hebben, dat UEw. dezelve alleen op de gevoe--wonder
lens der Doopsgezinden toepast; terwijl ik vooraf reeds
vooronderflellen mag , dat UEw. dit gezegde geenszins
omtrent uwe gehechtheid aan het leerbegrip uwer Kerk
zou willen doen gelden. Waar zal het toch heen met
uwe berigten over dc begrippen, door onderfcheidene
Godgelccrdcn voorgefiaan, zoo UEw. in 't vervolg van
-
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tijd te dezen aanzien ílreng confequent blijven wil ! Het
zij mij bovendien vergund u te vragen, of de beide genoemde Doopsgezinde gevoelens, naar uwe gedachten,
op zichzelve dan ook zoo ongerijmd zijn, dat derzelver
aanneming alleen uit blinde gehechtheid aan voorouderlijke
leer en gezag kan worden verklaard ?
Doch , hoe groot of hoe gering de invloed van zr rc s s a: L I N K'S geboorte, opleiding en karakter op zijne Godgeleerde begrippen ook moge geweest zijn, hij behoorde
tot een Kerkgenootfchap , waarin hij niet behoefde te
fchromen , voor dezelve vrijmoedig uit te komen ; en
zoo UEw. dit in het oog gehouden had , zou UEw. den
man gewisfelijk niet verdacht hebben , van niet rond en
ruiterlijk in de ontwikkeling en voorlcelling van zijne gevoelens te hebben gehandeld , indien ik althans gebrek
aan openhartigheid, bij betere of andere overtuiging , in
uwe woorden moet vinden. Het is hier niet de vraag,
of het artikel , waarbij UEw. deze uitdrukking bezigt,
exegetisch goed, en in allen opzigte te verdedigen zij
(hetgeen ik niet zou willen beweren) ; maar dit ontken
ik met volkomen zelfvertrouwen , dat H E S s E L 1 N K
daar ter plaatfe onder eenige billijke verdenking ligt van
bedcktheid of gebrek aan openhartigheid.
Mijne volgende aanmerking betreft de redenen , door
welke de vermelding van H n S S E L 1 N it in uwe Gefchierlenis , op den weg door u inge(lagen , verdedigd wordt.
In weerwil van al hetgeen door u is bijgebragt , ben ik
nog altoos van gedachte , dat in een boek als het uwe ,
't welk een beredeneerd verlag geeft van de beftrijders
der Christelijke Openbaring , een ieder , die er in voor
zij men wel duidelijk de-komt,gefchandvlí
redenen vermeld vinde , waarom van hem gewag gemaakt
wordt; even als men zich ongaarne genoemd ziet naast
en met lieden , die ter Rechter naam ffaan , ten ware er
duidelijk worde opgegeven , dat zulks bij tegenílelling ge
Deze tegen[iclliug nu vind ik wel ecnigzins , maar-fchiedt.
tiet genoegzaam, ter bewuste 1^laatfe, en ik zou mij aan
oneerbiedigheid meeren íciuldig te maken , zoo ik Seraf
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en Duivel, Jehova en Beëizebul (het zijn uwe voorbeelden) op zulke of foortgelijk eene wijze wilde zamenvoegen , als UEw. de namen van B A Ii R D T en HESSEL I N K verbonden heeft. Intusfchen wil ik, na uw antwoord, gaarne gelooven, dat die zamenvoeging meer eene
formula transeundi is , dan eene bedoelde gisping , waar
voor het gevoel van den dankbaren Leerling alleen iets-in
fluitends gelegen is. Doch dat de waardige man door de
wijze, waarop UEw. over hem (preekt, in een ongunf'ig
licht voorkomt, dit hebben ook de Recenfenten van uw
werk gedacht , die hem niet eenen D 0 0 R N I K en andere
lieden van dat flag op ééne lijn geleld hebben ; en dit is
insgelijks liet gevoelen van den mij geheel onbekenden beoordeclaar van s K E D I E, die (opdat ik dit in 't voor
tegen uwe onkiefche verdenking op bl. 464 aan -bijgan
iets van mijn voornemen wist , als ik-merk)vni
kennis droeg. UEw. vindt het vreemd ,
eenige
zijne
van het
dat niemand zich vóór ruim twintig jaren de zaak van
H E s s E L I N K heeft aangetrokken , toen de Hoogleeraar
Y p E IJ op dezelfde wijze over hem fprak : ik voor mij
acht der waarheid nadel te zijn, zoo ik juist in dat fluzwijgen een bewijs vinde voor de gematigdheid zoo wel
van HE S S r L I N K, die toen- nog leefde, als van de
Doopsgezinden in 't algemeen , die door u, ter zelfde
plaatfe (bl. 477) , over hunne zoogenoemde geneigdheid
tot twisten , en over kwalijk géplaatften ijver , vrij fchamper bejegend worden. Doch liet is immers niet hetzelfde,
of in eene algemeene Kerkelijke Gefchiedenis de gevoelens
der onderfcheidene Schrijvers opgegeven worden , dan of
iemand met weinigen op de zwarte lijst aangeteekend flaat,
waarop alleen dezulken vermeld worden , die in meerdere
of mindere mate onder verdenking van Neologie vallen.
Maar bovendien zijn ook de Protestanten van Nederland,
dank zij den Hemel ! in dat tijdsverloop van twintig jaren
eikanjer aanmerkelijk genaderd door ware Christelijke ver
draagzaamheid ; en zoo klinkt dan ook hetzelfde ongunl}ig oordeel over II E S S E L I N K in uwen mond harder ,
dan toen de Heer Y p E U liet uitfprak.
-
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Doch , terwijl de matiging van II E S S E L I N K , in het
niet beantwoorden van gemelden Hoogleeraar, u ontgaan
is, heeft UEw. zeer wel opgemerkt, dat hij zijnen ongenoemden Tegenfchrijver tot tweemalen toe beantwoord
heeft, en gebruikt UE w. daarbij de volgende woorden ,
dat namelijk „ de befchuldigde , hoewel het laatfle woord
gehad hebbende , de zaak weder roerde , toen zij reeds
lang vergeten was , in de Voorrede tot den tweeden druk
zijns Woordenboeks " (bl. 464). Hoe daarin een grond
van befchuldiging ligge , verklaar ik niet te begrijpen.
Het is waar , Eerw. Heer! H E S S E L IN K heeft zijnen
aanvaller beantwoord, en hij heeft hierdoor niets meer
gedaan , dan wat ieder' regtfchapen man , die zich verongelijkt acht, volkomen vrijflaat, niets meer en niets anders, dan wat UEw. door uwen brief aan mij gedaan
heeft; doch hoe heeft hij dien man beantwoord, wiens
onedelmoedige en vijandige handelwijs UEw. zelf afkeurt ? Met eene mannelijke bezadigdheid, die niemand
kan miskennen, en in eenen geest van Christelijke zacht
liefde , waarin Hechts weinigen hein hebt--en-moedighn
nagevolgd , en wel niemand hem heeft overtroffen. En
hoe kon hij, bid ik u, een' tweeden , veranderden , zelfs
naar fommige aanmerkingen van zijnen Tegenfchrijver
veranderden druk zijns Woordenboeks uitgeven , zonder
van dien man te gewagen? Daarenboven had UEw. bij
de beoordeeling der zaak niet onopgemerkt behooren te
laten, dat de zoo gematigde aanmerkingen van den Auteur: dan de Lezers van nagin Woordenboek , niet tot
het Publiek gerigt , en nooit in den boekhandel gekomen zijn.
Ten Hotte nog een woord over hetgeen UEw. op bl.
476 aanmerkt ter Raving van uw ongunílig oordeel
over de denkwijs van velen in het Doopsgezinde Kerk
tijdens de verfchijning van H E s S E L I N K'S-genotfchap,
Woordenboek. Bij uwe redenering over dit punt , die ik
onpartijdig heb zoeken na te gaan, kost het waarlijk
moeite, niet te vergeten , dat een Protestant tot een'
Protestant liet woord voert; en UEw. moet het mij niet
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ten kwade duiden , dat ik mij door uwen hoogen toon op bi.
477 niet zoo in ééns uit het veld laat ílaan , maar met alle
befcheidenheid het daarvoor blijf houden, dat het geltelde
door den I leer Y P E iJ, (ik zeg het met diepen eerbied
voor 's grijsaards geleerdheid en godsvrucht) 't welk door
u alleen op gezag is herhaald, niet behoorlijk is getlaafd-.
Doch UEw. vraagt op een' zegevierenden toon „ Indien dit berigt zoo ongegrond en partijdig ware, eilieve!
zeg mij dan , waarom is het nooit als zoodanig tegenge^
fproken door den eersen of anderen Doopsgezinden Leet
aar of Hoogleeraar? Is uw Genootfchap dan nu eerst
mondig geworden ?" UEw. brengt mij in de noodzakelijkheid, om u op mijne beurt eerie andere vraag , en ook
in een' anderen toon , te doen ; de vraag namelijk , of
de Recenfie van het bewuste Deel der Kerkelijke Gefchiedenis van den Heer Y P E ij in de Letteroefeningen van
Y 809., bl. 445—^}57 , blijkbaar door een' Doopsgezinden
gefchreven , u onbekend is , waarin de ongunflige uit
dien Hoogleeraar over H E S S E L t N K-drukingeva
en de Doopsgezinden mede getoetst worden? Doch ik
zou mij op die beoordeeling , welke , naar mijn gevoel,
even zeer de kleur van den tijd draagt , als het berigt van
den Heer v p E ij, niet beroepen hebben , zoo UEw. er
mij niet toe gedrongen had , te meer , daar ik nog, al eciO
anderen zin aan de mondigheid van een Kerkgenootfchap
hecht, dan UEw. fchijnt te doen. Trouwens , Eerw.
Heer, de mondigheid, waartoe de belijders van den neder
rigen en zachtmoedigen j E z u s geroepen zijn, die zoo menigmaal zweeg , waar Hij befchuldigd werd, zoodat allen
er zich over verwonderden, beflaat, naar mijn oordeel,
niet zoo zeer in de zucht en de gereedheid, om, tijdig
en ontijdig , dadelijk tegen elke befchuldiging op te treden en iederen aanval af te keeren, als wel in die zelfbe_
heerfching, waardoor zij zwijgen en verdragen , wanneer kwaad van hen gefproken wordt , en het regte tijd
afwachten, om hunne goede zaak in den geest der-ftip
liefde voor te (taan. Van die mondigheid heeft H r s s rL I N it een waardig voorbeeld gegeven; en wil UEw.
-
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een voorbeeld uit onze dagen , zoo wijs ik u op de Befluurders van die Christelijke Gezindte dezer landen ,
die, vóór weinige jaren , op eenen liefdeloozen aanval niet
alleen gezwegen , maar hunne Predikanten door een' rond
Christelijken brief zelfs aangefpoord hebben, om-gande
dien aanval onbeantwoord te laten.
Veel is er wijders in uwen ijver , om mij te weerleggen , aan uwe pen ontfnapt, dat ik liefst onbeantwoord
wil laten, te meer, daar het met de aanleiding tot onze
briefwisfeling in geen onmiddellijk verband (laat. Ik heb
mijzelven in het voeren van ons gefchil zoo veel mogelijk
trachten te vergeten , en daarom valt het mij niet moeijelijk , mijne gevoeligheid over onverdiende perfoonlijke
krenkingen te onderdrukken; ja, ik kan u in opregtheid
verklaren , dat uwe vaak onheufche taal tegen mij veeleer
droefheid bij mij heeft opgewekt, dan dat zij mij zou
hebben aangefpoord , om mij door bitteren fpot op mijne,
beurt te wreken. Wat uwe uitdrukkingen over de broederfchap betreft, waartoe ik behoor, zoo moet ik betuigen , dezelve noch met de waarheid , noch met de Christelijke liefde te kunnen overeenbrengen, daar UEw.
nier aarzelt , de Nederlandfche Doopsgezinden te teekenen als eene kleine en verdrukte godsdienjlige ver

haar bejlaan , in weerwil van foms hevige-enig,d
twisten, tot aan het begin der igde eeuw voortgefleept
heeft ; die telkens in digt geflotene gelederen zich tegen
elken aanval heeft verweerd (bl. 454); die altoos ruimte
gehad heeft van mannen , aan welker gebrek in fiver en
moed niemand ooit te last zal leggen, dat de geheele
wereld niet reeds lang den Eed aan de T7ierfeharen en
den Doop aan de Kinderen der Geloovigen geweigerd
heeft ! ( bl. 477) en voor wier leden de naam van Wederdoopers meer eigenaardig is , dan die van Doopsgezinden, daar zij den doop scan kinderen , door tz en
andere Leeraars, onder plegtige aanroeping van Gods
naam, en in de openlijke en gemeenfchappelijke verga
Christenen , bediend, als gel jkJlaande met-dering
het was/chen door eene baker befchouwen (bl. 463) , en
,

AAN G. 11. VAN SENDEN.

533

waaronder velen hunne bitterheid vooral in hunne haielijke uitvallen omtrent denlfiiadcrdoop niet dan mei mooi
te verbergen kunnen ; als Gene Gezindte , wier be fiaan ,
hoe veel of hoe weinig zij da; ook beteekene , UEw. wel
-mag lijden fchoon UEsv. niet tot hen behoort , die niet
ophouden te wvenfchen , dat zij als een T7ri corps onder
de groote fchare der Gereformeerden hier te landegefoken worde (bl. 476) ; als een Kerkgenootfchap, dat , na
het fchoone plan , om Gene Gemeente van enkel heili
wandel op aarde te vestigen , als onuitvoerbaar-geni
en herfenfchimmig te hebben moeten opgeven, (bl. 478)
nu den leideband der Formulieren, de krukken van
menfchel( ke feiinfels , en de breidels voor het onbedacht
voorthollen in het hoog gevoel van eigene kracht-zaum
bezadigdheid
, heeft afgeworpen, (bl. 477) om het
en
fchoone denkbeeld van zuiverheid en eenheid in leer te
verwezenlijken (bI. 479) ; als een Kcrkgenootfchap , eindelijk , dat aan zijne leden eerre vrijheid toehaat , vraartoe UEw. , bij dc kennis , welke UEw. door- eigene ondervunding van het Hervormd Eerlgenootfchap verkregen heeft , niet zou raden (bi. 47S). Waarlijk , Eerw.
Heer, het is met innig leedwezen , dat ik deze en dergelijke trekken in uwen brief, van een' Protestant tot zijnen
Protestantfclien medebroeder gerigt , gevonden heb , en de
weemoed, die mij bij liet lezen van dezelve vervult, gedoogt niet , een enkel woord daartegen aan te voeren. Liever
wil ik dan ook owe heftigheid tegen de Doopsgezinden
als een gevolg van een' al te warmen ijver'bcfchouwen, oni
uwe zaak te bepleiten , dan dat ik dezelve aan uwe doorgaande denkwijs en gemoedsge(leldheid toefchrijven, en alzoo
gezindheden bij u vooronderftellen zou , welke den dienaar
van het Evangelie der liefde en des vredes onwaardig zijn.
Gelukkig bovendien, dat de toon , op de aangehaalde plaatfen door u aangeheven, in uwe eigene Kerk federt lang
vreemd geworden is ! Gelukkig, dat er in Nederland
een geest onder de Protestanten heerscht, die , liet ver
andersdenkenden aan bittere Rooinschge--ordelnva
zinden en even vijandige hedendaagfche dweepers overiaNENGELW. 1828. NO. 11.
Pp
,
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ten ^e, niets vu;1gcr w4nsclït, en niets iet':rl er zoekt te
,-

bevorderen , dan eenheid. door liefde , bij vcrfchil van gevoelens ! Gelukkig bovenal , dat de groote Koning zijner
Kerk , bij al ons ijdel verfchillen en twisten , zijn werk
door zijnen magtigen arm handhaven zal , en dat die Ko_
ping , in wien wij allen onzen tockomftigen Regter eer
eenmaal niet naar onze begrippen , maar naar-biedgn,
onze gezindheden en daden vragen , en ons lot daarnaar

regelen zal!
Ziedaar , Eerw. Heer , hoc ik de zaak tusfchen ons
in gefchil meen te moeten eindigen. Of mijn ijver voor
dezelve van menfchelijke intnengfelen rein geweest zij —
dit waag ik even min te beffisfen , als UEw. zulks van
uwen kant beweren zal. Mogt al dit menfchelijke hoe langer zoo meer in ons ijveren voor de waarheid wegvallen ,
opdat het hemelfche zich des te vrijer in ons ontwikkele
en verhefie ! Mogten de bladen , welke wij volgefchreven
hebben , als toekenen van ons verfchil , welras met den
adem des tijds vervliegen ; maar bidden wij , dat de goede indrukken, die wij welligt hebben verwekt , onder den invloed van boven , die zelfs onze dwaasheden ten zegen doet
gedijen , vruchtbaar werken! In mijne tegenwoordige if emming zou het mij geene moeite kosten , het gefchrevene
dadelijk te vernietigen ; maar de zaak is te ver gekomen ,
om hetzelve terug te houden. Ik heb het niet weêrzin
opgeifeld , omdat het gerigt is tegen een' Medebroeder in
denzelfden Fleer; ik zend het u met weerzin toe ; ik zal het
met weerzin ter perfe geven , en met de vurige bede vergezellen , dat God het menfchelijke en zondige , dat mijn ge
aankleven, door den genadigen invloed van-fchrijmogt
zijnen heiligen geest , onfchadelijk make voor het rijk zijns
Zoons. Gaarne wil ik darn ook vergeten, dat wij van
elkander hebben verfchild, en ten slotte niet Christelijke
blijdfchap aan uwe bereidvaardigheid gedenken , om bij
voortduring liefdebeurten in onze Doopsgezinde kerken
waar te nemen ; terwijl ik mij even min zal onttrekken ,
om, daartoe uitgenoodigd zijnde, het woord der behoudenis onder de Hervormden, even als voorheen, te ver-
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kondigen. En zoo mogen wij beiden een (lichtend voor
geven van die eenheid in de Protestantfche Kerk -beld,
waardoor derzelvver leden elkander gaarne als broeders in
hun' aller Heer en Zaligmaker erkennen en liefhebben , al
geven verfchillcnde gevoelens ook aanleiding tot afzonderlijke Genootfchappen onder hen.
Met den hartelijken wensch , dat deze geest van Christelijke bezadigdheid en broederlijke liefde n op den fchoonen weg, die voor u ligt , fleeds vergezelle , en onder
ons en alle de Protestanten van Nederland aangekweekt
worde, fluit ik dezen brief , terwijl ik de eer heb , mij
te noemen ,
Weleerwaardige en zeer geleerde IIeer !
Uwen Medebroeder in onzen Heere J. C.
An lerdam.
Julij, 1828.

S.

MULLER.
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IETS OVER HET GEVAAR VAN LEVEND BEGRAVEN.
(Grootendeels uit het Journal général de Médecine medegedeeld door den Heer w. E G E L 1 N G, te Haarlem.)

D en 24 Augustus 1826, des middags, zegt de Heer
E ,werd ik met groote haast verzocht
mij te begeven naar een van de kerkhoven der Hoofdhad, om het lijk van een' man te onderzoeken, die, naar
men zeide , begraven was geworden , terwijl hij flechts
in een' toehand van flaapzucht (lethargie) verkeerde.
Deze man, van buitengewoon groote ligchaamsgetalte ,
had federt eenigen tijd geklaagd over duizelingen, en was
zeer rood van aangezigt. Den 231len , 's morgens , verloor hij eensklaps zijne kennis en het fpraakvermogen. Een
daarbij geroepen Geneesheer opende hem Bene ader; maar,
dewijl de zieke zijne verlorene vermogens niet terugbekwam, en de ademhaling en bloedsomloop fchenen te
hebben opgehouden , hield men hein voor dood , en bePp2
CHANT0URELL
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groef hem des anderen daags. Reeds was men bezig,
aarde on de kist te werpen , toen een der omiianders
de aanmerking maakte , dat hij bloed had zien vloeijcn
't welk Bene meer levendig roode kleur had, dan dit bij
een lijk gewoon was ; hij meende , daar dc zieke naauwelijks federt 24 uren geflorven was , dat hier mogelijk alleen een toefland van flaapzucht plaats had. Men nam
nu het lijk weer uit het graf, en riep mij.
Bij mijne komst bevond ik , dat fommige deelen van
liet lijk nog niet koud waren, zoo als de borst, dc buik
cn het hoofd. De beenen , de armen en de dijen , nog
al hunne buigzaamheid bezittende, waren een weinig beneden den warmtegraad der lucht; de onderbuik was geheel zacht en niet door lucht opgezet. De oogen waren
onbewegelijk ; het hoornvlies had voor een gedeelte deszelfs doorfchijnendheid verloren; de gelaatstrekken waren
niet veranderd. Uit den half geopender mond vloeide
bloed van een tamelijk levendig rood. De ademhaling en
de bloedsomloop in het hart en de groote ffágaderen hadden volkomen opgehouden ; nogtans beftond er nog Bene
werkzaamheid van het flelfél der haarvaten; tot bewijs
-hiervan fcrckt, dat de linker voorzijde van het aangezigt
íicrk opliep , gedurende mijne pogingen tot opwekking van
het leven ; even zoo liet bindvlies van het oog aan dezelfde zijde , 't welk van bloed opzwol.
Alle mijne pogingen waren nogtans vruchteloos , en het
bileek genoegzaam , dat het leven had opgehouden, en
dat, zoo ook al liet i'c eltel der haarvaten nog prikkelbaar
genoeg had overgehouden , om deszelfs werkzaam -heid
voort te zetten , deze echter niet-heidnfomgl
voldoende was , om den algemeenen bloedsomloop te
lierfIellen , daar de prikkelbaarheid van het hart volkomen
was uitgedoofd. Maar , wie zou , in dergelijk geval ,
zoo lang de haarvaten nog eenige werkzaamheid uitoefenen , durven beweren , dat het leven onherroepelijk is
uitgebluscht? Hoe vele voorbeelden beflaan er niet, waarin de verrigtingen der herfenen , in fchijn voor altijd heb
opgehouden, zich nogtans langzamerhand hebben-bend
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herfleld, en den bloedsomloop en ademhaling weer he)ben opgewekt , zelfs in gevallen , wanneer de algemeene
koude van het lijk deed gelooven , dat de werkzaamheid
der haarvaten geheel had opgehouden ?
Men behoorde derhalve, in gevallen van fpoe.ligen
dood , liet vermeende lijk niet aan eenc koude lucht bloot
te fellen, om door deze het welligt nog fluimerend Ievensbeginfel niet geheel te vernietigen ; even min behoor
te bedekken.
-demnhtagzi
Tot affchrikking tegen liet te vroegtijdig begraven kan
verder de volgende ijsfelijkc daadzaak ftrekken. T u o uR E T , die met g o u R c ROY belast was met liet opzigt
over dc opgravingen ter vernietiging van het kerkhof des
Innocents , heeft opgemerkt , dat onderfcheidene fkeletten en tot mumiin overgo anc lijken in zoodanige hou
werden gevonden , die liet buiten twijfel fielden ,-ding
dat zij levend waren begraven ! Sommigen fchenen bezweken te zijn te midden van hunne pogingen , om zich
uit hunnen ijsfelijken kerker te verlosten ; bij anderen
vond men de armen tusfchen dc tanden , die, om hunnen
honger te ftillen , (waarfchijnlijker,, uit wanhoop) hun
eigen vleesch hadden verílonden ! T u 0 U R E T was hier
getroffen, dat hij in zijn testament de-dorzanig
maatregelen voorfchreef, die men in acht moest nemen ,
zich, vóór zijne begrafenis , van de .wezenlijkheid
des doods te verzekeren.
Ten flotte herinneren wij hier , dat , behalve de teckenen van rotting, de zekerlle bewijzen van den dood beflaan in de flijfheid van het lijk bij volkomene koude van
hetzelve, in de verwerking van den oogbol met verduistering van het hoornvlies , en in de ongevoeligheid voor
de werking van het galvanisme; en eindelijk, dat er bij
plotfelingen dood, of na heete en korte ziekten , nog
grootere behoedzaamheid gevorderd wordt, dan wanneer
de lijders, na langdurige fukkeling of uitputting, door
flepende ziekten zijn bezweken ; met uitzondering nogtans, in dit laatPcc geval, van zoodanige zenuwziekten ,
die een' toeftand van léthcrgie (flaapzucht) of caialepfe
(verfiijving) kunnen veroorzaken.
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-^ en inwoner van YJinsworth , een dorp nabij Boltop,
vervoegde zich tot den I-leer I1 A nI P S 0 N, Heelmeester
ter laatstgemelde plaatfe, met zijnen zoon , een knaap van
15 jaren, die federt drie jaren leed aan maagpijnen, ter
linker zijde , welke , naar des patiënts eigene uitdrukking ,
veroorzaakt werden door iets, dat zich bewoog en hem
knaagde. De Heer Ii A ni P s o N fchreef hem een purgans
voor , om alle dagen te gebruiken , tot dat de oorzaak
van het kwaad was weggeruimd. De tweede gift reeds
bragt dit heilzaam gevolg te weeg : de jongeling braakte
Bene levende pad , van de gewone Poort en in volwasfene
grootte. Onmiddellijk ontwaarde hij eerre zoo groote ver
dat hij, zeer verblijd, aan zijne ouders den las-ligtn,
gast kwam vertoonen , dien hij zoo lang had ge--tigen
huisd en gevoed. Het dier leefde nog; maar, toen men
het op den grond nederleide , kruiste het zijne pooten
op zijn' buik en ítierf. Het fcheen , dat het den zoo
fchielijken overgang in de lucht, welke hij nog niet had
ingeademd , en in eerie veel lagere temperatuur, dan die
van het inwendige des ligchaams , waarin het geleefd had ,
niet konde verdragen. De lijder was nu , na een' ver
weldra geheel herheld.
-kwiendflap,
DE INVLOED DER OORLOGEN OP DE BESCHAVING.

(l'orvolg en Jlot van bl. q.98.)
Y reemde benden van de bergen van Middel - Azië , uit de
woestijnen van drabië , waren onder X E RE Es in Grieken
verfchenen, in eerre bonte mengeling van kleederdragten-land
en wapenen. Zij moesten de aandacht tot zich trekken van
liet nieuwsgierigile volk der aarde, en hierdoor de grenzen
der bekende wereld helpen uitbreiden. Inderdaad , door dezelfde nieuwsgierigheid gedreven als zijne landgenooten, werd
Ii ER 0 DOT VS de vader der oogew j'de Gefchiedenis, en de
pros?/1 echijnt met hem te beginnen. Na lange reizen had
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hij , met de opregtlieid van een kind, geboekt , wat hij gezien , tevens, met kinderlijke ligtgeloovigheid , wat hij gehoord had. Bij de volksfeesten , te Olympia — ook hier is
voortgang : met ligchaamsoefening begint zich geestbefehaving
te paren — las hij zijn verhaal des Ï'erzifcizen oorlogs en
het overzigt der hem bekende landen en volken voor, terwi,;t
de weggefleepte menigte luisterde, vol verbazing over zio
veel vre emds en ongehoords. Ook T Ti U cv n I DE S hoort hens
onder de duizenden , en , door zijnen roem getroffen , vat hij
liet bef nit op , gelijk hij , een Gefchiedfchrijver te worden.
Hij heeft dit heiluit volvoerd , en een werk te voorfchijn gebragt , dat , vreemd aan de dichterlijke zamenftelling en den
naïven verteltoon van zijnen voorganger, wijsgeerig in behandeling, kort en krachtig van flijl, in beiden geene tijdgenooten doet vermoeden , maar fchrijvers, door een lang tijds
wijsbegeerte zijn-verlopgfchidn.Ie sr
bovenal de worftelingen belangrijk , die het menfchelijk ver
tegen zijne onkunde omtrent den oorfprong aller dingen-fland
tot dit tijdperk voerde. Weifelend had men nu eens dit, dan
eens dat aangenomen, of wanhopig de groote vraag opgegeven, en te gelijk liet beftaan van alle waarheid: dan , een
nieuwe dag brak aan. A N A S AGORAS verkondigde Athene
eerre eerjie onzigtbare oorzaak aller dingen , afgefcheiden van,
en beffaande buiten de (loffelijke natuur. Verbazend was deze
vlugt van den nafporenden geest: van de menfchelijke Goden, plaatfelijke befchermers der vroege tijden tot een' onzigtbaren God der wereld ! Van den anderen kant riep s oC R A T ES de wijsbegeerte, van de hoogte harer wereldbefchouwingen , tot de handelingen der menfchen, waardoor
zedekunde en zedeleer haar beftaan kregen. Nog hooger zou
de verheffing gaan. PLAT o verlcheen. Wat tot hiertoe de
mensch niet had vermoed , wat nog nimmer in het menfchelijk verfland was opgekomen, fcheen hem geopenbaard: rui
begrippen, omtrent het wezen der Godheid, de wording-me
der wereld, de onffez felljkheid der ziel, verhieven hein boven
tijden en geflachten; waarheid en leven vloeiden van hein
over alle takken der philofophie, dat is, het geheele weten
der menfchen.
Niet eindeloos, in ongefloorde rust, bleef deze fchoone
fchepping blocijen. Even als, bij eene geweldige beroering
van een anders fill water, de verwijderdf'e golvingen zich
eindelijk, als onmerkbare rimpels, in het fpiegeleifen vlak
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verliezen , zoo gaan eindelijk de weldadigfle fchokken in de
zedelijke wereld verloren ; menfchen en volken zinken in
dommelende rust, of in kleingeestige twisten , uit eigenbelang
geboren, verderfelijker dan rust , en de heerlijkheid is voor
Bij het opbeurend geloof aan de voortgaande vol--bijgean.
making van ons geflacht, fchijnt dit eene ontmoedigende
waarneming: maar verheffend is dan de opmerking, die de
Gefchiedenis doorloopend bevestigt, dat, hoe dikwijls de
tempel van verlichting en kennis in deze of gene ftreek wordt
afgebroken, hij feeds, op eene grootere fchaal, met nieuwen glans wordt opgehaald. Menfchen sterven , en hunne
dwaasheden met hen; Staten bloeijen , en worden vernietigd
maar eeuwig, onafhankelijk van bijzondere menfchen en plaat.
fen, gaat de uitbreiding van kennis en begrippen voort, en
van eeuw tot eeuw klimt deze gasfa , zich in gelijke verhouding verbreidende naar alle zijden.
Wij zijn thans genaderd tot een gewigtig punt in de Gefchiedenis, den val van Griekenland en van het Perzifche
rijk. De Griekf ke Staten wenden hunne wapenen tegen zich -,
zelve ; de Peloponnefifche oorlog maakt een einde aan de groot
Athene , omtrent 400 jaren vóór onze telling , door-heidvan
Sparta ingenomen. Thebe verheft zich op zijne beurt tegen
het overheerfchende Sparta, en , door inwendige worfteling
afgemat, nog meer door gebrek aan Godsdienst en vaderlandsliefde verzwakt , geraakt Griekenland onder Macedonië; ver
Griekfche Staten geholpen,-volgensfpt,drmae
A L E X A N D E R het Perzifche rijk. Eene oppervlakkige kennis
der Gefchiedenis is genoegzaam , om ons te overtuigen, dat, bij
zoo veel zedelijk verval , verdeeldheid , bedrog, omkooping
en lafhartigheid , als de laatlte jaren der Griekfche Staten in
het algemeen kenmerkte , en voor Perzië federt lang tot
ílaatkunde wits geworden, beide landen hunnen flaatkundigen
val niet konden ontwijken. Even min kan de uitbreiding der
befcliaving , die de togten en overwinningen van ALEXANDER aanbragten, miskend worden: door deze bleef, voor
den mensch van dè legacïf ie Zee, de mensch van de boorden van den IIdaspes en den Indus niet langer eerie vreemde
dierfnort; nu kon er aan Bene sz ::r ll1le historie gedacht
worden, en een A RI ST OT EL E s de wonderen der fchepping
doen kennen ; nogmaals werden cie grenzen der menschheid
uitgezet, en de Gri.kfc ae taal , die alle Westerfche voort
bevatte , voor meerderen toegankelijk. F.Toe gewigtig-brengfcls
J
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dit alles zijn mag , veel uitgebreider gezigtpunten bieden zich
aan voor den gang der geheele menschheid; mijne gebrekkige'
voorhelling kan alleen derzelver belangrijkheid, in zichzelve
onmiskenbaar, verzwakken.
Aan den val der Griek/the Staten was de verbreiding der
laat/fe vorderingen te danken, en tevens derzelver uitbreiding;
extenfie te gelijk en intentie. Als in eenen kweekhof, waren
hier eeuwen lang de zaden aller menfchelijke wetenfchap ge kweekt; een rijke fchat van begrippen was tot rijpheid gekomen. A LE X A N D E R 's veroveringen zoo wel , als de latere
overheerfching der Ronzeinen, bragten deze zegeningen wijd
en zijd, van het Oosten naar het Westen, gelijk een weldadige Iform dezelve verfpreidende. Hierdoor ontving Alexandrië in zijn Mu/rum de rijkfle fchatten; in Egypte, zoo monferachtig in zijne aloude dierdienst, vond zich , onder het
beítuur der r T 0 LE at A z ë its, den invloed der Grieken en
hunne befchaving, Westerfche en Oosterfche wetenfchap het
eerst bijeen ; de Ilias en de Heilige Schriften der Joden werden voor dezelfde menfchen toegankelijk; de kritiek , of oordeelkunde, alleen het deel van het- rijper verfland, begon hare onderzoekingen; te gelijk de aanvankelijke ineenfinelting
van Oosterfche en Westerfche wetenfchap, bruifend, in een
lang tijdsverloop , vonk bij vonk , bij hare vermenging , uit
zou eens alle wetenfchap en kennis. één-fchietnd.Z6ó
worden , tot een algemeen erfgoed der volken ; gelijk het
menfchelijk verfland één is, in geene vakken gefcheiden.
Luttel, echter , hadden deze kundigheden , befchouwend behandeld , binnen de wanden van leerfcholen en Mufaea be,
floten , de menschheid , in het algemeen , geholpen , indien
de val der Griek/the Staten, door deszelfs werking op de
Grieken zelve , geene groote verandering in het werkelijke leven had aangebragt. Tot hiertoe had de Griek gedacht en
gehandeld in en voor den Staat ; de Staat was het einddoel
en middelpunt, de geest en het leven geweest van edelen
en ílechten. met den val van het vrije flaatsbeflnur viel ook
de afgod; Bene treurige ledigheid maakte zich meester van
de zielen der Griek/the burgers , Macedonifche afhangelingen
geworden. Dit iedigc moest werden aangevuld. Wa.rdocr?
In den mensch zelven, in zijne zedelijke betrekkingen, lag
nog eene wereld te ontdekken ; de loszinnige jeugd was ver
nadenkende leeftijd begon; liet huifelijke leven-vlogen,d
zou het openbare vervangen, na verloop van tijden ; de be.
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langen van Athene, of Sparta, plaats maken voor die der
menschheid. Reeds naderde de dag der grootfile omwenteling
in de zedelijke wereld, die het doel des levens zou doen
kennen. Maar eerst door bloedige oorlogen en omwentelingen zou het menschdom in deze heerlijkheid ingaan. ZENO,
en zijne leer , was daarentegen een verfchijnfel , dat zich
onmiddellijk aan Griekenlands verval aanfloot, en de wereld
toegankelijk hielp maken voor de waarheden , die haar wachtten. „ Laat uw geluk alleen afhangen van eigene deugd;
verhef u boven lot en tijd 1" dit was eene leer, wier overpannen ítrengheid nooit voor de menfchelijke natuur in het
algemeen berekend was; vooral, wie had dezelve in Griekenlands fchoone dagen durven verkondigen, of behoefte aan
dezelve gevoeld? Zij kon Hechts eene vrucht zijn van algemeen verval. Desniettemin blijft zij een der fchoonfte ver
een onloochenbaar bewijs van den adel der men.-fchijnels,
fchelijke natuur, dat z EN o tot een' voorlooper maakte van
Hem , wien de volheid der tijden verbeidde.
Minder gunllig fchenen de omftandigheden op den gelijktij_
digen E t i c u R us te werken ; maar, onder her beftuur der
Godheid ,moeten alle dingen medewerken ten goede. Wars van
alle bemoeijingen, was rust zijn doel en geluk; zijne Goden, naar zijn eigen beeld gefchapen , genoten eindelooze
rust: ook deze nietsdoende Goden droegen krachtig bij, om
het ontzaggelijke geflicht van Bijgeloof en Veelgodendom te
helpen ondermijnen , dat, door eeuwen gebouwd , nog heden
niet geheel verwoest is, maar, onder andere vormen, voortduurt, in weerwil van zoo veel oorlogen en verwoestingen ,
die het hielpen vernielen; in weerwil van de leer, dat God
alleen in geest en waarheid wordt gediend.
Griekenland had fchatten van kennis verzameld, en de befpiegelende wetenfchap tot hare tijdelijke volmaking opgevoerd; doch om dezelve over Europa te verbreiden, daartoe
waren dezelfde kleine Staten niet gefchikt, wier worftelingen en twisten hadden moeten dienen, om de levensvonk te
wekken en den geest te ontwikkelen : een volk naar ligchaam
en ziel gehard, gewoon aan flrengheid en tucht was daartoe verkoren en opgevoed.
Terwijl deze gebeurtenisfen in het Oosten van Europa en
der wereld hadden plaats gehad , was Rome , in liet Westen
aFgefcheiden, — genoegzaam buiten aanraking niet het zoo
naburig Griekenland! — tot die hoogte gekomen, dat het op-
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het groote tooneel der wereld verfchijnen moest. Oorlogen,
vijfhonderd jaren van onafgebrokene oorlogen, hadden Rome,
eerst eene kleine flad , misfchien Bene vrucht van den Trojaanfchen krijg, met verwoesting van honderd kleine en bloeijende Staten en Eieden, tot de meesteresfe van Italië gemaakt; en deze eindelooze oorlogen, deze ílrenge opvoeding
had hier het menschdom van eerre andere zijde ontwikkeld:
niet in kunflen en geestbefchaving, door befpiegeling en vor:
fchen, vertoonde zich de voortgang; maar in het geharde
ligchaam woonde Bene ziel, die vastheid van wil bezat, en
tevens had leeren gehoorzamen aan wet en orde; gefchikt
tot handelen, tot een leven in werkdadigheid en kracht. In
de derde eeuw vóór onze jaartelling begonnen hare oorlogen
buiten Italië met den Punifchen tegen Carthago. Afrika bukte voor Europa ; want Europa's befchaving zou uitgaan over
de aarde , niet die van Libyë. Snel rees federt het gevaarte
der Romeinfche heerfchappij omhoog: bij den aanvang onzer
jaartelling firekren zich de grenzen des rijks van den Euphraat tot den Itlantifchen Oceaan, van Ran en Donau tot
de woestijnen van Libyë uit. Zoeken wij naar het voordeel ,
voor het menfchelijk gellacht uit zoo veel krijg en verwoesting geboren, PL I N I u S, vóór ach ttienhonderd jaren, erken
dat Italië, Rome , door de Godheid zelve was-ders,„
,, gekozen , om de geheel voor zichzelve befiaande Staten en
„ Volken te verbinden, hunne woeste zeden te befchaven,
„ ten einde door ééne taal eenen algemeenen band te hinge,, ren om zoo veel Hammen, en het gemeene Vaderland te
„ worden der Volken (*). Wij , door een zoo lang tijdsverloop, op een veel hooger flandpunt dan deze helderdenkende
Romein, juichen niet alleen zijn inzigt toe, maar herkennen,
zoo ergens, dan vooral hier, eene hoogere tusfchenkomst in
den loop der dingen. Alle voordeelen toch der vorige oorlogen vinden zich in die der Romeinen bijeen, maar in breeder
en grootfcher omtrekken ; daarenboven kregen de gevolgen der vroegere eerst door deze hunne volle werking.
De Trojaanfche oorlog was de aanleidende oorzaak geweest
tot het (lichten van vele volkplantingen aan de kusten der Middellandfche en Zwarte Zee : de veroveringen der Romeinen
bragten niet alleen koloniën in Afrika en Azië, maar ook in
het hooge Noorden, langs den Ran, in het land der Batavieren en der Britten , genoegzaam over de geheele uitgellrekt.

(*) llist. nct,sr. I1I. 6.
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held , die nu nog de befchaafde landen der oude wereld beperkt. Hun ftoute- en praktifche geest overwon hierbij tevens
de hindernisfen, die de natuur aan de verbindtenis der menfchen in den weg leide, en baande wegen langs plaatfen ,
die te voren ontoegankelijk waren; nog heden getuigen
van hun bellaan de overblijffels hunner werken , hunner waterleidingen en amphitheaters , hunner gebouwen en filchtingen, overal , waar hunne legioenen zijn doorgedrongen. Met de tq.zd van Rome, een levendig afdrukfel van
den vasten, helderen en juisten geest des volks, bragten zij
te gelijk de zaden der verflandelijke en verfijnde befchaving
van Griekenland, door hunne eigene Schrijvers met het werkelijke leven in verband gebragc, over alle landen hunner
heerfchappij. Geene fcheppende vernuften traden te Rome te
voorfchijn, zoo als te Athene, na den Perzifchen oorlog; want
er was voor den mensch een tijd van fcheppen , maar ook van
verwerken, toetfen en overdenken: maar hunne oorlogen
maakten de wereld, als hervormd in ééne groote heerfchappij, toegankelijk voor een hooger licht, voor de Godsdienst,
die waarheid en helderheid van begrip , levensdoel en levensgeluk zou verfpreiden, niet over een klein getal ingewijden,
over wijsgeeren en groote mannen, maar over alien ,die waren en zijn zouden, en , wat de toekomende tijden betrof,
over hen, die haar kenden, zoo wel als over velen van die,
die nimmer van haar hoorden, of hooren wilden.
Toen nu Rome de bekende wereld had onderworpen, viel
ook het vrije flaatsbefiuur, en met hetzelve die vaderlands
vrijheidszin en Romeinfche hooghartigheid, door-liefd,
welke zij Heeren der wereld waren geworden; al hunne
deugden , welke altijd het gemoed zullen blijven treffen en
aantrekken, niet omdat wij opgewonden zijn door de groot.
fche woorden der Schrijvers , zoo als vele onwijsgeerige wij
dikwijls hebben gezegd, maar omdat de liefde voor het-zen
groote en fioute een grondtrek is van onze ziel. De val van
Rosnes vrijheid was eene der noodwendigfle fchakels in de orde
der din en, Het vrije flaatsbcf'c uur van Ronne had, door zijne
veerkracht , de gr te wereldheerfcliappij doen geboren worden ; dezelve beftond : her had uitgediend in den raad Gods ,
en — de weldadige werking vertoonde zich in hetzelfde
oogenblik. Naauwelijks was Rimes lot beflist, nog was alle
'hoot niet verloren ; maar c i c z z o week naar zijne landgoederen: de Senaat , trot hiertoe de heiligre en achtbaarfie ver
aarde , was van zljnen glans beroofd; de reet.-gaderi_
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banken hadden haar aanzien verloren: wat kon hij verder,
dit hem waardig was, in de Curia of op het Forum verrigten? Hij zocht troost in de beoefening der wijsbegeerte: zij
wijsgeerige fchriften waren de vruchten der tijdsomfiandig--ne
heden. Wie , dien het woord vrijheid hier niet door zijnen
klank betoovert, zal ontkennen, dat dit verlies geen te booge prijs was geweest , al ware het Hechts voor die fchriften
vol gezond verfland, levenswijsheid, veredeling en troost,
die den Christelijken E R A s ni us nog een heilzaam voedfbl
waren, en welke, na het Evangelie , den grootften invloed
op de bef'chaving van het tegenwoordige Europa hebben uit,.
geoefend ? Niet alleen moest deze val zóó de bezittingen en
veroveringen des verfiands , het erfgoed voor de toekomst ,
vermeerderen: op den mensch zelven moest hij regttlreeks
een' onmisbaren invloed oefenen. Gelijk wij bij de Griekfche
Staten opmerkten , zoo moest ook hier de aandacht van het
burgerlijke leven, in verband met de nabijzijnde komst des
Christendoms, op den mensch en liet huifelijk leven worden
gevestigd; burgers zouden zich tot mesafchen verheffen. Het
beroemde en fchoone gezegde : „ Lief en dierbaar zijn ons
onze kinderen, onze ouders, onze vrienden en magen ; maar
het Vaderland, het al omvattend, is het dierbaarste van al,
wat dierbaar i;," is geheel, en meer, dan wij onwillekeurig
met hetzelve verbinden , Romneinsch ; ook de vrouw is niet bij
toeval uit den algemeenen liefdeband vergeten, maar naar
den geest des tijds. C ic E no en zijne fchriften, uit een
ander oogpunt befchouwd , doen ons dit Ievendig gevoelen.
En wie kan beter , dan hij , — hoewel dikwijls , ook na zijnen
dood , miskend , van den tijd af , dat de goede P LU T A R.
c H us hem meende te kunnen beoordeelen , tot op heden —
optreden, als de vertegenwoordiger van zijn volk en tijde
Wat men bij hem, een uit het betrekkelijk klein getal van
edelen en voortrelfelijken uit alle eeuwen , als kenmerkende
gebreken van tijd en volk vindt , is op de menigte oneindig
meer toepasfelijk. En nu -- overal vinden wij in hem den
burger, niet den mensch; wel den vader, maar niet den
zoon; nimmer den echtgenoot. Hij liet ons zijn werk over
de Pligten na; maar niet over de algemeene menfchelijke pligten: zelfs is zijn boek niet voor alle burgers; alles is befchouwd en gefchreven voor den ftaatsman en wijsgeer, niet
voor den mensch in het algemeen. Zijne fchriften over den
Ouderdom en de Vrienadfchap, om geene andere te noemen,
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ademen denzelfdcn geest. Verhevene, algemeene, zelfs wereldburgerlijke denkbeelden waren hem- niet onbekend; dit
was niet mogelijk voor zulk een' geest, op dien trap van
ontwikkeling: ook den grootoen man , evenwel , is het niet
gegeven, zich geheel te onttrekken aan zijnen tijd en deszelfs invloed; de heldert e fprankcn konden geen vuur vatten. Uit dien hoofde, ook in de oogenblikken van hooge
vervoering en verheffing ,was hij Romein en burger; het hoog
denkbeeld , waartoe hij zich verhief, was Rome. Rome-ite
groot en magtig te zien; in dat Rome, door deugd en talen
als de eerlie genoemd te worden; bij Rome in zegenend-ten,
aandenken te blijven na zijnen dood , en zich in gindfche
wereld nog in dien lof te verheugen: dit was de hoogtte
vlagt van den geest, die in een ander tijdperk, ontdaan van
de benaauwende engte eener bepaalde plaats , en van de
belangen van het oogenblik, de geheele menschheid had omvat, en de eeuwigheid met het heden verbonden. En was
de rnensch menscll in liet huifelijke leven, als wij zien, hoe
zelfs de goede, edele , fijngevoelige CI e E R o , nog in gevorderde jaren, zijne vrouw, de moeder zijner kinderen, jaren lang zijne levensgezellinne, verliet; niet door zinvervoering, maar — immers zoo men wil — volgens eene bedaarde
berekening, om door een nieuw huwelijk zijne fchulden te
kunnen betalen. (*)
Zoo was er dan veel verrigr; de afgelegde baan, van den
vroegeren Griek tot eenen CI C E R o, oneindig: maar bedenken wij, dat wij nu, op eenen af(land, niet de menigte overzien, maar flechts de verhevenflen, de lichten hunner eeuw
aanfchouwen , dan Rellen wij den algemeenen toefland oneindig , en nogmaals oneindig, veel lager, en voelen te levendiger, dat de toenmalige haat van zaken flechts voorloopig
was, wachtende Bene nieuwe huishouding. Staan wij langer
till, en letten wij er op, hoe, buitendien, de groote helft
van het menschdom verkoophare (laven waren; hoe van de
andere, oneindig kleinere helft, millioenen aan de regtfireekfche willekeur van Rorzeinfche grooten en befluurders onderworpen waren; hoe de vader nog de volkomene despoot was,
naar de wet, over zijne kinderen , de heer van leven en
dood, vorst en lieer in zijn huis; hoe, bij de onbekendheid
van het huifelijke leven en van huwelijksliefde, de vrouw,
Hechts de eerfte Flavin en de moeder der kinderen, niet de men(*) PLUT. Leven van cIcEIto.
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fchelijke regten deelde ; dati verzinken voor ons oog de vorderingen , de reuzenfchreden, door de fchokken en lesfen van
honderdtallen van jaren te weeg gebragt , als flippen in het
niet; verlangend zien wij uit naar die groote omwenteling in
de zedelijke en intellectuéle wereld , in het leven der maat
oude Gefchiedenis affluit; — hoe zou men-fchapij,de
ooit een ander tijdpip, eene andere epochs in de gefchiedenis der
snensc4heid kunnen vinden ? — en ongeveinsd medelijden vervult ons voor hen , die, zich tot leermeesters der menschheid
opwerpende, de Oorlogen , om het Christendom gevoerd, tegen hetzelve hebben willen doen getuigen. Weinig was men ,
vóór hetzelve , na zoo veel oorlogen , gevorderd, in verge.
lijking van de voorgeteekende baan : kon het menschdom tot
onze dagen komen, zonder te waden als door eene zee van
bloed?
Hoeveel gezigtpunten mij ontgaan zijn, hoeveel ook eene
vastere hand dan de mijne, en duidelijker en in het oog val.
lender, hier uiteen kan zetten , wensch en hoop ik echter,
dat mijne proeve in zoo ver aan het oogmerk moge voldoen,
dat zij het denkbeeld verlterke of doe ontftaan, welks betoog
ik mij voorgefteld had. Onafhankelijk van mijne poging,
blijft hetzelve verheffend en troostend, een heerlijk licht
om ons heen verfpreidende. Griekenland verduurt een' gruwelijken , bloedigen kamp ; wij moeten het einde vurig wenfchen , krachtdadig helpen en onderfleunen , maar nimmer
wanhopen: uit zoo veel jammer zal, naar het getuigenis der
tijden, heil verrijzen. Engbeperkte verflanden, bekrompene
vernuften willen, met willekeur, den kring der denkbeelden
en begrippen fluiten; krachtig biede een ieder tegeníland in
zijnen werkkring, maar wanhope nimmer, ook bij den ontmoedigendilen uittag : onafhankelijk van tijd en plaats, wasfende met elk menfchengeflacht, rolt de ftroom van kennis
en verlichting ftatig voort, gelijk een vloed van lava, door
geene menfchelijke magt te beperken , om eenmaal de wateren des tevens te brengen tot alle volken.
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Door FRtaoN,

LID DEI. NATIONALE CONVENTIE.

(Papiers inédits trouvés

R

C/ZCZ ROBESPIERRE,

etc. Paris , I8c8.)

bad, op liet Cellegie van LODEWIJK
tot medeleerlingen CAMILLE
federt Minister, S U L L EAU, Dagbladfchrijver, door het Hof betaald, op den Io Augustus aan het
hoofd van cone gewaande Patrouille gedood, DUPONT DU
TERTRE, Minister van Justitie, en F Rd RO N. (*) Hij was
aldaar, zoo als wij federt hein gezien hebben; fomber, galachtig, kribbig, jaloersch op liet wolflagen zijner kameraden.
Nooit mengde hij zich in hunne fpelen; hij wandelde een
flappen, altijd peinzend, en met een zie -zam,etgro
voorkomen. Hij bezat geene der hoedanigheden van-kelij
den jeugdigen leeftijd. Reeds hadden zijne ligtbewogene gelaatstrekken die fitiipachtige trekkingen verkregen, welke in
hein werden opgemerkt. Geene mededeeling , geene ongedwongenheid, geene vertrouwelijkheid, geene openhartigheid;
maar eerie uitfluitende eigenliefde, Bene onoverwinnelijke
hardnekkigheid, eerie groote mate van valschheid. Men kan
zich niet te binnen brengen, hem aldaar ooit te hebben zien
lagchen. Diep bewaarde hij de gedachte aan eene beleediging; hij was wraakzuchtig en verraderlijk, en wist alreeds
zijnen wrok te ontveinzen.
Hij leerde mij goed, en behaalde prijzen aan de Hoogefchool. Aan eerre flerke en aanhoudende gezetheid in den
arbeid was hij zijne eeríte wetenfchappelijke vorderingen ver
-fchuldig.
Na volbragte fludiën in de Regtsgeleerdheid, omhelsde hij
liet beroep van Advocaat, hetzelve in zijne geboorteplaats,
4rras, uitoefenende. Hij fchijnt zich weinig op het pleiten
toegelegd, en meer naar letterkundigen roem ce hebben geitreefd. Twee verhandelingen, (die gedrukt zijn) over zeer
belangrijke vraagflukken, werden met eenen prijs en een accesfst bekroond bij twee gewestelijke Altademiën.
OB SPIERRE

JEN GROOTEN,
LIN
I N S, LEBRUN ,

(*) Allen, met uitzondering van den laatalen, hebben een'
geweldigen dood ondergaan. De Abt R o Y o U, federt Schrijver van l'4mi du Roi, en op zijn bed geltorven, was hun
Leeraar in de Wijsbegeerte geweest.
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Men hoorde van R O D E S P IE R RE niet meer gewagen tot
aan den tijd der Omwenteling; bij de Conllituérende Verga
hij zich alleen opmerken door eene buitengewone-dering
moeijelijkheid van fpreken, hoewel hij dikwijls het woord
vroeg , inzonderheid in de avondzittingen. Men dwong hem
altijd tot flilzwijgen ,door uitjouwing en geraas. Omilagtigheid
in de bewoordingen en gebrek aan zamenhang in de denk
kenmerkten zijne toenmalige welfprekendheid.
-beldn
De allerlaagfle lafhartigheid befluurde alle zijne daden In
de dagen des gevaars. Op den so Augustus vertoonde hij
zich niet.
R o BES Pl E R R E flikte, als 't ware, van gal. Zijne oogera
en gele kleur wezen zulks uit. Daarom ook had men, bij
U UP L A y, de oplettendheid, in elk jaargetijde, voor hem
op het desfert eene piramide van oranjeappelen te plaatfen ,
welke hij met gretigheid at. Hij was daarin onverzadelijk;
zoodat niemand naar deze vrucht durfde talen. Ongetwijfeld
loste derzelver zuur zijne galachtige humeuren op, en bevorderde den omloop. Zijne plaats aan tafel was heeds kenbaar
aan de Tapels van oranjefkhillen, die zijn bord bedekten; en
men merkte op, dat hij opgeruimder werd, naar gelange h4
meer van deze vrucht ar.
Waarfchijnlijk had het onmatig gebruik van wijn en liqueuren hem nu en dan Gene roekeloosheid doen begaan. Da
vrees, van zijne geheimen te verraden, deed hem daarvan
afzien, en gedurende de laatste maanden zijns levens dronk
hij niet dan water.
Hij ging niet uit, dan gewapend met een paar pistolen, en
Zijne vertrouwde lijfwacht verzelde hem overal; eenigen ver
zich, fleelswijze, in de flraten, welke hij moest-fpreidn
pasferen, ten einde hem onmiddellijken bijland te verleenen,
ingevalle van eenigen aanflag.
In het laatst van zijne loopbaan oefende hij zich dagelijks,
in een' tuin , in het gebruik van de pistool. Men wil, dat
hij in deze oefening behendigheid had verkregen.
De geestige aardigheden van CA M I L L E I) E S M O U L I N 9
deden hem fomtijds geweldig lagchen ; maar het was een tluipachtige lach , waarna hij weder in zijne zwarte melancholie

verzonk.
Hij noemde C II A R L E S L A M E T H zijn' vriend , gelijk ook
E AR NAVE. Den laatoen deed hij guillotineren , en zou den
anderen even weinig gefpaardhebben. Hij drukte CAMIILLE,
DIF,NCELw. 18e8. No. II.
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zijn makker als kind , de hand , op denzeifden dag dat hij
deszelfs gevangenneming onderteekende.
Zijn gelaat geleek veel op dat der kat, en zijn fehrift fcheen
met een' klaauw gekrast te zijn.
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et volk , in de Heden althans , kent de fchoone plaatfen
zijner dichters van buiten , en reciteert dezelve met geest.
drift, als daar is de vlugt van !lerminia, in T A s s o's.Teruzalem;
de dood van Clorinde ; de epifode van Olinde en Sofronia ; de
,vermaarde befclirijving van eene droogte en van den regen; -de
dood van Argantes , uit den nazenden Roeland: maar as E T A sT A s I o is zijn lievelingsdichter; hein zingen zij in koor, en
declameren het recitatief bij wijze van zamenfpraak. De gaaf
van improviferen is niet enkel aan weinige perfonen van be
fchaafden geest voorbehouden ; men vindt dezelve overal. In
uren van uitfpanning, met het glas in de hand, worden liet.
den uit de gemeene volksklasfe dikwijls ontvlamd; zij fpreken dan, in gebondene en welluidende rede, uren lang, over
toevallig ter fprake gekomene onderwerpen; en, wanneer zij
ophouden, vatten anderen den draad hunner denkbeelden in
hetzelfde poétifche rhythmus op. Deze vlugtigé alleenfpraken zouden den toets der kritiek niet kunnen dopxflaan; en
zelfs de voortreffelijkíte Improvifators, maakten zelden fortuin,
wanneer zij fchreven. Men verzekert, dat 114ETA STA 510
zich beklaagde , dat hij 'zich ooit in het improviferen had toegegeven, als waardoor hein zekere, Inoeijelijk te beftrijdene,
onachtzaamheid in liet fchrijven was bijgebleven. — Men merkt
echter op, dat dit vermogen zeldzamer begint te worden;
gelijk dan ook de overige karakteristieke trekken, welke de
onderfcheidene volken van Europa kenmerkten, allengskens
meer en meer verflaauwen.
Befchaafde Italianen zelve uitten zich over het improviferen tot mij op deze wijze : „ De natuurlijke welluidend
onzer tale, en de gemakkelijkheid om in dezelve te dich--heid
ten, brengen ons in poëtifche verzoeking. Van onze vroege
kindschheid af maken wij verzen, en ons geheugen, vol van
die onzer beste dichters , befirijkt voor de helft de kosten
der zamenflelling. Allengskens maken wij ons eigen, daarin
volkomen uitgewerkte beelden over zekere hoofdthema's te
vinden, welke beílendig wederkeeren. In onze verbeeidipg
-
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hebben wij , als 't ware , eene fchuillade voor elk der groote
menfchelijke hartstogten, alsmede voor de voornaamfle ver
hemel en aarde. Die der Mythologie is de-fchijnelva
grootfie, die der Natuur de kleinfle. De kunst beftaat alleen daarin, ten regten tijde den vinger op den regten toets
te plaatfen , of, met andere woorden , den juisten greep te
doen. Wij Rellen onze eerzucht niet in oorfpronkelijkheid,
in natuurlijkheid, of zelfs in finaak; wij zijn dichters in den
trant der makers van eindrijmen en der Logogryphen- en Charaden - fabrikanten."
De zucht, om te improviferen, heeft het talent van meer
dan éénen dichter voor altijd bedorven.- Men gaf een' dezer
goochelaars in de dichtkunst, naar willekeur, een zestal onderwerpen op, en hij improvifeerde achtervolgens een vers
over elk derzelven; zoodat het zevende vers den tweeden
regel des gedichts over het eerfte onderwerp, het achtfle den
tweeden des gedichts over het tweede onderwerp leverde , enz.
Zes fchrijvers teeltenden achtervolgens elk zesde vers der lange tirade zonder zamenllang op, en hadden alzoo, in her
einde, zes onderfcheidene gedichten gefchreven, wier zin inderdaad zeer middelmatig, maar toch wél zamenhangend en
regelmatig was. Wanneer P H I L I D o R verfcheidene fchaakpartijen te gelijk op tafels, achter zijnen rug geplaatst, uit
alle won, antwoordde-hij hun, die hein deswege-fpeldni
hunne verbazing betuigden, dat hij de (pellen in zijn hoofd
geordend zag. De Improvifator van zes gelijktijdige gedichten zag dezelve desgelijks; en de kracdbt van zijn ge..
heugen was zoo groot, dat hij op dezelfde wijze alle gemeenplaatfen, welke hij kond e behoeven , als in rij en ge.
lid aanfchouwde, en dezelve werktuigelijk uit hare bijzondere fchuifladen trok, gelijk een praktizijn uit zijne registers het aktenfluk, hetwelk hij benoodigd is, onmiddellijk
uit tienduizend vinden kan. Behoeft de klavierfpeler wel
een enkel oogenblik naar den toets te 'zoeken , waarop hij
den vinger heeft te zetten; ziet hij er naar, of -denkt hij er
zelfs een oogenblik aan? En gij, die fpreekt , denkt gij daarbij aan de regels der fpraakkun-st? Uwe wetenfchap is die
der gewoonte, en alzoo is het ook met die des Ilnprovifators
gelegen.
,

-
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God zag de kinderen Israëls aan ; en God wist liet!
(Vert. van V. n. P A L ai.)

I

p, Isrels matgeprangde fcharen,

Geteisterd door de Egyptenaren !
Jehovah weet het, kent uw leed:
I-Iij weet het , hoe ge in druk moet fmachten ;
Hij ziet uw tranen, hoort uw klagten,
En maakt zich tot uw hulp gereed.
Neen , wankelt niet in 't hoog vertrouwen!
Jehovah doet u 't heil aanfchouwen ,
Uw' vromen Vaadren eens beloofd:
Hij weet het, wat Hij heeft gezworen;
Zijn woord , Zijn trouw gaat nooit verloren:
Hoop, Israel, verhef het hoofd 1
Zie uit naar Midians woestijnen !
Daar zal een Redder u verfehijnen:
Jehovah weet het, wie Zijn hand
Beftemd heeft om uw boei te breken,
Wie op uw drijvers u zal wreken,
En voeren t: naar 't vaderland.
Was u verdelging toegezworen,
Jochebeds zoon is niet verloren ,
Schoon dobbrend in een biezenkist.
Hij, 't werktuig van Gods alvermogen,
Hij werd den Nijlffroom uitgetogen ,
Gered, omdat Jehovah 't wist.
Al wordt u 't uitzigt langs zoo banger,
Het flavenjuk knelt u niet langer;
Jehovah keert uw droevig lot:
Hij weet het, dat een heir van plagen
Den trotfchen Faro zal verfagen,
En fiddren doen voor Isrels God.
Het fchriklijk wraakuur is gelagen,
Dat hein van de aarde weg zal vagen,
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Zijn raagt verfmoren in den vloed.
Jehovah weet liet, door wat wondren
Hij hem in d' afgrond neêr zal dondren,
Die u vertrapte in euvelmoed.
Al acht ge u van Gods hand vetftooten,
Al ziet ge u van rondom befloten ,
Al gaapt het Roode Meer u aan;
Hij weet het, hoe aan de eeuwge wetten
Der zeeën paal en perk te zetten,
En doet u over 't drooge gaan.
Al zult ge in woestenijen zwerven
Al vreest ge een' hongerdood te flerven,
En mort, in wrevel, bang te moê;
iehovah weet het : op Zijn wenken
Zal 't woeste veld u 't manna fchenken,
En voert de wind u kwakkien toe.
Al vreest gij Kanans legermagten,
Al faalt het u aan moed en krachten;
Jehovah weet het: Hij, de Heer,
Baant de overwinning voor uw fchreden,
Doet op des vijands nek u treden,
in werpt voor u hun muren neer.
Hef , Isrel , hief het hoofd naar boven !
Blijf aan Jehovahs trouw gelooven !
Hij weet het, ziet uw leed en fchand';
Zijn magt redt u uit doodsgevaren ,
Verlost u van de Egyptenaren ,
En voert u vrij in 't vaderland.
Zevenhuizen.

VAN DER POORT.
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!828.

u wijde ik mijn tranen;
E edleHebNierfirasz!
u innig, 'k heb u trouw bemind:
'it

Welk een fpoor het lot voor u mogt banen,
Gij waart, tot uw' jongílen fuik , mijn vrind.
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'k Blijf u achten ; 'k blijf uw' naam vereren
Wat verander', wat op aard' verdwijn';
Moge ook eens mijn ftof tot ílof verkeeien,
Eeuwig wil ik uwer waardig zijn!
Nierffrasz ! neen , ik zal het nooit vergeten,
't Uur, dat ons, als vrienden, zaamverbond:
Thans fchijnt wel die band vaneengereten ;
Ach! voor immer floot het graf uw' mond!
Maar een trouw, op 't graf van Feith bezworen,
Is 't geweld van tijd en lot te groot;
Vriend 1 haar glans blijft op uw lijkbus gloren,
Als de glans van 't eeuwig morgenrood.
Treurig zwijgend zit uw Zangoer neder,
ZIJ, weleer getooid met eedlen zwier;
Niets hergeeft haar vroeger' luister weder;
't Rouwfloers dekt uw zachtgeftemde lier.
Deugd en Liefde fchonken eens die fnaren
D'echten toon, die hart en zinnen treft,
Als de ziel, dit nietig flof ontvaren,
Haar beítemming en waardij befeft.
Altoos dierbaar blijven mij uw toonen
Wat gij zongt , werd ook door u volbragt :
'It Zag uw daden al uw liedren kroonen,
Vriend! uw deugd blonk in den lijdensnacht.
Liefde was het roerfel uwer daden;
Tot in kerkers blonk zij heerlijk door,
En de boetling trad, van duistre paden ,
Aan uw hand , terug op 't regte fpoor.
'k Weet het, Vriend! geen fterflijke oogen zagen,
Wat al goeds ge op aarde hebt geflicht ;
Maar eenmaal vermeldt de dag der dagen
Alles , wat uw liefde heeft verrigt.
Ja, uw daden flaan dáár aangefchreven,
Waar geen waarheid zwicht voor valfchen fchijn.
Hier mogt gij uw' zaaitijd ílechts beleven,
Dáár, mijn Broeder! zal 't uw oogstfeest zijn,
Trouw aan God en aan uw dierfte pligten ,
Naakt gij 't eind der korte levensbaan.

J. L.

r IàRSTRASZ , JUN.

Zie ! daar fpilt de ;aster al zijn fchichten ;
Nijd en hoogmoe grimt u beurtlings aan.
Gij aanfchouwt dat wroeten , worfllen, woelen;
Ziet, hoe ijdle trots naar adem hijgt;
Voelt uwe onfchuld -- kent uw rein bedoelen;
Gij beklaagt uw haters , duldt en zwijgt.
Eedle Nierflrasz ! fchittrend eindt uw leven;
Zóó verwint Geloof en Liefde alleen.
Willig kunt gij eiken finaad vergeven ;
In uw oog wordt elke lastring kleen.
Mogt gij vro egi's Verlosfers grootheid malen;
Klonk uw lier voor 't Licht uit Ephrata :
Gij deedt meer, dan lof door zang behalen;
Gij deedt meer — gij volgd' uw' Heiland na.
,

Nieritrasz ! 'k zie in 't ítof u nimmer weder;
Vriend ! uw dagwerk is hier afgedaan ;
Maar gij zinkt ééus aan mijn' boezem neder,
Breekt voor mij de jongíle morgen aan.
Schenkt het leven mij hier zoet verrukken,
Of zij de aard' voor mij een rampwoestijn ,
Zaalgo! 'k wil uw edel voetfpoor drukken,
En mijn eind' zal ééns als 't uwe zijn.
W. H. WARNSIiNCE, BZ.

AAN MIJNEN ONTSLAPENEN VRIEND J. L. NIERSTRASZ, JUN.

u, die zoo vroeg de orkaan
0Derwèlaardzee
zijt ontvaren ,
En thans van hooger hemelbaan
Ter neêr fchouwt op het klotfend flaan
Der woeste wereldbaren!
Het hulfel, dat zoo fijn , zoo teer
Uwe Englenziel omkleedde,
Was niet beftand voor 'c buldrend weer
En de ijslucht van dees lager fpheer.
Wèl u dan op de reede!
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Dthir onbedwongen vlamt des. gloed,
Die hier uw huilel zengde;
D:tár broedert u aan d' Englenftoet
Die geestdrift voor het fchoone en goed',
Die hier u alfem plengde.
-

Dthhr vondt gij, wat gij zocht op aard',
En wat geene aard' kon geven :
Een luit, voor 't lied uws harts gefnaard;
Een' uitdruk, de idealen waard,
Die ge in uw ziel zaagt level.

O wèl u, die zoo vroeg de zeen
Der rampen zijt ontvaren !
Niet arm Loogt gij ten Hemel heen,
Maar rijker dan zoo menigeen
Met witbefneeuwde haren.

Uw oogst was rijp voor 's maaijers zicht,
Als op der andren voren
Nog naauw een groene fluijer ligt;
En reeds in garveh opgerigt ,
Geteld door de Englenkoren.

O ja! hij is bij God geteld,
Uw oogst voor beter leven;
Elk heerlijk lied, uw' borst ontweld,
Elk hart, door u 't verderf ontfneld
En aan de deugd hergeven;

Elk misdrijf, door uw zorg verhoed,
Toen gij de kerkerholen
Tot tempels fchiept voor deugd en goed,
En elke Godsvonk in 't gemoed,
Dat eenmaal af mogt dolen.

J. L. NIERSTRASZ, JUN.

O daarom wèl u, dat gij rust,
Schoon vroeg van 'r veld getogen!
Hier waart gij rijk aan last en lust, —
Thans, op des Hemels blijder kust ,
Hebt gij geen' traan te droogen.

Hier fchiep u wel de trouwiie min
En 't lieflijkst kroost een Eden; —
Maar zorg zaaide er zijn distels in,
En op de rozen kroop. de fpin
Der aardfche tegenheden.

Hier gladde wel der vrienden hand,
Zoo veel zij kon, uw wegen; —
Maar dweeperij en waanvertland
Heeft vaak u fchenziek aangerand,
Die liefde Hechts woedt. plegen.

Hier vlocht wel vroeg de Dichterfaam
Den lauwer door uw haren; —
Maar Nijd en Afgunst fchoolden zaam,
En dorden door hun flangenaêm
En rimpelden zijn bláren.

Maar dáár wondt u geen distel meer;
Dáár fmet geen fpin uw rozen ;
Dáár loeit geen Dweepzuchts flormenheer;
Dáár fchiet geen Nijd zijn' zwadder neêr,
In 't rijk des Vlekkeloozen !

O nogmaals wèl u, dat gij gingt 1
Gij voegdec niet beneden:
Hier fleeds van zorg en nijd omringd;
Diídr Engel, die den Eeuwgen zingt,
Doorgloeid van zaligheden !
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Ja, zalighen; — want gade en kroost
Liet gij niet hulploon. achter.
God immers telde uw' daden oogst: -Hij is des braven wee^lw ten troost,

Des braven kind ten wachter.

Ja, zaligen; -- want om uw graf
Tiert haat noch dweepzucht langer:
Zij fchuilen weg in (lijk en draf,
En de eernaam , dien u Neèrland gaf,
Duurt eeuwig: Christenzanger
!

Heil u dan, hartvrlenedI driewerf heil,

Al hebt ge ons vroeg begeven!
Wij riepen , was, 't voor beden veil,
U uit uw vreugde zonder peil
Niet weer in 't ftormig leven !
A. BOXMAN.

HULDE AAN DEN ONTSLAPEN-' J. L. NzERSTRASZ, JUN.

ust, Brave! moë van 't leed des wisfelzieken levens,
Die Nederland te vroeg ontvielt;
Gun , dat ik op uw zerk geknield,
Mijn Iaatile hulde u brenge_, als mensch en Dichter tevens
Een Engel Gods zag van omhoog
Den last, die u ter nederboog,

U door een' onverlaat boosaardig opgeladen.

Doch , rijp voor eedler kring, dai immer de aarde biedt,
Verbrak zijn hand de boei, die u nog hechtte aan 't niet,
En plaatste u in den rei van 's Hemels pronkfieraden.
Sla dáár uw Ilagwiek breeder uit,
Door niets in uwe vaart gefluit;
Meer waardig nog zij 't lied, door u er aangevangen.
flier zweer ik plegtig op uw graf,
Dat, wat uw gouden lier mijn hart ten kleinood gaf,

ik tot mijn' jcngflen fnik aan elken toon zal hangen.
Do;d;cc.'tt.

DE BOSSoN.

559

VADERLANDSCHE UITBOEZEMING.

VADERLANDSCJIE UITBOEZEMING, NA DE GEBOORTE DER JONGE
PRINSES, OP DEN 5DEN AUGUSTUS, I828.
'r Gezin van 's Konings Heldenzoon
Verrijkt met een Vorstin, ziet, als naast eikenloten,
Een lagchend rozeknopje ontfproten:
Triomf! dat roosje tooit ook Nr@rlands gloriekroon.

lag en wimpel uitgelloken!
VTrans
en gevelfpits gefierd ;

r.

MOEII5.

't Heilvol uur is aangebroken;
Met O R A N J E feest gevierd!
Nederlanders flemt uw zangent
't Afgebeden zielsverlangen,
Iedre zucht, tot God gevloeid,
Wilde 's Hemels goedheid hooren:
ii R E,D RI It is een telg geboren!
's Voríten welige echtilam bloeit!

Werden, vrolijk, mirt en palmen
Op den Hoogen Echt geilrooid;
iVeêrland doet den juichtoon galleen,
Nu een Spruit dien Echt voltooit.
Ja, het komt, bij 't kunstloos zingen,
Eedle Prins! het wiegje omringen,
Waar uw fchat, uw hartelust,
Waar het pand- van liefde en trouwe,
't Kleinood der doorluchte Vrouwe,
Neérlands eer en vreugde , in rust.
o, Bewaak' fteeds de Albehoeder
't Wichtje door een' Englenlloet!
Sier' de deugd der eedle Moeder
Meer dan de adel haar gemoed!
Blijv' zij , bij het fpoorbetreden
Der grootouderlijke zeden,
Vaders lust en moeders vreugd!
Moog' ze, als fieraad der Vorstinnen,
Ne@rlands liefde en hulde winnen,
Trots op harer oudren deugd!
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Ja, die wenfchen doen wij hooren :
Wat ORANJE juichen doet ;
Jedre vreugd , dat Huis befchoren ,
Zet liet Neérlandsch hart in gloed.
Brengt het volk zijn lofbetooning
Aan den welbeminden Koning,
Vurig van God afgebeên;
't Brengt ook, bij de vreugd der Zonen,
Ongekunuleld lied en toonen :
Want O R ANJE en Volk zijn één.
Daarom doen wij, opgetogen,
Jublend met uw Vorstlijk Huis,
Dierbre Prins ! de tempelbogen
Dreunen van ons vreugdgedruisch;
's Volks gebed verkeert in danken;
Bij gezang en orgelklanken,
Rijst geheel ons hart tot God.
't Echtheil, dat uw ziel mag treffen,
Doet ons feest- en loftoon heffen
Zaligt uw en Nedrlauds lot.
Zie, o Vorst! uw Stamhuis bloeijen ,
Zegenrijk voor Nederland;
Zie in eer en voorfpoed groeijen
't Overdierbaar huwlijkspand!
Zoo, zoo prijken weeige loten,
Uit d'Oranjetronk gefchoten ,
Steeds verjongd op Neêrlands grond;
Ja, hoort God den wensch der Belgen,
Dan,, dan bloeijen NASSAU'S telgen
Tot aan 's werelds avondhond

Rotterdam,

J. VAN HARDERWIJK, R.Z.

Augustus 1828.

BIJZONDERHEID WEGENS DEN DOOD VAN LORD CASTLEREAGH.

M

evrouw IDA SAINT - EL ME bevond zich te Londen,
tijdens het beruchte Proces der Koningin , en werd toegelaten bij Lord CA S T L ERE AG H. Toevallig voor eenige oogenblikken zich alleen in het vertrek bevindende, viel haar oog
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op een op de tafel opengeflagen liggend boek. „ Ik nam hee
in handen," dus verhaalt zijzelve, „ ten einde in deze lektuur , veelligt de geliefkoosde van den Lord, eene aanwijzing
van 'smans meest gewone denkwijze te ontdekken. Het was
de Nieuwe Iléloife, en deplaats, waar de indruk van den
vinger zijn merk had achtergelaten, was — de verdediging
van den Zelfmoord. Toen ik federt vernam , dat de Markies.
van Londonderry zijn leven had geëindigd, door zich de halsader te openen, begreep ik, dat deze dood wel veel langer
-kon zijn overlegd geweest, dan men heeft gemeend ; en ik
weet van goederhand, (nit den mond van den Burggraaf D EMARCEL i. U S, toen Secretaris van Ambasfade) dat de Nieuwe Hdloire, opengeflagen bij denzelfden brief van s T. P R E U s ,
nog op de tafel lag van den Minister, ten dage dat hij den
zelfmoord had begaan. Er moge alzoo, naar het getuigenis
zijner vrienden, in zijn brein al eene kiem van krankzinnigheid hebben beflaan , ik houde het daarvoor, dat zijn zelfmoord door eene beredeneerde wanhoop is veroorzaakt geworden."

FRAGMENT VAN

LORD BYRON.

Ik

heb mij, in de laatfte negen jaren, vergeleken gezien, ia het Engelsch, in het Fransch, in het Italiaanseh en
in het Portugeesch, met RoussEAu, met GUTHE, met
YOUNG, niet ARETSNU8, met TIMON van 4thene, met
eene albasten , van binnen verlichte vaas, met s A TAN, met
---

SHAKESPEARE, met NAPOLEON, met TIBERIUS,
ESCHYLUS, met SOPHOCLES, met EURIPIDES,

met,
met
4rlequin, met Pierrot, met S T E RN E, met H OP K I NS, met
eene Fantasmagorie, met HENDRIK VIII, met CHENIEa,
met MIRADEAU, met den jongen DALLAS, die zich nog
op het Collegie bevindt , met M I CH EL - ANGE L O , mrt
RAP H A L, met een' Engel/dien Saletjonker, met D IO GENE s, met CHILD E- HAROLD,met MILTON, met POPE,
met DRYDEN, met BURNS, met SAVAGE, met CHUR+
CHI L L, met den Acteur It B A N, met AL F 1 ER I vooral ,
enz. Hij , dier de ílof heeft geleverd tot zoo vele tegeníirijdige
vergelijkingen , moet noodwendig op eenig ding gelijken. Mij
moeder, vóór dat ik twintig jaren telde , wilde volfrekt,-ne
dat ik op R 0 u s s E A u zou gelijken, en Mevrouw VA m
STA ë L maakte dezelfde vergelijking , in 1813. Het Edim-

562

FRAGMENT VAN LORD BYRON.

burg? Review heeft iets dergelijks gezegd, in deszélfs kritiek
wegens deft vierden zang van Childe - Harold. Wat mij betre ft , ik vind geenerlei gelijkenis tusfchen ons in eenig punt.
R o Ti s SEA u fchreef in proza , ik in verzen. Hij behoorde
tot de volkspartij , ik tot de Aristocratifche. Hij was wijsgeer; ik ben zulks in 't geheel niet. Hij gaf zijn eerlte werk
op den ouderdom van do jaren — ik het mijne op mijn 18de
levensjaar in 't licht. Zijne eeríie proeve verwierf hein alge.
ineene toejuiching; de mijne had een volkomen tegengelleld lot.
Hij trouwde zijne huishoudteer; ik heb niet kunnen leven met
mijne vrouw. Hij meende, dat het ganfche heelal tegen hem
zamenfpánde ; mijn klein wereldje fcheen te gelooven , dat
ik beflendig ontwerpen fmeedde tegen hare rust. Hij beminde
de kruidkunde; ik bemin bloemen en heesters , maar zonder
éenige kennis van geflachten en foorten. P. 00 S SEA U Relde
met fchroomvalligheid en moeite , ik met fnelheid en doorgaans met gemak. Hij wilde nooit te paard rijden of zwemik ben eeti
men, noch verltond iets' van den
goed zwemmer, een vrij goed ruiter, en weet bovendien ta.
raelijk wel met het geweer, inzonderheid met den hoawer,
om te gaan. R 0 US S E A U , eindelijk , was een groot man ;
en, zoo deze gelijkenis gegrond ware, konde ik mij daardoor
niet dan vereerd achten ; maar ik fchep geen behagen in mij
te (treelen met eene valfche voorhelling.

wapenhandel

;

BONAPARTE'S OORDEEL OVER J. J. ROUSSEAU.

(Mémoires de S TANXSLAS G IRARD I N, eerstdaags te Par ijs in het licht zullende verfchijnen.)

B etrekkingen en nabuurfchap bragten mij in eenigzins verDe-trouwelijkbndfchapmt
JOSEPH B O N A PART E.

Eerte Conful bevond zich te Mortefontaine bij zijnen broeder, en kwam te Ermenonville ontbijten. Wij verfchaften
hem het vermaak der konijnenjagt. Een deel dezer dieren,,
min wild dan de anderen, waren zoo begeerig om den heil
der armee van Italië te zien en te bewonderen, dat zij, wel
verre van te vlugten, bij groepen rondom hem fehoolden. De
Conful fehepte groot behagen in dit voor hein nieuw fchouwfpel , welks geheim hij weldra vermoedde. Wij keerden ver
naar het kasteel terug, en vonden Mevrouw B ON A--volgens
PARFE aan tafel. De Conful fronste zijne wenkbraauwen
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alsof hij misnoegd was , dat mets niet naar hem gewacht had,
en zeide : „ Het fchijnt, dat de vrouwen hier bevelen!"
Hij nuttigde alleen een weinig falade en dronk een glas Bordeaux. Toen Rond hij op, om de tuinen te gaan bezigtigen.
Bij het Populiereiland gekomen, bleef hij (laan voor het graf
van JEAN. - J AC Q U E s, en fprak: „ Het ware voor de rust
„ van Frankrijk beter geweest , dat deze man niet beltaán
„ had." — » En waarom, Burger Conful r' hernam ik. —
„ Hij is het, die de Franfche Omwenteling heeft -voorbe„ reid." — „ Ik dacht, Burger Conful , dat gij akháns gee„ ne reden hadt, om u over die Omwenteling te bekla„ gen." — » Wel nu ," was zijn hoogst opmerkélijk- ant+woord, „ de toekomst moge leeren, of het voor de rust der
„ wereld niet beter ware geweest, dat noch R O U S SE A U
„ noch ik ooit beítaan hadden." En hij vervolgde, its eenes
peinzende houding, zijne wandeling.

LODEWIJK DE XIV EEN GROOTE ETER.

(Leken and Charakter der EL oI $ 6 B E T H C H AR L O T T I:,,
Herzogin on Orleans, u. f. u'. vom Prof. S C H U T x ,
zu Ha/ic.)

D

at L on E w Ij K D a XIV het lezen haatte, naatiwelijks lezen en fchrijven. konde, en .zich daarover dikwerf gefchaamd
hebbe, is minder onbekend, dan, zoo veel wij weten, dat
hij een verbazende eter was. Genoemde Prinfes verhaalt in
een' harer brieven, dat zij L O D E w IJ It D E Ix X,IV dikwijls
had zien eten, en dat hij het navolgende op eenmaal con.
fumeerde: vier diepe borden onderfcheidene foort van foep;
een' geheelen faizant; een veldhoen; een groot bord vol fa.
lade ; gefneden lamsvleesch , met knoflook geftoo d ,; Bayonner kluifjes, een heel bordvol ; en daarna nog vruchten ent
konfituren t

KODDIGE KAPPERS - AANMATIGING.

Aan de Redacteurs van de Pandore.
Mijne Heeren !

I

n uw artikel van gisteren , over mijne Kunst om zich7edven
te kappen, merkt Gij zeer onheusch aan, dat ik geweldig
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lange al'men moet hebben, om ce Pars, waar ik refideer,
de bediening van Hofkapper van Bef/eren te kunnen waarnemen. Deze eer, Mijne Heeren, ben ik verfchuldigd aan mijn
verblijf, onderfcheidene malen , te Baden en te Munchen. Ik
ben Kapper van het plof van Bef/eren, gelijk de Hertog v A N
WELLINGTON Maarfchalk van Frankrijk, gelijk de Heer
D E FR A Y S S I N oU S Bisfchop van Herinopolis is : wij refide.ren daar niet. — Daar het voor mij van belang is , dat het
Publiek wete, dat ik mij geen' Titel aanmatige, op welken
ik geen regt hebbe, zult Ge mij zeer verpligten, deze mijne
zedige aanfpraak wel te willen opnemen. Ontvangt, Mijne
Heeren, de verzekering van mijne achting.
VILLARET,

Kapper van H. H. M. M. den Koning
Palais - Royal, No. 88.
en de Koningin van Begieren.
25 Julij 1828.

B0NMOT.

D e huisbrekers
zetten hunne dief(tallen voort bij de Boek
te Parijs. Een groot aantal Schrijvers zien alzoo-handelrs
hunne werken eindelijk in omloop gebragt 1
D8 MAINOOTSCHE MOEDER.

XVIII.
'k 17 eb zeven wakkre zonen het vaderland gebaard ;
•k Heb zeven wakkre zonen omgord het heilig zwaard,
Dat ons geloof en vrijheid verflrekt tot onderpand.
Wel mij! geen mijner zonen kwijnt meer in flaaffchen band.
Zij zijn ten llrijd getogen met onverdoofbren moed.
Wel mij ! in aller adren vloeit nog 't Spartaanfche bloed.
En , toen zij van mij fcheidden , deed mij het hart niet zeer4
Ik fprak: Vrij keert gij weder, -- ja! vrij , of nimmermeer!
Gij, moeders der Mainooten ! komt, zoeken 'wij met vlijt ,
Of niets van Sparta's puinen gefpaard werd door den tijd.
Laat ons dáár fleenen rapen, om, vol van vrijheidsgloed,
Den bloodaard te begroeten, die vrouwen blozen doet;
Die, zonder bloed of wonde, verwonnen , huiswaarts keert,
En ons , als zegeteeken, geen' lauwerkrans vereert.
Naar WILHELM MULLER.

J. W. IjNTEMA.

MENGELWERK.
VOOR LEZING
0VER

M A Ií 0 M E D.
Thor
S. i. WIELING,

Leeraar bij de Doopso ezinde Gemeente te Zaandam. (*)

O nder die perfonen , welke ecne merkwaardige rol op
het tooneel der wereld gefpeeld hebben, moet buiten twijfel de 1Irabier M A HO ri E n geteld worden. Toen hij
het eerst als profeet of hervormer optrad, fcheen zijne
onderneming te zullen mislukken. Bij zeer weinigen zij
medeburgers vond hij geloof. Zijne lèer, echter, is-ner
vervolgens niet verbazenden fpoed uitgebreid , en door het
grootí'ce gtdeelte des mcnfchelijkcn geflachts aangenomen.
Iii landen, waar weleer het Christendom bloeide, wordt
federt eeuwen de profeet van Mekka gehuldigd, en vele
millioenen belijders blijven bij voortduring onverzettelijk
gehecht aan zijn fielfel. Een zonderling verfchijnfcl voorzeker! W`at hebben wij van dien ongemeenen man te
denken ? Uit welk oogpunt moet zijne gefchiedenis en de
voorfpoed zijner leer befchouwd - worden ? Men heeft m An 0 M E D op zeer verfchillende wijze beoordeeld. ffrabieren , die in hem geloofden , hebben hem vereerd met
de grootfie loffpraken, en nog heden ten dage fteunt op
hem de Turkfche hoogmoed. Christen - Schrijvers van
vroegeren tijd gebruikten zeer zwarte kleuren , om den
bedrieger en geweldenaar af te fchilderen. Aan beide kan (*) Gebonden in het Departement Zaandam der Maat
-fchapij
s Tot Nut van 't 4/gemeen , in Mei 1828.
MENGELW. i88. 2\10. 22.
Rr
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ten heeft men buiten twijfel overdreven. Misfchien ligt
de waarheid in liet midden, en moet men eerre mengeling
van goede en kwade eigenfchappen erkennen in den man ,
wiens onderneming zoo grooten invloed op belangrijke
vvereldgebeurtenisfen gehad heeft, en ook nu nog trotfche Muzelmannen met verachting op Christenen doet
nederzien , als op eenen hoop ongeloovigen , die naauwelijks geduld mogen worden.
Desniettegenftaande begon men in onzen leeftijd over
MA fI o b1 E D en diens leer gunfliger te denken , dan
voorheen. De liefderijke geest des Christendons vordert van ons , dat wij in eiken mensch het goede opmerken , over dwalenden geenszins met te groote geftrengheid oordeelen, en zelfs onze vijanden liefhebben.
Men mag echter de toegeeflijkheid en verdraagzaamheid
niet zoo verre drijven, dat het blijkbaar kwade ver
althans door verfchoonende voorí'cclling te-zwegn,of
zeer vergoelijkt zoude worden. Verzachtende benamingen kunnen het wezen der zaak zelve nooit veranderen.
Blijk van een te gun{fig oordeel over den zoogenaamden profeet van Mekka en diens flelfel meen ik weleens
in openbare gefchriften aangetroffen, of ten minfre uit
gevonden te hebben , die mis -drukingeftl
waarheid opgevat zouden kunnen-fchientadlr
worden. Zoodanige opmerking bragt mij tot nadenken
en onderzoek. Ik moest floffe voor eene fpreekbeurt
kiezen , en bepaalde mij tot dit onderwerp. Hetzelve
heeft wel niet regtfireeks betrekking tot het doel der
Maatíchappij , waarvan wij leden zijn ; maar ik fpreek
tot belijders van het Christelijk geloof, die allen in dit
ééne punt overeenkomen, dat j E z u s C H R I S T U S
de Zaligmaker van zondaren is, en dat er geen andere
naam onder den hemel werd gegeven , door welken wij
behouden kunnen worden.
Ik heb voorgenomen, te fpreken, I. over liet doel,
dat M A x o m n D zich voortlelde ; II. over de middelen ,
welke hij daartoe gebruikte ; III. over de uitwerkfelen
of over het nut van zijne onderneming.
)
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I. Wanneer wij over de bedoelingen van onze mede
willen oordeelen, is er veel behoedzaamheid-Inefch
noodig. Wij kunnen niet lezen in het harte; wij zien
alleen het uitwendige. Bedriegelijk is dikwerf de fchijn.
Door denzelven verbijsterd, zullen wij misfchien oog
aan iemand toefchrijven, welke hij niet heeft.-merkn
Hoe weinig kennen wij onze tijdgenooten! Zelfs menigeen , die in onze nabijheid leeft en dagelijks door ons
opgemerkt kan worden, is niet in allen opzigte zoodanig , als wij ons verbeelden. Dikwerf leert ons dè
ondervinding, dat wij dwaalden bij onze beoordeeling
van menfchen , die wij meenden te kennen. Gebeurt
dit ten opzigte der genen, die wij hooren fpreken
en zien handelen , hoe veel te ligter nog kan dwaling
plaats hebben, wanneer de bedoelingen van menfchen ,
die vóór eeuwen en in verre landen leefden, beoordeeld worden! Ook om>}andigheden moeten in aanmerking komen. Wij zien het geheel niet over. Dezelfde dingen kunnen van onderfcheidene kanten befchouwd
worden; en dikwerf meenen wij iets anders op te merken, wanneer wij op een ander Randpunt ons geplaatst
hebben.
Wij aanfchouwen de daden, geenszins de gezindheden
der menfchen. Wij moeten echter naar zekere handelingen oordeelen over de handelende perfonen. Daden
toch mogen wij aanmerken als gezindheden, die in
werking gebragt worden. Onderfcheidt zich iemand door
groote bedrijven, en heeft hij kennelijken invloed op de
gebeurtenisfen van zijnen leeftijd, of tevens ook van
volgende eeuwen, zoo maakt de gefchiedenis ons zijn
karakter meer openbaar, en wij kunnen uit zijn gedrag
eenigermate be[luiten tot zijne bedoelingen, als wij omfiandigheden behoorlijk in aanmerking weten te nemen. --Van dien aard nu was het leven van PI A H 0 Di E D.
Een treurig verval vond destijds plaats onder de belijders van het Evangelie. De leer der behoudenis,,
oorfpronkelijk zoo fchoon en zoo krachtig werkende
R. r 2
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tot veredeling der menfchen , was allengs miskend eta
door ongepaste bijvroegfclen misvormd geworden. Met
verwonderlijker fpoed ging eerst de uitbreiding des
Christendons voort , terwijl de geloovigen hen hart en
ziel waren. Ieder , die in het behoud van dwalenden
belang flelde , zag met innige blijdfchap , dat , in weerwil van velerlei teger^kanting , het licht meer en meer
over de duisternis begon te zegepralen. Maar deze
voorfpoed der Christelijke kerk had ook erne gevaarlijke
zijde. Door redelijke middelen moet redelijke godsdienst
bevorderd worden. Ligt gebeurt het echter, dat zelfs
welmecnende menf hen door zel fvertrouwen en eigenliefde
zich laten misleiden , oen op Gene min gepeste wijze voor
eene goede zaak te ijveren. Misichien is net grootendeels hieraan toe te fcln•ijven, dat er fpocdig zoo vele
verkeerdheden onder de Christeta- belijders inflopen. Welligt heeft overdrevene zucht tot fpoedige uitbreiding van
het geloof in j r: z u s groot nadeel gedaan. In de dagen
van verdrukking was het vooral hoogst belangrijk , dat
het Evangelie door zeer velen werd aangenomen. Doch
menigeen behield bij zijnen overgang tot het Christendom
nog , joodfche of Heiderafche mceningen en zeden. Reeds
ten tijde der Apostelen openbaarde zich dit kwaad, en na
hunnen dood is liet hand over hand toegenomen. Menig
maakte er meer werk van, om de-en,zohtfcij
Christelijke kerk fpoedig in aantal van leden te doen toenemen , dan om het eigenlijk doel des Christendons ,
kennis en zedelijke veredeling, te bevorderen. Na den
overgang van Keizer K 0 N S T A N T IJ N vooral verergerde de inwendige toefland , terwijl aanzien en bloei naar
het uitwendige vermeerderden. Ongelukkiglijk wilde men,
om de menigte te boeijen , luister bijzetten aan den redelijken godsdienst, welke misfchien aan velen, in hunne
onkunde, al te eenvoudig toefcheen. Heidenfche wijs
werd kwalijk toegepast op de verhevene leeringen-gert
van het woord des levens. Joodfche beuzelgeest bragt
niet weinig toe tot miskenning van het Evangelie, dat,
wèl begrepen, eene kracht Gods tot zaligheid is voor ie,

OVER MAHOMED.

569

der , die gelooft en niet waren kinderzin gehoorzaamt.
Door geheimzinnige voordragt der leer en door praal van
plegtigheden zocht men belijders te winnen. Zoo drongen
allerlei wanbegrippen en dwalingen ter kerke in. Voor
twisten en verdeeldhcden was eene wijde deur geopend.
Verfchil van meeningcn had ^liefdeloosheid ten gevolge.
Zoogenaamde regtzinnigheid gold weldra meer, dan gemoedelijke opvolging der zedelijke voorfchriften. Naar
mate verdrukking van den kant der ongeloovigen verminderde, begonnen de Christenen , afwijkende van de vol
liefde is , elkander meer en meer te-maktew,dir
haten en te vervolgen. liet kenmerk , dat Christenen
vroeger zoo voordeelig onderfclicidde van Joden en Hei
ging allengs verloren. Velerwegen werden flechts-den,
belijders in naam gevonden , die, van het wezen des Christendoms bijkans niets fchenen te weten.
Zoo treurig was het overal en bijzonder in het Oosten
gefield , toen MA I1 0 ME D, als hervormer, optrad. Wat
bewoog den man, om dit te doen ? Was zijn oogmerk
geheel onbaatzuchtig, of bedoelde hij naeest zichzelven?
Welligt moeten wij noch liet eerie , noch het andere, bij
uitii uiting , aannemen. De meusch befeft zelf dikwerf niet
volkomen duidelijk , uit welke beginfelen hij handelt. Zelden is het goede geheel zuiver, èn liet kwade heeft gewoonlijk iets, dat tot verfehooning of wel tot regtvaardiging van hetzelve fchijnt te kunnen fi rekken. In denzelfden n ensch is meermalen eene zonderlinge mengeling
van iirijdige cigenfchappen. Menigeen doet onbetamelijke
dingen, en vleit nogtars zichzelven met zijne goede meefling, of zoekt hct verkeerde te verontfchuldigen uit hoofde van den drang der omítandigheden. Eigenliefde , eer
hoogmoed brengen clan weleens veel toé, om-zuchten
liet geweten te verbijsteren. Ligt gaat iemand allengs en
ongevoelig- veel verder, dan hij in den beginne zich had
voorgelleld. Zou misfchien ook M A ir ons E D in dit geval zich bevonden hebben '?
De godsdicníligc toeland des menschdoms te dien tijde
was zeer onguní}ig. Joden , Christenen en Heidenen woon-

570

VOORLEZING

den onder elkander in liet Oosten. Bij de Irabieren , ten
deelt affl;atnmelingen van I s M A ë L , waren herinneringen
uit de aartsvaderlijke tijden, fehoon met fabelen en ongerijmdheden vermengd, bewaard gebleven. De afgoderij
had niet overal even diepe wortelen gefchoten. Te Mekka
was een tempel , die in groot aanzien fond, en gezegd
werd van A B It A H A M herkomftig te zijn. M A Ft onz r, v , van het edele geflacht der Korachiten afílam.mende, was in geringe omílandigheden naar de wereld geboren en opgevoed ; maar hij gaf weldra blijken van meer
dan middelmatige geestvermogens. Handelsbetrekkingen
verfchaften hem gelegenheid , om veel op te merken , en ,
vooral op zijne reizen in andere landen, door omgang
met vreemdelingen zijne kundigheden te vermeerderen.
Gezond verfland deed hein de ongerijmdheid der afgoderij
befeffen. Een verbasterd en vervallen Jodendom kon
geenszins bekoren, om hetzelve aan te nemen. De onderlinge verdeeldheden en vervolgingen der Christenen gaven
geen hoog denkbeeld van de voortreffelijkheid der leere ,
die zij als Goddelijk roemden. Heidendom , Jodendom
en Christendom ílonden vijandig tegen elkander over. Ver
zaken van godsdienst was er grootelijks noo--betring
dig. Welligt deed eerst welwillendheid MA x 0 M n D den
wensen koesteren, om eenige leervorming onder zijne
land- of Iladgenooten te beproeven. Hij fchijnt alzoo het
weren van den dienst der afgoden zich voornamelijk ten
doel geteeld te hebben. Voorwaar een lofgelijk doel op
zichzelve ! Hetgene ook in de heilige boeken der Joden
en Christenen wordt geleerd, slaat overal in den Koran
op den voorgrond: Daar is flechts één God! De toenemende veneering van M A It 1 A en vele Heiligen fchcen
bezwaarlijk hiermede overeen te brengen. Godgeleerde
twisten, reeds langen tijd gevoerd met vreesfelijke ver
gaven reden , om te denken , dat de Christe--biterng,
lijke kerkleer niet bewaard was gebleven in oorfpronkelijke zuiverheid. Een Arabier, als MA x 0 ME n, voor
niet eenige, maar zeer gebrekkige kundigheden, vu--zien
rig van geest , eerzuchtig en ondernemend van aard,
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kon ligtelijk zich verbeelden, bellemd te zijft, om Bene
hoogst noodige hervorming te bewerken. Datgene, wat
men te dien tijde Christendom noemde, was niet bevorderlijk tot zijn oogmerk. Herhelling van den godsdienst
der aartsvaderen fcheen beter niet zijne bedoelingen overeen te komen. Met eerbied fprak M A H O M ED Reeds
van NOACH, van Al,RAHAM, vauMozES, en van
j E z u s , den Zoon van M A R I A, bewerende , dat Hij
hetzelfde leerde , wat geleerd was door deze heilige mannen, namelijk Gods eenheid, een toekomend leven, en
een regtvaardig oordeel na den dood. Ware het hierbij
gebleven, wij zouden misfcliien reden hebben, om M AH OME D hoog te achten; maar hij ging eenen flap ver
waagde het, zich in gelijken rang te flellen met-der,n
M o z E s en j n z u s. Hij gaf zich uit voor een onmiddellijk Godsgezant , die den Koran door tusfchenkomst
van den Engel GA B R IE L uit den hemel had ontvangen , en gelast was , om dit volmaaktere wetboek door
het zwaard aan de menfchen op te dringen. Vond hier
opzettelijk bedrog plaats , of welligt misleiding der ei
buiten twijfel deze,-genlifd?DzachtIborelings
dat wij het doorzetten der onderneming van rt n H o ti E D
aan dweeperij toefchrijven , waarbij zelfvertrouwen en
hoogmoed gewoonlijk eene groote rol fpelen. In den beginne dan moge ook al neer bepaald het doel van den
zoogenaamden profeet geweest zijn , de afgoderij te ver
heeft zich daarmede allengs meer-drijven,wafchlk
en meer eerie flerke zucht naar onderfcheiding , aanzien
en eere verbonden. Het welgelukken der eerfle pogingen
geeft gewoonlijk vertrouwen en moed, om het begonnen
werk voort te zetten. Zelfs de tegenkanting kan, onder
zekere omí}andigheden , ten prikkel trekken , om vol te
houden, en met onvermoeide vlijt te werken aan datgene , wat men zich als taak heeft voorgefleld. Zoo lang
er eenige hoop is , om te overwinnen , fchijnt dan de lust
tot Vrijden toe te nemen niet de zwarigheden, die men
te boven moet komen. De eigenliefde ondervindt hierbij
zeker Ilreelend genoegen. Dit heeft inzonderheid plaats,
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wanneer Bene blijkbaar goede zaak wordt verdedigd. Zoodanig was in zekere mate liet geval van D-T A H o DIE D.
I-Iij trad op als verdediger der leer van Gods eenheid tegen Heidenen en tegen Chris enen, die in hunne onderlinge twisten weleens tot het veelgodendom fchcnen te
neigen. Maar hoe ligt laat de mensch door vertrouwen
op zijne goede meening zich verleiden , om ongevoelig
verder te gaan, dan eerst zijn oogmerk was 1 En hoe
meenigeen verbeeldt zich , nog uit goede begincelen te
handelen, terwijl reeds zelfzoekende bedoelingen blijkbaar w.,rden ! Zoo fchijnt ook At A ft o a: z D , Gods een
verkondigende , eigene grootheid gezocht te heb--heid
ben. IIij matigde zich eene eer aan , die hem geenszins
toekwam. Hij wendde Goddelijk gezag voor, dat hij
niet kon flaven; en hij beriep zich op onmiddellijke zending, waarvan geene bewijzen waren. Hij gaf zich voor
den laatften Godsgezant of profeet uit, en ontzeide het
paradijs aan allen, die hein geloof weigerden. Moge er
eene enkele plaats in den Koran zijn , waar ii A x o al E n
zich gunfhiger uitlaat over Joden en Christenen , die Gods
eenheid erkennen , de geest van dat zonderling bock ademt
in het algemeen haat tegen ieder, die in den profeet van
Mekka niet gelooft. De geloovigcn worden tot ftrijd tegen de ongeloovigen opgeroepen, en cie hoop op buit,
voor roofzuchtige IIrabieren een zoo krachtige prikkel,
is er geenszins vergeten.
Overdreven zucht naar grootheid en heerfchappij zal
dan wel hoofddoel van M A x 0 rs n D geweest zijn , hoezeer hij zelf misfchien bij al zijn drijven zich vleide
met bedriegelijken waan , alsof hij uit betamelijke beginfelen voor eene goede zaak ijverde. Dat dit werkelijk liet
geval niet was, zal nader blijken, als wij
II. Meer bepaaldelijk acht geven op de middelen, door
welke hij zijn doel poogde te bereiken.
M A H 0 M E D had den ouderdom van veertig jaren bereikt , toen hij als hervormer optrad. Eerst poogde hij
door overreding , en vervolgens, toen zijn aanhang cellige fterkte had bekomen, door geweld van wapenen zijne
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leer uit te breiden. Was misfchien oorfpronkelijk zijn
doel alleen, de afgoderij der Zleidenen te weren , hij
zocht naderhand ook Joden en Christenen tot belijders
van die leer te maken , welke hij verkondigde. Dat hij
zekere fchranderheid aan den dag legde, om vele aanhangers te winnen, valt geenszins te ontkennen. Hetgene
hij voorftelde, was ten deele op waarheid gegrond , doch
tevens doormengd met verdichtfelen en ongerijmdheden.
Hij beweerde namelijk, dat hij geene nieuwe leer wilde
invoeren, maar het oude en eenige ware geloof herftellen. Volgens zijn voorgeven predikte hij den godsdienst ,
welke door NOACH, ABRAHAM, MOZES en JEz u s was verkondigd , en van den aanvang der wereld
af, door alle tijdperken heen • in het wezenlijke Heeds dezelfde bleef, offchoon er, naar gelange van omfl:andib
lieden en verfchillende behoefte der men%hen, fours eenige wijzigingen vereischt werden.
Vergelijken wij nu den inhoud des Korans met de hei
boeken der Joden en Christenen , welk een onder -lige
Ja , MA !I 0 PT D D ftclt de leer van Gods eenheid-fcheid!
overal op den voorgrond ; maar zijn onderwijs, dat Goddelifk moet heeten , is overigens ten eenemale verward,
niet zonder tegenflrijdigheden , en vol van grove wanbegrippen. De gewaande profeet maakt zelf grootelijks
zich fchuldig aan die fout, waarover hij Joden en Christenen zoo hard befchuldigt. Hij verminkt, namelijk, de
leer des Bijbels, verdraait de gefchiedenis, en geeft beu
uitleggingen of bijvoegfelen , welke zoo vele-zelachtig
bewijzen van zijne bedriegerijen opleveren. De gefchiedenis van j o z E F , om flechts iets te noemen , wordt
in den Koran , fizra of hoofd{ih^k ix , vrij uitvoerig
verhaald, doch met eene wonderlijke vermenging van
waarheid en verdichtfel. Xl A 11 0 ax E D laat den jonge
eerst ook droomen, en zijnen droom aan zijnen va--ling
der vertellen ; waarop j A K o B hem waarfchuwt , dat hij
er niet van fpreken zal tot zijne broeders. Deze haten
j o z E F, omdat hid des vaders lieveling is ; zij nemen
in koelen bloede bet bclluit, om hem te dooien, en
,
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zeggen daarop tot j A I 0 B : „ Vader ! waarom zendt
gij j o z E r niet met ons in het veld ? Wij zullen groote
zorg voor hein dragen, en hij zal zich verlustigen." —
„ Ik vrees ," zeide J A K o B , „ dat gij onachtzaam zult
zijn in hem te bewaren." — „ Vreest gij ," zeiden zij,
„ dat de wolf hein bij ons zal verflinden , en dat wij
geene kracht, om hem te befchermen ,zullen hebben ? "Toen namen zij hens des morgens mede , en wierpen
hem in eenen put. — Ten zelfden dage hield daar eene
karavane flit, om water te putten. Toen men Benen emnier in den put nederliet , hield j o z z F zich daaraan
vast, en geraakte alzoo behouden naar boven. — Men
voerde evenwel den jongeling , als Haaf, naar Egypte. —
Vervolgens wordt het voorval tusfchen j o z n F en de
gemalin zijns meesters op eene fabelachtige wijze verhaald. Hare fchuld zou door haren man erkend zijn.
Hij wilde echter de zaak geheim houden; maar het ge
werd evenwel ruchtbaar door de flad , en leverde-beurd
Gene ruime fiof van gcfprek voor de gezelfchappen der
vrouwen. Toen verzon de gemalin van r o T 1 F A R eene
list , om zich te verontfchuldigen. Zij liet, namqlijk ,
een aantal vrouwen bij zich op een gastmaal komen , en
deed j o z it r in de eetzaal treden, juist toen zij bezig
waren de fpijs te fnijden. En nu , zegt de Koran, werden die vrouwen zoo getrQffen door J o z E F'_-' fchoonlzeid , dat zij , in plaatfe van de fpijs te fnijden , zich in
de vingers fneden en uitriepen: „ o God ! dit is geen
mensch, maar een Engel." Daarop zou de meesteres zich
verontfchuldigd en als geregtvaardigd hebben over haar
gedrag ten opzigte van den fchioonen P.aaf.
Op zoodanige wijze verwart Dl A HO ➢TED waarheid
en leugen onder elkander ; en die man wilde als hervornier van wanbegrippen en als herileller van den oorfpronkelijken godsdienst optreden ! Blijkbaar is de Koran een
zamenraapfel van Ileidensch bijgeloof, vermengd niet ongerijmde necningen van Joden en Christenen, waarbij
eenige Rukken uit den Bijbel gevoegd werden. De leer
van ti A H 0 M_z D ademt echter meer den geest des Jo.
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dendoms, dan dien van liet Evangelie; en wel bepaalde
bedorvene lesringen en want altige bij -lijkfchned
Rabbijnen en Thalmudisten het meest in-voe^flna
den fmaak des zoogenaamden profeets gevallen te zijn ,
of liever , hem het best tot zijn oogmerk gediend te hebben, namelijk om fpoedig eersen aanhang te maken.
Tot verontfchuldiging of regtvaardiging van ni A H oI E D zou men kunnen zeggen, dat omíiandigheden hem
noodzaakten, zich te fchikkcn naar de leefwijze en behoefte zijner drabieren; ook s 0 L 0 N betuigde, dat hij
aan de lliheners geenszins de beste wetten had gegeven,
maar zoodanige wetten , als destijds de beste voor hen
waren ; en wij lezen in liet Evangelie , dat ii o z E s dingen , welke niet goed zijn, aan de kinderen I S R A ë L S
heeft moeten toelaten , om de hardigheid hunner harten. Doch de gevallen flaan hier niet gelijk. M A H oM E D gaf voor, dat hij alle ingeflopene misbruiken wilde
hervormen, en den godsdienst tot oorfpronkelijke zuiverheid herftellen; ware hij aan dit beginfel getrouw gebleven , hij zou veel verworpen hebben , dat in zijne leer
is opgenomen. Hij drong zijnen Koran als een volmaakt
wetboek op aan de menfchen ; S 0 L o v en as o ZE s ftelden beide, dat er in volgende tijden iets beters kon en
zoude komen.
Ik verwonder mij , dat er zelfs Christenen zijn gevonden, die de veelwijverij, door het Islamismus gewettigd,
wilden verdedigen , alsof dezelve , fchoon minder zede
warme luchtflreek van het Oosten behoefte-lijk,nde
Zelfs
heeft men beweerd , dat zekere onevenreware.
digheid in het aantal der geborenen van beide gelachten
dezelve noodzakelijk zou maken. Doch hoe zal dit kun
bewezen worden, daar gecne naauwkeurige geboor--ne
telijsten voorhanden zijn ? Bovendien, in landen , waar
het ontmannen plaats vindt, en gefnedcncn gehouden worden, om de harems te bewaken, is deze daadzaak zelve
bewijs tegen genoemde i}elling. En dat de heete lucht
veelwijverij niet noodzakelijk maakt, blijkt aan-ftrekd
het voorbeeld der Christenen , -die, in dezelfde oorden le-
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vende , zich aan de oorfpronkelijke inftelling des huwelijks tusfchen éénen man en d ne vrouw houden.
Had iI A H O bI E D werkelijk zoo zuivere bedoelingen
gehad, als hij voorwendde, hij zou in zijnen Koran niet
zoo vele ongerijmdheden opgenomen hebben. Te zijner
verfchooning is weleens aangemerkt geworden , dat destijds ook onder de belijders van het Evangelie een zeer
bedorven geest heerschte. Niemand , die niet eenige opettendheid de Kerkelijke Gefchiedenis heeft gelezen , zal
dit willen ontkennen. Doch juist hierin meen ik reden
van bezwaar tegen den gewaanden profeet van Mekka te
vinden , dat hij voorgaf , die gebreken te kennen en te
zullen verbeteren. De algemeene onkunde der eeuw,
waarin hij leefde, kan hem geenszins verontschuldigen.
De man, die als hervormer optreedt en voor een' herlIelIer van den oorfpronkelijken , eenmen, waren godsdienst
gehouden wil worden , mort alles uaauwkeurig onderzocht en vergeleken hebben. Men zegge niet, dat ivr An o Nt E D gcene gelegenheid hiertoe had , en derhalve bezwaarlijk iets beters kon leveren uic den ACorc ; blijkt,
dat de inhcud des Bijbels hem geheel niet onbekend was,
slaar door hem misbruikt werd ter bereiking van zijn
doel. Hij had buiten twijfel beter kunnen w.^ten , zoo
liet hem enkel om waarheid te doen geweest ware. Groot
was wel het bederf allerwegen; doch er leefden hier en
daar toch enkele perfonen , die in kennis en zeden boven
hunne tijdgenooten uitmunteden. Vroegere reizen en haudelsbetrekkingen hadden ai A 1-1 o M E D doen verkzeren met
Christenen van onderfcheiden landaard en denkwijze, zoo,
in Egypte , als elders. Daardoor was hij in de gelegeflheid ,
om verfchil van begrippen op te merken , en , na behoor
vergelijking , het betere uit te kiezen. P Y T H A GO--lijke
B. A s en andere mannen der oudheid hadden opzettelijk
verre reizen ondernomen , om wijsheid te verkrijgen. Ook
u A H 0 nI E D had naauwkeuriger onderzoek naar waarheid
kunnen doen. Zijn pligt ware het althans geweest , aan
te wijzen , in hoe verre Joden en Christenen afweken
van den inhoud der i^hriftetl , welke als heilig doos' beu

1
OVER M

?D.

?f

geëerbiedigd werden. Maar hij floep een' gemakkelijker
weg in , en beweerde, dat zij die boeien vcrvalscht hadden , en dat hij was vervaardigd niet ecne Goddelijke
zending, om den oorfpronkelijken godsdienst te herftellen op aarde.
Zoodra n1 A H 0 ar E n het karakter van profeet zich
aanmatigt , kan men bezwaarlijk nalaten , hem voor een
listig bedrieger te houden. Hij toch nam dit woord niet
in dien al;emeenen zin, volgens welken hetzelve ook een
gewoon onderwijzer of leeraar van den godsdienst beteekent ; neen , hij gaf zich uit voor een buitengewoon Godsgezant, die, door tusfchenkomst van den Engel r An it r ë L , meermalen openbaringen had ontvangen. Hier
haat hij beneden tv u MA ,.die ook Goddelijk gezag voor
om de wetten , die hij aan de Romeinen gaf, te-wend,
bekrachtigen. Deze waardige man was op eerre wettige
wijze tot de regering geroepen ; hij leefde in de duister
Icidendonms , en gevoelde , dat hij zonder de ver-nisdeI
ingevingen der nimf E G ER I A weinig zot Uit-mend
zedelijke verbetering zijner onderdanen. In-werknto
dat geval was misleiding meer verfchoonlijk. Doch M AH 0 M n D leefde ambteloos , en gebruik te zijn gewaand
Goddelijk gezag, om tot aanzien , eere en grootheid in
de wereld te geraken. IIij kende en erkende m o z E s
en J E z u s , als Godsgezanten. Of zal men zeggen ,
dat hij liet voorbeeld der ílichters van den Joodfchen en
Christelijken godsdienst voor zich had, en derhalve een
hooger gezag niogt voorwenden ? In geenen decle. Had
' A x 0 nt It n oenig blijk van Goddelijke zending kunnen
geven , hij zou regt gehad hebben , om gehoorzaamheid
te vorderen : maar zoodanig bewijs , als hier vereischt
werd, is hij altijd fchuldig gebleven. Integendeel poogde
hij niet drogredenen en magtfpreuken zich te behelpen,
zoo dikwijls iemand zijn gezag in twijfel durfde trekken.
Blijkens verfchcidene plaatfen in den Koran, waren er
fours onder zijne landgenooten , die Benig wonderteeken ,
als bewijs zijner Goddelijke zending, van hem verlangden . maar hij fpreekt telkens op verachtelijken toon
-
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van zoodanige ongeloovigen , en tracht gewoonlijk der.
zelver tegenbedenkingen te wederleg„-en , door te verzekeren, dat vroegere Profeten wonderen genoeg hebben
gedaan , maar dat die van geen nut zijn geweest , en het
derhalve noodeloos ware, er op nieuw te doen. Of zoo
hij fours nog op Beni; wonder zich beroept., dan is het de
voortreffelijkheid van den Koran , die , volgens zijn voor
geen boek ter wereld te vergelijken zou zijn ,-gevn,mt
en inwendige blijken van Goddelijke herkomst dragen.
M A ii o nT E i) ftclt zich derhalve in éénen rang niet
vz o z n s en J r z u s; ja hij wendt voor, dat in het
Evangelie zijne komst voorzegd is, en dat na hem geen
ander Godsgezant ooit weder zal verfchijnen op aarde.
Zoo maakt de gewaande profeet zich fchuldig aan bedriegerij. Hij wist immers wel, dat geen Engel hem bezocht, om hem openbaringen mede te deden. De omgang niet GA B n i ë L was listiglijk door hem verzonnen,
om blindelings op hooger gezag te doen aannemen, hetgene hij door redenering niet konde bewijzen. Met fchijnbaren eerbied moge hij meermalen (preken van NI o z E s
en j n z U s, inderdaad miskent hij beiden, daar hij zich zelven een gelijk gezag niet hen aanmatigt. Men zegge
of fchrijve dus niet , dat MA Fro M n D het voorbeeld der
llichters van den Joodfchen en Christelijken Godsdienst
voor zich had , en deswege hei voorwenden van Goddelijke zending hij hem verfchoonlijk moet geacht worden.
Alwie dit doet, kent aan MO ZE s en j E z u s geen hooger, dan menfchelijk gezag toe. De uitvinder van het
Islan2ismus had er geen ander, en kon geen ander toonen , hoezeer het dikwerf van hem werd gevorderd.
En zijn beroep op het inwendig bewijs, van de voortreffelijkheid des Korans ontleend, valt geheel te zijnen
nadeele uit , als men in aanmerking neemt , dat deszelfs
inhoud beantwoordt aan den fmaak der Arabieren, daar
integendeel de geest, welke in de fchriften des Bijbels
fpreekt, zich verheft boven dc gewone meeningen, en
ícrijdt tegen de heerfchendc vooroordeelen en neigingen
der menfchen, onder welke de daarin vervatte leer werd
verkondigd.
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1M1 A FT o m F D dan Haagde gelukkig in zijne onderneming, omdat hij grootenddeels zich fchikte naar zeden en
gewoonten van dien tijd. Hij begon de rol van profeet
of Godsgezant het eerst te fpelen , nadat hij , gehuwd aan
eene rijke weduw , vele tijdelijke middelen, en hierdoor
aanzien en invloed had verkregen. Volgens den Koran
mogt de profeet zoo vele vrouwen nemen, als hij goed
Bij gedeelten gaf hij zijne zoogenaamde openba--vond.
ringen, die hem van tijd tot tijd door GA B R 1 ë L mede
werden. Eerst gelukte het hem , door overreding-gedl
oenigen aanhang in Mekka te maken. De meesten zijner
medeburgers weigerden echter geloof aan hein te flaan,
omdat hij zijne zending niet door wonderen kon ƒlaven.
Nadat hij vervolgens door omilandigheden werd gedrongen, naar Medina de wijk te nemen, maakte hij gebruik
van geweld, om zijne leer aan de menfchen op te dringen. Hij greep naar de wapenen,, en veldflagen, die te
zijnen voordeele uitvielen , waren de middelen, door wel
liet Islarismus werd gevestigd en uitgebreid op aarde.-ke
III. Ik heb mij ter take geheld, in de derde plaats nog
iets te zeggen van liet nut, door MA x o ME n gellicht,
of van de uitwerkfelen zijner leer onder de menfchen.
Welk nut of nadeel az A H 0 M L n door zijne leer aan
het menschdom gedaan hebbe , is bezwaarlijk te bepalen.
Hierom werd zijne onderneming fleeds zeer verfchillend
beoordeeld. Wij vinden de daden des profeets van Mekka
vermeld in de Gefchiedenis; en wij kunnen wel gisfen,
maar in geenen deele met zekerheid weten, hoedanig de
loop der menfchelijke zaken zou geweest zijn, indien de
eerzuchtige man niet als hervormer en veroveraar opgetreden ware. Zekerlijk ítaat hier, gelijk doorgaans,
het goede tegen het kwade, en het kwade tegen liet goede over. Wat van beiden de overhand hebbe, zou welligt twijfelachtig kunnen fchijnen. Van eenen man, die
zich laat beheerfchen door eerzucht, en allerlei middelén
zich veroorlooft, om tot zijn doel te geraken , kan men
weinig heil verwachten.
Ik meen ergens gelezen te hebben , dat men de vesti-
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ging en uitbreiding van het Islamismtis als bewijs van
deszelfs nuttigheid mag of moet aanmerken , dewijl God
anders de zegepraal der leer van ai A II o M E n niet toegelaten zoude hebben. Hier fchijnt mij toe , eenige waar
te liggen; en evenwel kan men de ge--heidtngrofla
volgtrekking niet laten gelden. Immers zou dan ieder flout
geweldenaar, wiens ondernemingen gelukken, zich kunnen
beroemen op liet nut, dat hij flicht in de wereld, terwijl
hij door bloed en moord zich eenen weg baant tot ingebeelde grootheid; en zoodanige ftelling ware hoogstverderfelijk, wanneer ooit wilde dweeperij gepaard mogt gaan
niet onverzade lijke heerschzLicht. Gewisfelijk ftrekthet beítuur der 'Goddelijke Voorzienigheid zich uit over alle
dingen ; maar hieruit volgt geenszins., dat alles , wat onder Gods toelating gebeurt, op ziclizelve nuttig en betamelijk is, of de goedkeuring des Allerhoogíten weg
Veroveraars , als N A P o L n o N en anderen, die-dragt.
naar algemeene vereldhcerfchappij. fircefden, waren ook
onder hetzelfde opperbcftunr werkzaam en volgden de
plannen hunner eerzucht; doch zij waren geene mannen
Gods, die, uit zuivere beginfelen , naar zijn heilig welbehagen handelden. Geenszins ontken ik, dat de man des
gewelds , die in onze dagen leefde , veel nut heeft ge
maar nut , dat hij zelf niet bedoelde -- ja, meer-dan—
nut misfcbien, dan oppervlakkige befchouwers kunnen
opmerken. Geweldige verwoestingen, door eenen form
aangcregt, vallen ieder in het oog; de zuivering der lucht
is niet zoo blijkbaar voor allen, en nogtans heilzaam.
Het kwaad in de wereld wordt dikwijls middel ter bevordering van eenig goed. M A fl OMEE D' S onderneming
zal ook wel nut gedaan hebben ; maar ik zou niet durven
beweren, dat de voordeelen grooter waren , dan de nadeelen , die hij aan dc hoogfle belangen der menschheid
heeft toegebragt. En zegepraalt eene flechte zaak, oenigen
of zelfs langen tijd, door flechte middelen, wij hebben
geene reden , om dezen uitwendigen voorfpoed aan te
merken als blijk van derzelver inwendige deugdelijkheid
of van Goddelijke goedkeuring.
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In openbare fchriften is beweerd geworden , dat het
Christendom , door middel van het Islamismus , zijdelings
een' weldadigen invloed heeft gehad op een zeer groot
gedeelte des menfclielijken geflachts. Datgene , wat uit
liet Evangelie in den Koran is overgenomen , fchijnt mij
echter te weinig , en te zeer verwrongen te zijn, om
daaraan veel waarde te hechten. De geest van MA H oBz L D 's leer 11rijdt geheel tegen dien van c H R 1 s T U s,
en lrenmerkt zich door zekere bekrompenheid. Op ver
harten wordt in dezelve niet aangedrongen,-nieuwgds
en dc eigenlijke bef'emming van den mensch niet aangewezen. Van het ftreven naar zedelijke volmaking fchijnt
m A ii o m r D geen denkbeeld gehad te hebben. Hij fpreekt
wel van een toekomend oordeel en van regtvaardige ver
maar niet in een' Christelijken zin. De geloo--geldin,
vigen , dat is, allen , die hem als profeet erkennen,
zijn , volgens hem , al heel ligt goede menfchen , zoo zij
maar zekere voorgefchrevene plegtigheden waarnemen.
Ja, MA H 0 ME D verzekert op onderfcheidene plaatfen in
den Koran uitdrukkelijk , dat God het den Muzelman
gemakkelijk wil maken, om in den hemel te komen.-ne
Gebeden, aalmoezen en vasten zijn hij hem middelen ter
verzoening met God; doch aan het voeren van oorlog, ter
voortplanting van het Mahomedaansch geloof, wordt bovenal waarde gehecht, ter verkrijging der vergiffenis van
zonden. In den Koran leest men , dat één nacht, in de
wapenen doorgebragt , zoo goed is , als Bene maand in
gebeden. Ilan er wel iets bedacht worden , dat meer ftrijdt
tegen den liefderijken , zachtmoedigen geest van c ii it i sT is s, die aan de zijnen alle middelen van dwang of geweld, ter uitbreiding des geloofs, verbiedt? De dwaling
moest zich op zoodanige wijze verfpreiden ; de waarheid
zegepraalt door eigene inwendige kracht.
Stelt men de afgoderij , met alle de gruwelen des onzinnigen bijgeloofs , tegen het Islamismus over , zoo
fchijnt er reden te zijn, om te lIellen , dat BI A H o at F D
veel nut heeft gedaan in de wereld. Door hem is het
Ileidendom in de volkrijkt'ce landen der aarde vernietigd.
MENGELW. I82. NO. 12.
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Wie zoude het niet voor Bene weldaad houden, dat redelijke fcliepfelen hunnen Schepper leeren kennen en den
oenigen waren God aanbidden ? Zekerlijk heeft de Mahomedaan boven den Heiden veel vooruit ; hij erkent de
groote waarheid, dat er Hechts één God is , en dat alle
2nenfchen na den dood zullen herleven en tot een regtvaardig oordeel geroepen worden. Ik geloof ook, dat
M A H 0 M E D verbetering van zeden heeft bevorderd onder de heidenfche volken, welke door hem teruggebragt
werden van het wangedrogtelijk bijgeloof der afgoderij. Doch
Bene andere vraag is het, of het bedrog des profeets van
Mekka de vorderingen des Christendoms niet verhinderd,
en dus meer fchade dan voordeel aan de zaak der waarheld en der deugd gedaan hebbe. Ware ai A H 0 1\r It D
niet opgetreden als hervormer , in Arabië en de overige landen van Azië, gelijk ook in Egypte en andere
deden van Afrika, zou welligt het heidendom nog langen tijd hebben blijven befaan. Men neme hierbij echter ook in aanmerking , dat het Islamismus aan vele oorden tevens liet Christendom verdrong. Ja , onder zekere
bepalingen worden • joden en Christenen geduld; maar
hoe vernederend zijn de voorwaarden ! Wij hebben ons
geenszins te verwonderen, dat belijders van het Evangelie , die onder Mahomedaanfche overheerfching leven , op
zoo lagen trap van verfiandelijke en zedelijke ontwikkeling flaan blijven. Daar werkt het Islamismus blijkbaar
ten nadeele des Christendoms.
Het Islamismus , dat zegepraalde, fpoedig zich uit
dezen dag zich flaande hield, moge-breidntop
ginds en elders, in den beginne vooral, nut geflicht he?ben , door het befcrijden van alle afgoderij ; federt de vestiging van dat tlelfcl is tijds genoeg verloopen, om deszelfs waren aard te kennen. Wat leert ons de gefchiedenis van vele eeuwen dienaangaande ? Het geloof, dat
M A HON E D vordert , fchijnt meer blinde onderwerping,
dan redelijke overtuiging te zijn. Hij bedoelt geene toenerimende verlichting des verf ands en veredeling des harten.
Gehechtheid aan vormen en uitwendigheden houdt den
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echten Alaze?;m'in terug vary onpartijdig onderzoek naar
waarheid. Hij kenmerkt zich door hoogmoedige zelfverheffing en door haat tegen alien, die de Goddelijke herkomst van den Koran niet willen erkennen. Onder Mahomedanen is geen voortgang in kunften en wetenfchappen , gelijk elders. Zij befchouwen zich als Gods lievelingen en als wettige beheerfchers der aarde , die rcgt hebben, om alle ongeloovigen in onderwerping te houden.
En deze gezindheid kont niet voort uit het kwalijk ver
Koran , maar is een eigenaardig uitvloeifel-ftanvde
der leer van DT A H OME D. Het Islamismus , derhalve,
verhindert de vorderingen van den menfchelijken geest,
en kweekt trage domheid , of koestert wilde dweeperij.
Had de listige bedrieger de rol van profeet niet gefpeeld,
misfchien zoude een zoo aanmerkelijk gedeelte des menschdoms, als nu nog door den Koran in treurige onkunde
wordt gehouden, zich reeds verblijden in het liefelijk licht
der waarheid.
Men kan, en niet zonder reden, hierop aanmerken, dat
een verbasterd Christendom, zoo als er ten tijde van M Ai-i o M u n in tlrabi ë en elders werd gevonden, ook wei
om de menfchen zedelijk beter en geluk -nigefchktwas,
te maken. Ik erken dien treurigen toefland, de ver-kig
onkunde, de gedurige twisten en vervolgingen-regand
Christen
- belijders onder elkander — ook de diepe
der
bedorvenhcid van velen; maar als ik hiertegen ook bedenk, hoe geheel liet noordelijk gedeelte van Europa
nog heidensch was , toen het Islamismus in het Oosten
opkwam, — als ik in aanmerking neem, hoe niet de
Koran, maar de prediking van het Evangelie, offchoon
met menfchelijke bijvoegfelcn en wanbegrippen grooten1eels vermengd, hier allengs de bijgeloovigheden des Hei
heeft verdreven, — en als ik dan eindelijk over--denoms
weeg, hoe het Christendom in ons werelddeel allengs cenc
verflandelijke en zedelijke ontwikkeling heeft bevorderd,
die ons eene blijkbare meerderheid boven de talrijke aan
-hangersv
MA x 0 M E n geeft, zoo hel ik over, om te
gelooven, dat het Islamismus veelmeer fchadelijk , dan
Ss a
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heilzaam was in de uitwerkfclen, zoo niet misfchien deszelfs zegepraal heeft moeten dienen, om nog grootere
verbastering onder de belijders van het Evangelie te voor
om de kern een er betere Christenheid te vor--komen,f
men; en wie weet, of de woelingen der Muzelmannen
ook heden ten dage het middel niet kunnen worden , om
velen, die zich Christenen noemen, verder te louteren
en te veredelen ?

IETS OVER K. WESTERBAEN , W. Z.

Aan den Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer!

T oen ik onlangs de fchoone verzameling van Prenten,
tot de Vaderlandfche Kerkgefchiedenis behoorende, en bij
de Bibliotheek mijner Gemeente alhier berustende, op
nieuw doorzag , vond ik onder de Portretten ook dat van
mijnen eerwaardigen Grootvader K O R NE L I S w E sT E R B AE N, W. Z. , eenen man, wel waardig onder de
Geleerden der achttiende eeuw en onder de ijverige uitbreiders van den goeden fmaak onzer Landgenooten vermeld
en aan de vergetelheid ontrukt te worden. Reeds land
had ik mij daartoe verpligt gevoeld ; doch eene misfchien
te ver getrokkene kieschheid weêrhield mij. Nu befloot
ik, eene kleine hulde bij 's mans portret in de gemelde
verzameling neer te leggen. Doch weldra begreep ik ,
dat het misfchien den een' of ander' , vooral van diegenen
onzer oudere Landgenooten, die hem gekend hebben ,
niet onaangenaam zou zijn te weten , dat dit door
mij gefchied is, en te lezen , wat ik over hem gefchreven heb. Uw geacht Maandwerk koude ik voor
het gefchikt[Ie middel , om daartoe de gelegenheid aan
te bieden. Ik zende u dan het flukje, en verzoeke,
om het daarin Gene plaats te geven , onder den titel van:
Iets over K. WESTERBAEN, W. z. Zoo dit gefchieden kan , zal het aangenaam zijn aan hem , die de eer
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heeft, zich, met betuiging van hoogachting, te onderfchrijven :
Uwen dienstvaardigen Dienaar

1lmferdam,
20

C. W. WESTERBARN.

Junij 1328.

D it is het afbeeldfel van mijnen zeer geleerden en arbeidzamen Grootvader , K OR N E L IS WESTERBARN,
w. z. , laatst Predikant te Rotterdam , en aldaar als Emeritus hoogbejaard overleden in het jaar 1774. Uit zijne
nagelatene papieren is hij mij gebleken , een befchaafd en
belangrijk prediker geweest te zijn. Dat hij ook eenen
zuiveren, klaren en gemakkelijken Nederduitfchen íiijl
voerde, door het beoefenen der werken van E o o F T,
VONDEL en de 8 R A N D T E N zeer veredeld, dit getuigen zijne menigvuldige keurige vertalingen van de bes
Errgelfche werken van zijnen tijd , meestal met zijne-te
aanteekeningen verrijkt uitgegeven , en inzonderheid van
de Algemeene Historie in 19 kwarto deelen , en van N.
L A R D N E R 'S Geloofwaardigheid der Evangeliegefchiedenis, waarvan hij flechts vier deelen vertalen konde,
omdat dit werk te geleerd was voor een genoegzaam algemeen vertier. Zijne Adverfaria Grceca , Latina , Historica atque Theologica, onder mij nog heden berustende, bewijzen meer dan genoegzaam zijne zeer uitgebreide belezenheid in de oude en nieuwe Litteratuur. Om
zijne geleerdheid niet min , dan om zijne uitnemende braafheid, achtbaarheid, vredelievendheid en aangename gezelligheid, was hij, vooral te Utrecht, zoo hoog geacht
en bemind, dat de fledelijke Regering aldaar hens , bij
zijn vertrek naar Rotterdam., met het Groot Burgerregt
voor hem en zijne kinderen vereerde , waarvan hij, vóór
het Iile en IIIde deel zijner bovengemelde vertaling van
L AR D NE K, in zijne opdragt van dezelve aan die Regering , dankbare melding maakt. Opmerkelijk is het ook ,
dat IiIERONYMUS VAN ALPHEN, Floogleeraar in
de Heilige Godgcleerdheid aan de Hoogefchool te Utrecht, in zijne belangrijke aanprijzende' voorrede voce
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dit werk, den vertaler van hetzelve noemt den cerwvaardigen en b ij uithek vljtigen , der beide talen (der Enge/felle en der Nederduitfche) niet alleen rnagtigen ,
maar ook der zaken kundigen , zeer geleerden Heer
KORNELIS WESTERLAEN, w. z., thans ver naaarden Leeraar in de Rem onflrantschgezinde Gemeente te Rotterdam, en dat hij voorts aan de vertaling
toekent eerie volkomene getrouwheid , eene meest naauwkeurige overeenflemming van den zin , dien de Schri ver in zone tale heeft uitgedrukt, met den zin, dien
de Vertaler zonen Lezer wil inboezemen, en evenwel
tevens Benen zuiveren, zoetvloeienden,niet opgeblazenen
of gemaakter , maar duideljken en verflaanbaren fl l ;
niet deze bijvoeging: Op deze wi/ze te vertalen, is aan
weinigen gegeven. Als men nu den hecrfchenden geest
van dien tijd in aanmerking neemt , dan is zoo wel de
vermelde gunst van de Burgemeesteren, Raden en Vroedfchappen der ftad Utrecht , als deze loffpraak van den
Hoogleeraar V A N A L P II E N aan eenera Remonfrantfchen Leeraar, eene zeer vereerende ondcrfcheiding voor
de gevers niet min , dan voor den ontvanger, geweest ; te
meer, daar deze niet gewoon was, zijne gevoelens te
yerbergen , maar zich 1leeds Benen ijverigen en krachtigen voorpander betoonde van Christelijke vrijheid , regt
en waarheid. Men ontwaart dit nog heden uit zijnen
Teugel voor den fiver des Predikfloels, nevens eenige
andere Dicht[lukken , na zijnen dood , in één bundeltje, te Leyden, bij KAREL D ELF 0S, in 1774 uit
zijnen zoon, wi L L E bi w E S T E R L A E N,-gevndor
x. z. , wijlen mijnen geachten Oom en opvoeder , Predikant te Noordwik binnen. Te vergeefs zou men in deze
dichterlijke voortbrengfels eene hooge dichterlijke vlugt
zoeken, vooral niet in zijnen Zwanenzang, een voort
ouderdom , doch , om-brengflvadiztjren
zijnen levensloop en hartelijke Godsvrucht te leeren kennen , niet onbelangrijk. In zijn eertic Eeuwgetifde der
Utrechtfche 4kadeinie , echter , gloeit warmte en fchittert
levendigheid va n fchilderachtige voor{lellingcn. Dit íluk ge-
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tuigt mede van zijnen ijver in geleerde nafporingen , en
is, ook uit hoofde van de bijgevoegde aanteekeningen ,
voor de gefchiedenis van die feestviering , en van de Utrechtfche Akademie in het algemeen, zeer lezenswaardig.
Wijders einde ik nog door hemzelven aangeteekend,
dat PI E TER 008 T D A M, wien hij noemt een deftig ,
deugdzaam, opregt en geleerd man , en van wien ik een
keurig handfchrift , behelzende eene Grammatica Belgica in het Fransch en Latin, nevens elkander geplaatst,
ten einde vreemdelingen de grondbeginfels onzer taal te
leeren , aan de Bibliotheek mijner Kerk heb gefchonken ,
zijn leermeester is geweest in de Griekfche en Lat jnfche
talen , van Februarij 1710 tot Julij 17x2 , toen hij tot Student bij onze Kwcekfchool met of is aangenomen. Gedurende deze twee en een half jaren, begaf zich de aan
werkdag , te voet , heen en we--flandeStu,icr
der, van zijne geboorteplaats Katwijk aan den Rijn naar
Noordwijk binnen, de woonplaats van zijnen leermeester , om de gemelde Griekfche en Latijnfche lesfen te
halen , welke hij zich tact eene zeldzame naarftigheid ten
nutte moet gemaakt hebben, daar hij , in tenen zoo kor
tijd, Bene gansch niet algemeene bedrevenheid in die-ten
beide talen wist te verkrijgen. Doch ik moet hier niet
verzwijgen , dat zijn verfland reeds eene meerdere rijp
bezat, toen hij zich aan deze fludiën toewijdde ,-heid
welke vervolgens zijnen mannelijken leeftijd verfierden ,
en hem, tot in hoogen ouderdom ., vermaakten. Zijn
dood, die de Rotterdlarnfche Gemeente vooral rouw deed
dragen, wekte lijk- en lofdichten ; want zijn leven was
geacht geweest ook bij de voornaamfle Dichters van zijnen
tijd, vooral bij zijnen vriend n I R K s rr I T s, vóór wier
gedrukte werken men doorgaans ook iets van hem vindt. P 0 0 T had hein Benen dichterlijken brief gefclireven , die
onder deszelfs werken gedrukt gelezen wordt. Ik heb
dien, met de eigene hand van dezen Dichter zeer net gefchreven en geteekend , bezeten , doch naderhand prefent
gedaan, om te beter bewaard te worden, aan de geëerde
Familie van wijlen den Fiskaal Mr. c U I L L. V A Al D E R
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hr E E t: s c ii in 's Gravenpage, welke eene zeer fchoone
verzameling van 1woggrapha van groote mannen bezit,
die , zoo ik meen , thans in handen is van Z. E. den

Minister Mr. C. F. VA N at A A NE N.
Zoo heeft dan mijne hand mijn hart gehoorzaamd,
door deze geringe hulde toe te brengen aan den verdien
wiens naam nog lange vereerd worde, ge -fieljknma,
zijne gedachtenis in zegening blijft bij zijnen dankba--lijk
ren en liefhebbenden kleinzoon
.?rJ?erdam,
Mci I828.

C. W. WESTERBAEN.

2j

G. H. VAN SENDEN AAN S. MULLER.

Hoogeerwaardig, hooggeleerd Heer!

W

anneer Ik nog eenmaal de pen opvat, om UHE. met
betrekking tot ons overbekend gefchil een paar letteren te
fchrijven, dan zult Gij wel reeds bij voorraad gelooven willen, dat ik daarmede niets minder bedoel, dan de teekening
van den vrede ook maar één oogenblik te vertragen. Trouwens zoo gaarne ik voor eene groote en heilige zaak in her
ftrijdperk treed, zoo ongaarne voer ik duellen. Als zoodanig
hebt Gij mij reeds kennen geleerd. Wat het publiek toch
niet weet, dat weet UHEerw., dat ik namelijk van mijne
zijde pogingen gedaan heb , om, vóór de zaak in de wereld
kwam, haar in der minne te fchdkken ; en U is even wèl bekend, dat naderhand , toen UHEerw. mij door Uwen beflisfenden flap tot eene regtvaardige noodweer gedwongen heeft ,
ik middelen aan de hand gegeven heb , om met het fortiter
in re , het fuaviter in fnodo te vereenigen; niet om mijnentmaar om Uwentwil.
Thans, nu ik in Uwen brief van d. 26 Julij weder een
waarfchuwend voorbeeld zie , hoe ligt een dergelijke twist in
eenen penneíirijd, vol van beleedigende perfoonlijkheden, ontaardt
en hoe weinig men zijne driften meesterblijft ,zalikten derden
male een offer op het altaar des vredes brengen. Ik wil de
verleidelijke verzoeking om UHEerw. voet voor voet te wederleggen , weerhand bieden ; het ten dien einde neergettel-
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de, doorhalen , en liever mijn opgewonden gevoel onderdrukken, dan mij aan het gevaar bloot Hellen , om met UHEerw.
op dezelfde klip te firanden. Imperare fibi, maximum imperium est !
Nog één woord. UHEerw. heeft, ik weet niet hoe, uit
mijnen brief afgeleid, dat de Hoogleeraar HE II NGA de fteller
is der beoordeeling van H ES S E L IN K' S woordenboek en de
aanmerkingen daarop , in de Theol. Bibl. Ilde Deel, blz. Sog
en IX Deel, blz. 1 -30. Dit heb ik nergens gezegd en ik
weet, dat de waardige man aan deze belangrijke Rukken,
part noch deel heeft. (*)
Met den wensch , dat de echte verdraagzaamheid , binnen
het heilige haar gehelde perk , de liefde naast de waarheid in
zusterlijke vereeniging doe groenen en bloeijen , heb ik de
eer mij te noemen ,
Hoogeerwaardig, hooggeleerd Heer!
Uwen medebroeder in J. C. den Zone Gods.

Middelhert,

G. H. VAN SENDEN.

d. 25 Aug. 1828.
(*) Ik bedank den Heer VAN
mistlag van mij verbeterd heeft.

SENDEN,

dat hij dezen
M.

VERTOOG OVER DE KUNST VAN VLOEKEN.

(Door den onlangs overleden' Engelfchen Staatsminister
G. C A N N I N G in 1786 gefchreven op de School te Eton,
in vijftienjarigen leeftijd , en geplaatst in het toen door
een viertal van derzelver kweekelingen uitgegeven
weekblad the Microcosm.)

O

pmerkzame befchouwing van gewone verfchijnfelen des
tnenfchelijken levens kan dikwerf aangenaam zijn. Met eenigen mijner vrienden verlustig ik snij hierin meermalen, terwijl wij acht geven op alles , wat wij hooren of zien gebeuren. Over de velerlei pogingen der onvermoeide vlijt
nadenkende, hebben wij weleens ons verwonderd, dat onder de groote menigte lieden, welke beloven, alles, wat er
in een fatfocnlijk man wordt vereischc, te willen onderwíizen, nog niemand heeft ondernomen, les te geven in Bene
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kunst of wetenfcliap, welker gebruik meer algemeen aan.
genomen is door menfchen van eiken fland der zamenleving,
dan misfchien eenige andere zaak onder de zon: ik bedoel
de edele kunst van vloeken.
Deze bekwaamheid brengt inderdaad zoo vele en zoo groote voordeelen aan , dat dezelve zich reeds verfpreid heeft
onder lieden van allerlei rang , van den hoog - adellijken heer
tot aan den lijfknecht, en van den flaatsdienaar tot den handwerksman. Het vloeken toch is de band des vertrouwens ,
het zegel bij verzekeringen of ontkenningen. Ook de betuigingen der verliefden ontleenen vanhier kracht, en geen
bewijs zou anders geldig zijn, ja , men moet bekennen, dat
er heden ten dage zeer groote verbeteringen zijn gemaakt
in de wijze , waarop iemand zijne invallen en meeningen
kan ophelderen en bevestigen. Hij behoeft flechts ééne
hoedanigheid — onbefchaamdheid — te verkrijgen, en van
één lastig medgezel — het geweten — zich te ontdoen, om
altes te beweren, wat hem in her hoofd komt. Met eenen
vloek verzekert hij flout en flijf de onwaarfchijnlijkite dingen, en beroept zich op zijne eer; zoo houdt alle twist en
tegenfpraak op. Hoe veel nnttelooze moeite van nadenken
en onderzoek befpaart hij hierdoor niet aan zijne hoorders 1
Ware deze kunst vroeger tot eenige volkomenheid gebragt
geworden, men zou ons minder lastig gevallen zijn met de
onophoudelijke twisten van dien nutteloozen hoop lieden,
welke den naani van Jilozofen dragen ; en een middelmatig
voorvechter had dan een algemeen wereldflelfel bepaald naar
zijn eigen plan, en de planeten doen bewegen naar zijn
welbehagen , zoo hij maar, als een matroos, had kunnen
vloeken en zweren bij God en Duivel.
Doch dit is Hechts het geringfle gedeelte der voordeelen,
welke eene kunst van zoo wijden omvang en van zoo uitgebreide nuttigheid aanbrengt. In de beraadflagingen over
de hooge belangen van den lande, in de pleitzaal , kort
overal geeft dezelve kleikt aan de lerkfle bewijzen,-om
en blijkt, de meest vermogende kracht ter overtuiging te
hebben.
Een oud fpreekwoord zegt, dat men Meehes een paar
woorden noodig heeft, om eenen koop te fluiten. Dit is
heden ten dage geenszins het geval. Zonder vloeken en zweren fchijnt thans niets uitgevoerd te kunnen worden. Zoo
wel de handelaar op de beurs, als de geringfle uitdrager be-
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dient er zich van, om met zekere woordenrijke welfprekend.
held zijne goederen den kooper aan te prijzen. Bijna ieder
koopman, honigzoet en leugenachtig van tong, zal onbefchroomd, zoo men zijne waarheidsliefde in twijfel trekken
mogt, wenfchen, dat de Duivel hem hale, indien zijne waren niet zoo goed zijn, als hij zegt. Ik herinner mij, te
hebben hooren (preken van zeker, uit hoofde van groote
geleerdheid , beroemd perfoon , die , om te weten , of aarde
of water het grootfle gedeelte van onzen aardbol uitmaakte, op den inval kwam, om beide deelen met de uiteríle
naauwkeurigheid van elkander te fcheiden en ze voorts tegen
elkander te wegen; waarna hij het vraagfluk befliste op
eene wijze , welke thans geenerlei verder onderzoek meer
overlaat. Op gelijke wijze zou men kunnen te werk gaan ,
om te vernemen, in welke evenredigheid de vloekwoorden
fiaan tot de andere woorden, die lieden ten dage den inhoud
der gewone gefprekken uitmaken. Ik denk, dat de balans
weleens naar den kant der eerhen zou kunnen overhellen.
Dit althans houd ik voor zeker, dat dikwerf deze, zoo het
Schijnt, onfchuldige hopwoorden liet aanmerkelijltfle gedeelte
uitmaken der gefprekken van hen, die , of door hunne
zotte ijdelheid, of door de dwaze bewondering van anderen, als toongevers (incroyables en élégaans, gelijk de Parijzenaars hen noemen) in de gezelfchappen optreden ; en
dat heeft zoo wel plaats in die kleinere kringen , alwaar
ik meer onmiddellijk gelegenheid heb, waarnemingen te
doen, als bij hoogere handen, voor welke het vloeken
even zeer behoefte is, als ordeslint en adelbrief. ja, er
zijn lieden, welke niet minder belangflelling dan innerlijke
zelfvoldoening toonen , zoo zij een nieuw fatfoen in de
kleeding of een' nieuwen vloek mogen uitvinden. Ook
de vrouwen (en aan derzelver zweren hecht men niet wei
geloof) hebben het reeds verre gebragt in deze kunst.-nig
In het ganfche rijk is bijkans geene koopvrouw meer,
welke niet hare onbeduidende verwenfchingen en bastaardvloeken heeft, op fchellen toon fchreenwende, of ook wel
op meer welluidende wijze, gelijk de onnoozele duif of be.
tooverende nachtegaal, zich doende hooren, om den kooper
de deugdelijkheid van hare waar te verzekeren. Voorts is
het mede een der fchitterendc bekwaamheden van kinderen,
gelijk men dikwijls kan opmerken: menig knaapje , den ou.
derdom van vier of vijf jaren bereikt hebbende , flamelt reeds
de vloekwoorden, die het dagelijks hoort uit den mond van
;

\
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volwasfene perfonen. De gelukkige vader verheugt zich
over de vroege vorderingen van zijn kroost en glimlacht
met innig vergenoegen, terwijl hij in de levendige uitdruk
deze kinderlijke bevestigingen de blijken van ver-kingva
meent te ontdekken, welke iets groots beloven. —-nuft
Kortom, in eiken leeftijd, in alle rangen en (landen der
maatfchappij is het vloeken dikwerf de eigenlijke fpil, waar
draait; het is eene alles afdoende aanvulling,-ophetgfrk
wanneer men geene woorden heeft , om zich wed uit te drukken. Het moet gelden, als bewijs van kennis en bekwaamheid, en fchijnt tot gemakkelijk voertuig voor elke gedachte
te dienen. Hoe toch zou iemand zijne geestigheid in gezelfchappen uitkramen • als hij van vloeken en hopwoorden
zich moest onthouden? De aandoeningen der gramfchap en
der fmart, der vrees en der wanhoop, der dartelfle wellus
verwondering en der uiterfte verflagenheid laten-tighed,r
op dezelfde wijze het gemakkelijkst zich uitdrukken. Het
vloeken is, om mij van het naive woord van zekeren dichter te bedienen, de vroedmeester van den geest. Wat mensch
leeft er, die, wanneer hem eenig ongeluk overkomt, niet
verwonderlijk veel van de zwaarte zijner rampen verligt
gevoelt, zoodra bij eenen vloed van vloekwoorden tegen de
oorzaak van al dat kwaad uitbraakt ? Welk fpeler, die arm
is geworden, terwijl hij door dwaze fpeelzucht zich liet weg li epen, vindt geene krachtige opbeuring en vertroostende
bemoediging in het verwenfchen van de hem ongunflige
fortuin ?
Daar dan de voordeelen van het vroegtijdig aanleeren der
zoo belangrijke kunst van vloeken zoo groot en zoo blijkbaar zijn, weet ik niet, wat een fatfoenlijk man, nog niet
vooringenomen tegen deze gewoonte door de meer en meer
In onbruik gerakende drangredenen van Godsdienst en zede leer, daartegen zou kunnen inbrengen, en verwonder mij ,
dat nog niemand ondernomen heeft, dezelve tot een geregeld
(elfel te brengen, en theoretisch te onderwijzen, hetgene
praktisch zoo algemeen in gebruik is en voor velen behoefte fchijnt te zijn. Eene onderneming van dezen aard zou
buiten twijfel zeer goeden opgang maken, vooral in onzen
leeftijd, waarin men wel veel moeijelijker dingen durft wagen, die evenwel fchijnen te gelukken. Honden, katten,
zelfs varkens, de domften der dieren , worden onderwezen,
om handelingen te verrigten , waartoe verband wordt veteischt.
,
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Het is nog niet zeer lang geleden, dat de edele kunst van

bokten in Engeland flelfelmatig werd behandeld door de Heeren FIGG en B ROUGITT ON, onflerfelijke namen! Deze
leerden aan grooten en edellieden theoretisch en praktisch ,
hoe men elkanders ligchamen kan kneuzen en verminken , en
elkander de oogen uit het hoofd kan doen fpringen, met de
houding van een' H E R cu L E s, gewijzigd door de bevalligheid van een' APOLLO. Een ander, zijnde een beroemd
vreemdeling, gaf les in de kunst, om met gemak en vaar
te eten, offchoon, naar mijn eenvoudig ver-dighefop
weinige lieden eenen meester noodig hebben, die hun-fland,
leert, het eten in den mond te brengen. Doch het plan,
dat ik voortlel, zou van veel grooter nut zijn en zekerlijk
geen minder gelukkigen uittag hebben. Daar zijn toch lieden, die, het zij om hunne jonge jaren, het zij om hun
zwak geflel, het vermaak van bokten niet kunnen genieten;
voor anderen zou onderwijs in het foep-eten nutteloos zijn,
om geene andere reden, dan dat zij niets hebben te eten;
maar ieder heeft het vloeken in zijne magt, en noch de ledigheid der beurs, noch de zwakheid van geest of ligchaam
belet iemand, er naar wensch gebruik van te maken. Menigeen, hoe vrekkig hij anders ook zijn moge en hoe zeer
hij den flerkilen afkeer van het mededeelen hebbe , werpt
vloekwoorden in menigte, als met kwistige milddadigheid,
daar henen. Zoo derhalve deze wetenfchap behoorlijk wierd
gehandhaafd door een bekwaam fpraakmeester, zou dezelve
rnisfchien mettertijd beter, dan eenige andere, kunnen ver
droombeeld van zekeren geleerde , om na--weznlijkht
melijk eene algemeene taal in te voeren. Ontkennen wil ik
echter niet, dat er nog eenige geringe zwarigheden tegen het
dadelijk in werking brengen van dit plan zich opdoen, waaronder buiten twijfel deze niet de minfile is, dat de vloek
volgens derzelver algemeen gebruik heden ten da--worden,
ge, eigenlijk niets zeggen, juist omdat ze te veel willen
zeggen. Deze bedenking is zoo gegrond, dat ik het mij
vooreerst tot eenen regel heb gefield, mijn vertrouwen op
iemands zeggen te verminderen, in evenredigheid van het
grooter getal vloekwoorden, waarmede hij aan zijne verzekering of ontkenning kracht poogt bij te zetten. Handel ik
onredelijk in dezen?... Maar kan ik in de meeste omitandigheden wel anders te werk gaan? Kan ik b. v. van eenen
vriend gelooven, dat hij het meent, wanneer hij mij, bij
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een' door mij beganen misflag , of ook Hechts bij verfchil
van begrip , de eeuwige verdoemenis toewenscht ? Een oud
wijsgeer heeft aangemerkt , dat niets verderfelijker voor de
Inenfchen zijn zoude, dan de vervulling hufner wenfchen;
en, inderdaad, ik hel over tot dit gevoelen: want velen mijner vrienden zouden , indien hunne verwenfchingen van zichzelven gevolg hadden gehad, bezweken zijn onder de menigte van allerlei onheilen , die men zich Hechts kan verbeelden.
Ja , wanneer zoodanig iets gebeurde , zou er thans naauwelijks
een mensch zijn, die armen, beenen of hoofd ongefchonden
had bewaard voor den dienst van Koning en vaderland. Deze hebbelijkheid van vloeken is eenen Officier van mijne
kennis zoo zeer eigen geworden, dat, offchoon hij dén oog
in den flag heeft verloren, hij evenwel van zijne geliefde
fpreekwijze niet kan afzien, en verwenfchingen tegen zijne
beide oogen uitfpreekt met eene onverfchilligheid en gemak
alsof hij dezelve nog had; zoo zeer kon de ge--kelijhd,
woonte van vloeken hem misleiden ten opzigte van datgene, wat hij niet meer bezit. Ik vermoed derhalve, dat
zij, die telkens van vloekwoorden en verwenfchingen zich
bedienen, dikwijls daarbij niets denken, of die gewoonte
voor iets fraais houden; want dachten zij, dat vloeken kwaad
was, zoo zouden zij immers niet bij voortduring zich willen;
fchuldig maken aan eene verkeerdheid, welke niet eens vergoelijkt zou kunnen worden met de gewone verontfchuldiging van andere fouten , dat namelijk vermaak of vervulling
eener dagelijkfche behoefte het doel ware. Ik kan niet geboven, dat iemand zoo ftoutmoedig zichzelven zou willen
verwenfchen , en in openbare gezelfchappen vloekwoorden
uitbraken , aan welke hij in de duisternis en eenzaamheid
niet zou durven denken zonder te beven.
De hebbelijkheid van vloeken moet, buiten twijfel, dan
aangemerkt worden als eene fchoone hoedanigheid en als een
aangenaam bewijs van jeugdige vrolijkheid. Zoo nu iemand
als Profesfor in deze edele wetenfchap wilde optreden en
gewenschten opgang maken , zal ik hem wel niet behoeven
te herinneren, dat het van belang kan zijn, onze gemeene
en ouderwetfche namen te vervormen in meer modifche Franfche of in de welluidendfle Italiaanfche eigennamen, b. v.
IIENDRII{ in HENRI, PIETER in PEDRO, KLAAS in
NICOLINI, GERRIT in GIRARDOT, enz. Voorts doe
hij , in zwellendeu fluit , eene aankondiging, hoofdzakelijk in.
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houdende dat hij van jongs af in de beste gelegenheid ge,veest zijnde, om in vleeschhallen en op vischmarkten in het
vloeken zich te oefenen, en vervolgens jaren lang tijd en vlijt
hangewend hebbende, om daarin verder zich te bekwamen,
thans als Profesfor in deze voortrefelijke kunst, die geen
aanbeveling noodig heeft, onderwis wil geven, enz.; dat Heeren en Dames alle, thans meest in de mode zijnde, mdnieren
van vloeken in de meest mogel ijke volkomenheid bij hem zullen
kunnen leeren , enz.; dat h ij eerlang een boek zal uitgeven,
onder den titel van: „ Volledig 1loekwoordenboek," of: „ De
volmaakte Vloeker." In dit werk behoort alles voor te komen,
wat bij elke gelegenheid en in elk jaargetijde, naar gelange
van ouderdom , rang en betrekking der perfonen, dienflig kan
zijn, (fentimentele uitroepingen en verwenfchingen of bastaardvloeken voor Dames vooral niet te vergeten) verzeld
van eene bijzondere opgave der verwenfchingen voor het
loopende jaar. Zoo doende, zal de man , buiten twijfel,
niet weinig aanmoediging vinden, is het niet bij de eenvoudige lieden van den eerbaren middelband , dan voorzeker in
de fatfoenl%jke kringen.
,

,

BRIEF VAN N. N. AAN N. N., LID VAN HET PLAATSELIJK BESTUUR TE N. ,- OVER TIET VERGELIJKEND EXAMEN VAN
ONDERWIJZERS.

(Vervolg en flat van bij. $08.)

I

k heb dan, geachte vriend 1 u twee gehoudene examina befchreven, en er hier en daar een wenk tusfchen gevoegd , u
mijne meening over een en ander kenbaar makende; laat mij
nu u kortelijk nog eenige gedachten over de beste wijze, om
den gefchiktilen perfoon voor uwen vacanten Onderwijzerspost te verkrijgen, opgeven.
Wanneer uw Onderwijzer vertrokken is , maakt gij bekend in
de Bijdragen van het Schoolwezen en in de Courant uwer Pro_
vincie , dat die post bij u vacant is, met zuivere vermelding
van de voordeelen , welke er aan verbonden zijn, en niet, zoo
als fomtijds gebeurt , bij vergrooting , om daardoor des te meer
Sollicitanten te lokken , van welke hij, die beroepen wordt,
zich niet zelden meer vermindert dan vermeerdert in inkomen ;
en vooral niet , zoo als ik u van * * * verhaald heb, om den
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beroepenen Sollicitant voor eenen tijd van een gedeelte vara
zijn traktement te berooven. In die oproeping bepaalt gij
natuurlijk, binnen welken tijd men zich moet aangeven, en
geeft er tevens bij op, dat de dag der examinatie nader bekend zal gemaakt worden. Als de tijd van aangeven verloopen is , weet gij dus, uit welke Onderwijzers eene keus moet
gedaan worden. Vóór dat nu het examen gehouden wordt ,
gaat gij de fcholen der Sollicitanten bezoeken. Gij wint, als
onbekenden, in de naburige plaatfen, en in onderfcheidene
herbergen, van de woonplaats des Sollicitants , berigten in,
ten opzigte van zijn dagelijksch gedrag, omgang met menfchen en kinderen, enz. enz. Gij beziet, door behulp van
den Sollicitant, de kerk en fchool ; hierdoor komt gij met
hem in kennis, woont zijn onderwijs bij , laat hem daar liil
werken, maar geeft intusfchen onbemerkt naauwkeurig acht,
hoe hier alles in zijn werk gaat. Als goede kenteekens zoude
ik u opgeven, dat de kinderen beleefd, befcheiden, zinde
zijn; dat zij oplettend hooren en zien , en-lijkenfprazm
niet verfrooid in gedachten zitten, als de Onderwijzer met
hen fpreekt; vooral ook, of hij, meer den pligt van minzaamheid omtrent onbekende perfonen , dan dien ten opzigte
zijner leerlingen, tracht te vervullen ; of alles gedwongene
fraaijigheid is, dan of alles natuurlijk gefchiedt, enz. enz.
Van zulk een onderhandsch onderzoek houdt gij aanteekening; en, na op die wijze de fcholen der Sollicitanten te
hebben bezocht, en wegens hen de noodige berigten te hebben ingewonnen, kunt gij nu vooreerst uw werk (laken en
het examen afwachten. Wat den tijd , aan hetzelve te befleden, betreft, die is van 9 des morgens tot 9 des avonds,
met behoorlijke tusfchenpoozing voor ververfching, lang genoeg. En in die tijdvakken van rust zal uwe menfchenkennis u ongedwongene , vrolijke fpraakzaamheid van 11111e ach
eerlijke opregtheid en gulle openhartigheid-terhoudni,
van laffe en de rnenschheid onteerende valschheid en vleijerij doen onderfcheiden. Gij bezit M u L L E R 'S veel hoofden
veel zinnen immers, en ik ken uwe bedrevenheid hierin. Wat
verder de werkzaamheden betreft, welke er verrigt zullen
worden, dit komt mij voor eenig en alleen af te hangen van
den Schoolopziener; verkiest die b. v. fchriftelijk de vragen
te doen en te laten beantwoorden, dan kunt gij zulks niet
mondeling eifchen , en daarom (lel ik fomtijds zeer weinig
prijs op zulk een examen, waar het misfchien wel eens ge-
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beurd is, dat een kruipende vleijer en verklikker zijner ambtsbroederen boven aan op het proces - verbaal kwam te fiaan ;
terwijl de man, die rondborflig en eerlijk handelde , beneden
zijne waarde behandeld werd. 1-Ioe het examen ook moge gehouden worden, gij neemt ieder eene tabel; hierop plaatst
gij de namen der Onderwijzers onder elkander; hun getrokken nommer voegt gij daar naast, en hier achter zet gij nu,
naar bevind van zaken, de woorden best, zeer goed, goed,
matig en (echt. Dit moet ieder lid van het Kiescollegie doen,
ten minfte drie. Deze drie of meer tabellen worden tot ééne
gemaakt , en vervolgens tegen die van den Schoolopziener
vergeleken. Is dit nu in orde, dan komt weder het verflag
wegens de bezochte fcholen in aanmerking; terwijl ten laat
hieruit het hefluit wordt opgemaakt, wien van de Solli--fle
citanten men beroepen zal.
Ingeval ik ítraks mogt gedwaald hebben, floor te íteileri
dat de Schoolopziener alleen de werkzaamheden zoo kan inrigten als hij verkiest, en dat integendeel het Kiescollegie
hierin ook geraadpleegd moet worden , of dat de Schoolopziener van uw District, wien ik de eer niet heb te kennen,
een eerlijk en regcfchapen man is , gelijk ik ten mille velen
ken, die zich door geene heerschzucht laat verblinden, of
tegen rondborfiige eerlijkheid en vrijmoedigheid vooringenomen is, en gij en de overige leden van het Kiescollegie met
den Schoolopziener de werkzaamheden, als ook de wijze i
hoe zij uitgevoerd zullen worden, regelc c dan zal ik u mijn
gevoelen , hoe ik het examen zoude inrigten , mededeelen.
De publieke werkzaamheden liet ik eerst verrigten; ieder
Sollicitant leest eenige verzen uit den Bijbel, zingt een vers
van een Pfalm of Gezang alleen, een met de Gemeente ,
en, zoo er een orgel beflaat , gelijk bij is liet geval is, zoo
liet ik leder een Pfalm of Gezang fpelen; en daarmede achtte
ik deze werkzaamheden voor geëindigd , en hield rust van een
uur. Vervolgens zoude ik den Sollicitanten iets opgeven om
te verbeteren en kunstmatig te fchrijven; vervolgens het ver
taal- en redeneerkundig, gelijk men het noemt, te-betrd
ontleden; hierbij zoude ik eenige rekenkundige voorlellen
voegen, maar , zoo als ik reeds aangemerkt heb , ieder' Sollicitant terftond al de voorítellen geven; dan kan ieder zijne
krachten beproeven, en zoo veel oplosfen als zijne ttermogens toelaten. Na het eindigen van deze dingen, zonde ut
rekenen, dat het ongeveer half twee was; en nu, dunkt
Tt
MLLNGELW, 18e8. NO. S.

$93

BRIEF, OVER HET VE ^,G;IIJI:END EXAMEN

mij, moest er eene rust wezen , ten einde om drie ure of
half vier weder te beginnen. Hierbij merk ik aan, dat, in
deze fchrij f- en reken - werkzaamheden, de Sollicitanten niet
alleen geen overlast hebben van de ingezetenen der plaats ,
want die vooronderflel ik, dat allen naar huis zijn gegaan,
maar dat ook het Kiescollegie en de Schoolopziener ir. dezen
op eene afgezonderde plaats,afgefcheiden van de Sollicitanten ,
zich bevinden; terwijl deze genoegzame ruimte hebben , om
afzonderlijk ieder alleen op zichzelven te kunnen werken.
Hierbij komt het mij verder voor, dat het Kiescollegie de
les moest opgeven , welke de Schoolopziener den Sollicitanten dan konde dicteren met die fouten er in, welke hij gefchikt oordeelde ; dat wijders het Collegie een drie- of viertal wiskundige voorstellen had, welke mede door de Sollicitanten opgelost moesten worden. Op deze wijze zult gij niet
zoo ligt gefopt kunnen worden door een' heerschzuchtigen
Schoolopziener, daar integendeel dq regtfchapene, eerlijke
man u zulks niet kwalijk zal nemen, maar veeleer zich zal
verblijden, dat het u niet onverfchillig is, onder welk opzigt
uwe kinderen komen.
Wij zijn nu gekomen tot de theorie van Taal- en Rekenkunde , alsmede Aardrijkskunde , Vaderlandfche , Bijbelfche en
Algemeene Gefchiedenis, Natuurlijke Historie, Natuurkunde, Godsdienst en Zedekunde, Opvoed- en Onderwijskunde. Daar het nu van zelve uit de akten der Sollicitanten
blijkt, dat zij allen , volgens hunnen rang , genoegzame kunde in die vakken bezitten, zoude ik van oordeel zijn, hen
daarin niet te ondervragen. Het is waar, de een kan meer in
die vakken bedreven zijn dan de ander; maar zij weten toch
allen veel meer, dan kinderen op hun rade jaar misfchien
ooit kunnen leeren. In deze vakken komt het , mijns bedunkens , er maar op aan, of een Onderwijzer gefchiktheid heeft
om die wetenfchappen aan kinderen mede te deelen , of hij
Bene goede wijze van leeren heeft, en of hij met verftand
en oordeel uit den rijkdom van iedere wetenfchap voor elke
klasfe van kinderen weet te kiezen. Wat toch zoudt gij zeggen van eenen Onderwijzer, die zeer goed de Aardrijkskunde kent, en echter in de fchool de if e klasfe onderwijst
op de wereldkaart, en de 3de klasfe de woonplaats leert?
Wat helpt alle geleerdheid eenen Geleerde , Predikant
boer, of wie het ook zij', indien men niet met oordeel en
verfland doelmatig in zijn vak kan werkzaam zijn?
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Wanneer ik van 4 ure des namidclags tot des avonds 9
ure zonde examineren, dan ondervroeg ik de Sollicitanten,
wat zij iedere klasfe van fchoolkinderen van eene weten
Taalkunde, leerden, en hoe zij kinderen daarin-fchap,b.v
onderwijs gaven : hier komt het , mijns bedunkens , toch maar
op aan. Ook liet ik mij , als kind , door de Sollicitanten bij
beurten onderwijzen, b. v. in het rekenen, taal of dergelijke.
Mij dunkt in zulk een praktisch onderzoek kan ook zoo veel
bedrog niet plaats hebben , als in een geleerd examen over
kruistogten, oude Noorfche volken en wat niet al meer. Wanneer gij nu nevens den Schoolopziener mede aanteekening
houdt, en deze aanteekeningen naauwkeurig vergelijkt tegen
die , welke gij bij het bezoeken van fcholen gemaakt hebt,
dan zult gij zeer gemakkelijk kunnen ontdekken, of de Sollicitanten n ook iets vertellen , waarvan zij in de fchool
niets uitvoeren; ten miníte zult gij dit met weinig moeite
kunnen doen, wanneer het examen gehouden wordt gelijk
ik zoo even heb aangewezen.
Ziedaar, lieve vriend! voor zoo verre mijne vermogens
dit toelieren, aan uw verlangen voldaan. Kunt gij voor uwe
plaats, of kunnen anderen er nut van hebben, dan is mijne
moeite rijkelijk beloond : waarheidsmin befluurde mijne pen,
en het heil der menschheid was mijn doel ;terwijl ik van gan•
fcher harte wensch , dat het u gelukken moge , eenen Onderwijzer te kiezen , die door zijn gedrag een voorbeeld van navolging, en door een verflandig, oordeelkundig en doelmatig
onderwijs , vooral ook door eene echt godsdientlige en zedelijke opvoeding, uwe kinderen tracht te vormen tot nuttige
wereldburgers en zalige Hemelbewoners.

BEKLIMMING VAN DEN ORTELSBERG, IN AUGUSTVS 1826. (*)

e Ortelsberg, een tak van de Tyrol doorfnijdende keten
D
der Rhetifche Alpen, verheft zich, in de gedaante van eene
driehoekige, metleeuwige fneeuw bedekte piramide, uit de
Drofni-, Suldner-, Furba- en Martel- dalen, niet verre van
de grenzen van Tyrol, Italië en Zwitferland. — De Aartsher(') Bijaldien hier of daar, in deze ingezondene vertaling, cenige leemten
mogten worden opgemerkt, verklaart de Redacteur deswege zich niet verantwoordelijk. Hij achtte dezelve echter niet van dat belang of zoo veelvuldig,
om den Lezer daarom van het genoegen, den Reiziger op zijnen wetenswaar„

digeu togt te vergezellen, te verfteken.
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tog j o STA rr , die alles, wat flechts eenigermate tot verrijking der wetenfchappen kan bijdragen, op de edelmoedigfle
wijze onderfleunt, gaf ook hier daartoe den eerflen floot, door
in het jaar 18o4 de gemfenjagers van Tyrol uit te noodigen,
om de toen nog niet beklommene fpits te beflijgen. Hunne
pogingen waren vergeefs, en reeds begon men aan dc moge
te wanhopen, toen J OZEF P I C ti L E R, meer bekend-lijkhed
onder den gemeenzamen naam van J o S E L E , zijnde toen een
jager van den Graaf T R A P P, bepoot, zich aan die moeijelijke onderneming te wagen. Hij begon, volgens zijn ver
27 September 1804, des morgens om r2 ure, ge--hal,opden
heel alleen zijnen togt van Drofni, bereikte tusfchen so en
II ure den top, kende het echter op denzelven, uit hoofde
van de hevige koude, hechts eenige minuten uithouden, en
kwam, tusfchen 8 en 9 ure des avonds ,bijna geheel verflijfd
en met bevrozene vingers en teenen, te Drofni terug. —
Eerst toen gaf hij den met roem bekenden natuuronderzoeker, Dr. GE nu AR D, daarvan kennis, die van den Aartsher
wiens dienst hij zich toen bevond,den last verkreeg,-tog,in
om den toegang tot de fpits van dien berg, zoo veel moge
te banen , en , daar het reeds te ver in het jaargetijde was ,-lijk,
in den volgenden zomer de beklimming van den berg te ondernemen. J os E LE, wien de behandeling dezer zaak voor het
grootfle gedeelte werd opgedragen, bragt, nadat men in het
ijs trappen gehouwen, op de gevaarlijke plaatfen touwen gefpannen , ringen aan de wanden vastgemaakt en ijzeren f angen in den grond geflagen had , Dr. G EB H A R D, van de zij
Suldner, op den top des bergs. Tot meer gemak-devan
werd boven het Kniehout - gewest eene hut opgefagen, ten
einde in dezelve te kunnen overnachten. Dr. G E B H A R D beklom den berg in den loop van het jaar 18o5 driemalen, vergezeld door eenige vrienden, rigcte op denzelven eerre piramide op, (tak een' grooten, met ítroo omwondenen en in pek
gedoopten feinpaal aan, en plantte er tevens eene vlag, die
echter, door het geweld van den wind, binnen weinige dagen geheel was vaneengereten. De Aartshertog wilde de (pits
met een ijzeren kruis en een opfchrift verfieren ; doch de in..
vallende krijgsbewegingen en daarop volgende overgave van
Tyrol verhinderden de uitvoering van dit voornemen. Wel is
waar werd dit in de laatfie ei jaren meermalen beproefd ;maar
telkens mislukte het, daar de natuur reeds in het naastvolgend jaar het grootfie gedeelte der voorbereidende maatree-
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len vernielde, en de daarop volgende geflrenge winter de
toegankelijke punten zoo zeer veranderde, dat zelfs de bewoners van die plaats het voor onmogelijk hielden, den top
op nieuw te bereiken.
De hoogte van dezen berg is , uit hoofde van de zoo geheel uiteenloopende opgaven , moeijelijk te bepalen. Over
het algemeen, echter, werd hij op ruim 14,000 voet gefchat;
ja fommigen verhieven hem zelfs boven den Montblanc. Ik
gevoelde mij , deswege , onwillekeurig uitgelokt , zelf naar de
hoogte van dezen berg onderzoek te doen , zoo wel omdat
eene in het jaar 1817 te werk gehelde driehóeksmeting denzelven tot op 12,239 Theener -voet , en den nevens denzelven ftaanden Koningsmuur op 12,030 LYeener -voet deed dalen , als uit hoofde van het groote gevaar, aan hetwelk men
zich , gelijk men zeide , bij het beklimmen bloot lelde. De
buitengewone hette van dezen zomer fcheen de onderneming
te begunftigen ; ook vergunde mij de zamenloop van verfcheldene omftandigheden, mij voor eenigen tijd aan mijne be.
roepsbezigheden te onttrekken; ik vertraagde derhalve niet
langer, om mijn voornemen ten uitvoer te brengen en de reis
te ondernemen. Om den lezer niet te vermoeijen, onthoud
ik mij van alle aanmerkingen over den weg, dien ik infloeg,
en verplaats hein terflond naar Mals,hetwelk ik tot hetíiandpunt koos, waar ik mij tot mijnen togt wilde voorbereiden.
Maar vooraf acht ik het noodig, dit Radje zelve iets nader
te doen kennen.
Mals, met ruim 16o huizen en omtrent 900 inwoners, door
de zich beneden Glurns in de Eisch ontlatende Punt doorfiteden , ligt aan den van Insbruck naar 1W/laan , over het LYorm.
[er -Joch (Monte Btaglio - Umbrail) geleidenden postweg,
Ito postflations van de eerstgenoemde ftad verwijderd, in een
tamelijk wel uitziend dal op de Mal/er -heide. De westelijke
bergketen is ruw, dor, en de hoogere toppen gedeeltelijk met
fineeuw bedekt, terwijl de oostelijke eenen vrij milden en
vruchtbaren grond heeft. Zes kerken, die , niet uitzondering
der kerfpelkerk, aan welker linkerzijde eene, op de Laat
akkers gevondene, Romein/the zerk ingemuurd is (*) ,-fcher
zeer klein zijn en weinig bezocht worden; twee op de plaats
(*) Dezelve was gebroken en werd weder aan elkander gevoegd; zij be.
ítaat uit kalkaaráig, rood marmer, gelijk men het ia de om(trekeu van Trente
op vele plaatfeta vind,. Het reeds ten deele uitgefleteu, doch nu weder herfelde opfchrift luidt als volgt: Dis xanibres. Rrrfin,e Corojrrgi. Chrusfonirts
Mvcinnus, es Rafrrrus et. C4ryjis natri. Carisfrm,e pangirant.

602

BEKLIMMING

gelecnè ruïnen, Fr• iziichsbu; g en Trostthure , waarvan de eerlie zich door haren es vademen hoogen , op zichzelve flaanden ronden toren, met meer dan vademdikke muren, onder.
fcheidt; de herbergen het hert en de gouden Arend, welke
laatiie tevens het posthuis is, zijn nagenoeg al het merkwaar
hetwelk dit fladje bevat. Uit de venders dezer beide-dige,
herbergen heeft men het heerlijk uitzigt op den Ortels - berg,
die echter bij Refchen aan de zee , 3 uren van Mals, en van
de hoogte, tegenover de plaats , boven de geitenhut, een
nog grootfcher fchouwfpel oplevert. Daarenboven ziet men
in den omtrek de oude , nog bewoonde kasteelen C! urburg
en Fiirflenberg , het op eenen berg gelegene klooster Marien berg met zijne als marmer geflucadoorde zuilen,deruïneLichtenberg benevens eene menigte kleinere ruïnen , alsmede den
nieuwen, eerst vóór twee jaren voleindigden , hoogoen flraatweg van Europa over liet Wor•mfer -Joch, een werk, dat
aan de tijden der Romeinen doet denken; welk een en ander
zeer aangename wandelwegen oplevert, en aan hem, die door
hecht weder of andere omftandigheden gedwongen is , hier
Benige dagen te vertoeven , velerlei genot aanbiedt.
Het naastgelegene fladje en landgeregt, naauwelijks 2 uur
van daar verwijderd , is Glurns. Echter is dengenen , die
een gefchikt verblijf zoeken, om zich tot den togt toe te
rusten , ondanks den eenigzins verwijderden afuiand, Mals bij
uitfluiting boven alle andere plaatfen aan te raden , daar men
in de beide vermelde herbergen, inzonderheid in de eerfle,
zeer goed onthaald wordt , en de kastelein ST E C Il ER, ten
aanzien van alle Iloodige voorbereidende maatregelen tot beklimming van den top, de beste inlichtingen weet te geven.
Op Donderdag, den so Augustus, des namiddags, te Mals
aangekomen zijnde, deelde ik den herbergier mijn voornemen
mede. Er was daaromtrent flechts ééne fleur, dat, namelijk, indien j US E LE zich wilde laten overreden , om mijn
gids te worden , het welligt mogelijk zoude zijn ; in het tegengeflelde geval , echter, twijfelde men des te meer aan een'
gunfligen uitflag, daar niemand den eigenlijken weg wist,
dewijl al zijne gidfen in het jaar 1805 flechts onder diens opzigt gewerkt hadden, en federt dien tijd de top van den berg
niet meer beklommen was geworden. Er bleef derhalve niets
over, dan dezen wonderman te voorfchijn te laten roepen.
Na deswege ingewonnene berigten, vernam ik, dat hij zich
op de gemfenjagt bevond in de zoogenaainde Ofen aan de

VAN DEN ORTELS;;ER3.

603

grenzen van Graauuruaaoder!and, en zich gewoonlijk , wanneer het weder zulks toeliet, op zon - en feestdagen , tot bijwoning van den eerdienst, naar Mals, of naar Santa Maria
in Graauwbunderiand , begaf. Er werden derhalve dadelijk boden
derwaarts uitgezonden, en juist op Zaturdag - avond kwam hij
hier aan. JOZEF P I C H L ER, vulgo jo S EL E genaamd , uit
Pasteer ,, als een der onverfchrokkenfte en bekwaamfle gemfenjagers bekend , geniet van den Aartshertog eene jaarwedde
van omtrent 550 f., daar hij een' tijdlang zich in deszelfs
dienst bevond, dien hij alleen uit verlangen naar zijne bergen en gemfen verliet , en is nu over de 6o jaren oud.
Eene kleine geftalte, fterk gebogene knieën , een gevolg van
het veelvuldig beklimmen van bergen, zeer fcherpe, doordringende oogen , een tamelijk groote neus , en een groene
fpits toeloopende hoed , gelijk dezelve in zijn land gedragen.
wordt, (in Vintschgau draagt men bijna overal zwarte hoeden)
voltooijen nagenoeg het beeld., van den man , aan wiens geleide ik mij zonde overgeven. Bij ons eerfie gefprek verklaarde hij , daar hij juist van de jagt was teruggekomen, dat liet
voor het oogenblik te laat was, om daarover in het breede
te fpreken ; maar dat hij gaarne des anderen daags na de mis
alles nader met mij wilde overleggen. Hij kwam dan ook des
Zondags; en, daar ik mij de moeijelijkheden, zoo veel mogelijk, wenschte te verligten, kwamen wij overeen , dat hij van
den kant van Suldner eerst eene foort van weg zoude banen.
Hiertoe had hij, volgens zijn zeggen, ten minfle vier dagen
noodig , daar de feestdag Maria Hemelvaart in dezen tijd
inviel. Tot op ééne plaats meende hij , dat alles tamelijk wel
zou fchikken; ook wilde hij voor mij, boven de houttreek,
in het fneeuwgewest, eene hut opflaan; Hechts dan, wan.
neer dit niet doenlijk was , moest ik in het Suldner -dal in
eene boerenwoning overnachten, en alsdan in den loop van
éénen dag den top beklimmen, en weder naar mijn nachtkwartier terugkeeren. Tot dat einde zoude hij mij den dag
té voren eenen bode zenden, om geen' tijd te verliezen. Bij
het afklimmen zoude het wel iets moeijelijker worden ; maar
hij beloofde mij, wanneer ik mij op de gevaarlijk(le plaatfen
de oogen liet binden, mij veilig weder te zullen terugbrengen. De keus der tot den tobt benoodigde lieden liet ik geheel aan hem over; hij verlangde voor zijn' perfoon so Louis
jar, de anderen verkregen i Jl. ao kr.
Nadat alles op die wijze verordend was, maakte hij zich
<
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gereed, om met mij den togt te ondernemen. De benoodigde
touwen, ijzeren (langen, ringen en dergelijke werden hem
op den volgenden dag nagezonden. Door den terugkeerenden
knecht liet hij mij zeggen , dat alles op een' goeden voet
frond, en dat zij nog fporen hadden gevonden van den weg,
door GEBHARD ter beklimming aangewezen; dat de berg,
wel is waar, verwilderd was, maar dat zij evenwel de eer(le
afdeeling reeds ten einde waren , en hoopten , dat ik den
berg Donderdag zoude kunnen beklimmen. Vol verwachting
had ik alreeds mijne inflrumenten , flerke , niet fpijkers beflagene fchoenen , gelijk men dezelve gewoon is aldaar te dragen, klimbeugels met punten van een duim lang, een prikk el om mij ulaande te houden (*), alles volgens de opgave
van j o c E t. 1, vervaardigd , een' floerfen band , om de oogen
voor de verblindende terugkaatfing der zonneflralen op de fneeuw
te befchernien, gelijk ook een klein fleschje met vlugzout,
ingepakt, en wachtte op den bode, die beflemd was, om
mijn leidsman te zijn tot de twee wateren , een huisje gelegen ter plaatfe , waar de Drofni- en Sullen -beek ineenloopen, van waar ik op een lastdier, zoo ver mogelijk, zoude
reizen. Maar vergeefs, niemand verfcheen; echter troostte
ik mij met de gedachte , dat de ingevallen feestdag of het
hechte weder het werk vertraagd hadden; tot dat op Donder.
dag j o sa r, 9 zelf kwam , om mij de onaangename tijding te
brengen, dat zij, wel is waar, tot omtrent op 5 der hoogte
gekomen waren, maar dat zich aldaar door de gelfrenge koude van vroegere jaren een ijsdam gevormd had , welks hoogte hij op meer dan loo vademen fchatte, en welken het onmogelijk was om te gaan of te beklimmen. 1-Iij zoude mij
tot die plaats dadelijk brengen; verder door te dringen , ver,
klaarde hij , frond niet in zijn of eenig menfchelijk vermogen.
Hij, die immer in zijn leven jaren achter elkanter een bepaald doel voor oogen had, tot hetzclve met zware opoffering trachtte te geraken, en nu, hetzelve bijna bereikt heb
ziet, dat alle zijne pogingen vergeefs waren, kan-bend,
zich een denkbeeld vormen van den indruk, dien deze tijding op mij maakte. Wie zal , in zulk een geval, ook
(*) Wel te onderfbheiden van de in de Alpen gebruikelijke griesbijl. - De
prikkel is Hechts omtrent 3 voet lang, heeft een' langen ijzeren haal-, en gelijkt
naar eeue kram. De gemfe^. jager bedient zich meestal van deuzelven , ons bij
liet mikken rijn ligchaam daermedc te onderfleuncu, door zich op liet ijzek
de uiaatfen.

VAN DEN ORTELSBERG.

bos

wanneer de bezwaren bijna onoverkomelijk zijn, zijn plan
terllond opgeven? Ook ik zocht naar de mogelijkheid,'om
den togt te volbrengen; toen viel mij in, bij gelegenheid dat
ik in den tusfchentijd een uitilapje naar den nieuwen weg
gedaan had, bemerkt te hebben, dat hij op eene hoogte van
meer dan 8000 voet zeer na grenst aan de rij ijsbergen, van
welke de Ortels-top eene voortzetting is; en reeds toen kwam
liet mij niet onmogelijk voor, langs dien weg de fpits te naderen , te meer, daar de eerfle beklimming door Jos E LE insgelijks uit de vallei van Drofni ondernomen werd, door welke de weg gedeeltelijk loopt. Ik gaf mijnen gids mijn plan
te kennen, die, wel is waar, zeer twijfelde aan de mogelijkheid om het ten uitvoer te brengen, doch zich echter aan
ik het durfde wagen, zonder het te werk-bod,ingeval
fellen van alle, tot zulk eene onderneming noodzakelijke, voor
maatregelen, die, trouwens, daar bijna onmogelijk-beridn
zouden zijn , of weinig zouden baten , den togt te ondernemen, nader te onderzoeken, of het mogelijk ware, den top
van de zijde van de vallei van Drofni te beklimmen. Hiertoe zouden echter de twee dagen, Vrijdag en Zaturdag, ver
worden, en een hem tot Drofnl te gemoet gezonden-eischt
bode zou mij in den nacht van Zaturdag op Zondag zijne bevinding te dezen boodfchappen. Offchoon ik in mijn' tijd
zeer bepaald was, befloot ik echter, ook nog deze proeve te
nemen , om ten minute met de gerustheid te kunnen terugkeeren, dat alles in het werk werd gelleld, wat Ilechts op eenige wijze de bereiking van het doel korde bevorderen.
Om 3 ure in den nacht kwam eindelijk de lang met ongeduld verwachte bode, met de tijding, dat de onderneming
geheel niet onuitvoeriijk was, en dat Jos z LE met de overige
togtgeuooten mij in het posthuis van Drofni verwachtten.
I-let rijtuig van mijnen herbergier bragt mij , in naanwelíjks
22 uur, over Tatsch, Schluderns, Spendini , naar den nieuwen
weg , en langs dezen, over Prad, aan de hoog tegen den berg
gelegene plaats Stilfs (Stelni), die dikwijls aan lavinen en
aardvallen onderhevig is, van waar onze togt zich rigtte naar
de twee wateren, vervolgens naar Gomagoi, de grensfcheiding
van Lombar°dije, en eindelijk naar Drofni, hetwelk uit naauwelijks io huizen beflaat, van welke het nieuw gebouwde
posthuis liet belangrijkile is. Hier trof ik mijne gidfen , wier
namen FIDEL TINIL uit Sulden, JOHANN BRVNNrR van
C andhof en M 1 C FL A ë L GA M P P E s uit ilgums ik vermelde
,
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ten dienfle dergenen, die in het vervolg denzelfden togt
zouden willen ondernemen, daar ik alle reden had, om met
hen zeer tevreden te zijn. Nadat wij een fpaarzaam middaga a l genuttigd hadden, begonnen wij, terwijl wij nog eenen
drager tot het vervoeren der levensmiddelen naar ons nacht
medenamen, onder de zegenwenfchen der brave Alpen.-verblijf
bewoners en van mijnen herbergier, op Zondag den 2oflen Augustus, om ii l ure op den middag, van Drofni onzen togt,
en bereykten , de beek , die de vallei van Drofni befproeit,
opwaarts volgende , in omtrent een half uur, de aan de oostelijke bergreeks afgelegen in liet dal flaande kerk aan de drie
bronnen. De kleine kerk, en een huisje, hetwelk de ééns
in het jar bij deze bedevaartplaats den Godsdienst verrigtende geestelijke , gedurende den tijd , dat hij zich hier ter
plaatfe bevindt , bewoont , en drie uit gewijde Randbeelden
ontfpringende bronnen, die aan de kerk den naam gaven, onder een fchutdak, (laan hier tusfcheii de bedding van twee
lavinen. Nadat wij ons niet de klimbeugels gewapend hadden, begonnen wij ons links te wenden , en na eenige honderd fchreden flonden wij reeds op de fneeuw. De weg ging
in de bedding van een der gemelde lavinen tamelijk heil naar
boven. Met de reeds overhellende fneeuw , die ons ieder
oogenblik voor een' val deed duchten, voor oogen, hielden
wij ons, zoo veel mogelijk, langs de rotsklippen, die de
bedding infloten, en kwamen, om 3 ure, omtrent soo fchreden ter zijde van den weg, aan eene vervallene , uit boomílammen zamengeftelde herdershut , die echter reeds federt
lang , uit hoofde van de gevaren, aan welke het vee , dat
hier gedreven wordt, blootgelleld is, ondanks de heerlijke
Alpen - weide, verlaten haat.
De Krombout - Itreek was bijna ten einde , en onder den
balfemachtigen geur der in de heerlijkíle kleuren prijkende
Alpen - kruiden werd het nachtleger opgellagen , daar het niet
mogelijk was , op een hooger gedeelte van den berg veilig
den nacht door te brengen. Het vuur was fpoedig gereed,
de rook klom flatig naar boven, en wij beloofden ons het
heerlijkfte weder. De lucht was warm ; onder de toebereid
avondmaal, de uitmonflering der voorwerpen en-felntoh
werktuigen , die tot de beklimming niet volflrekt noodig waren, en die wij hier, om niet met te veel pakkaadje belast
te zijn , achterlieten, en de vertellingen mijner gidfen , ver
avond. Men maakte mij eene foort van bed gereed;-liepd
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ik wikkelde mij in mijnen mantel , en zonk fpoedig in de armen van Morpheus. Des morgens om 3 ure gewekt, gebruikten wij liet ontbijt; en, toen wij eindelijk, om 4.z ure
des Maandags , van deze plaats opbraken , kraakten de ijsbergen, gelijk in de nabijheid losgebrand gefchut. Ik gaf
mijne vrees te kennen, dat dit Plecht weder voorfpelde;
men troostte mij echter met het vooruitzigt , dat wij vóór
dien tijd den top nog wel zouden bereiken. Wij verdeelden
derhalve fpoedig de paknaadje, en ik liet zelfs, op hunnen
raad, mijnen mantel achter. Wij gingen een vierendeel uurs
op gras en mos voort, terwijl wij altijd den berg opklommen;
daarop kwamen wij plotfeling , mot eerre kleine bogs ter linkerzijde , aan een' rotskam , den zoogenaamden vlashekel, die
flechts eenige vademen zich boven den bodem verhief, op
welken wij Honden. Langs denzelven ging de weg over het
gruis; en , aan deze plek gekomen zijnde , wordt ook de onverfchrokkenfle bergbeklimmer door duizeling bevangen. Het
dal ligt hier omtrent 4000 voet boven de zee; de kam verheft zich fours 6-7000 voet in de hoogte, en van denzelven
tot beneden in het dal loopt eene fchuinfche vlakte , op
welke neen flechts hier en daar de fporen van vruchtbaarheid
ontdekt. Elke tred wekt bij den reiziger de vrees op van
naar beneden te forten; de voet vindt geen' vasten (leun;
het gruis, over hetwelk men voortgaat, wijkt, met geraas
naar beneden ítortende , voor den klimbeugel, dien men in
hetzelve zoekt vast te hechten; n, met de handen zich aan
den kam klampende, bereikt men eindelijk, met zweet bedekt, na volle ij uur, den ijsberg. Bij elke fchrede , die
men verder op denzelven doet, ontwikkelt hij nieuwe fchoonheden, offchoon ook nieuwe gevaren; — fpleten,die ten deele
met fneeuwwater gevuld zijn, met groen, rood en blaauw
ijs, deels door de firaalbreking van het licht, deels door de
fi:eenen, op welke het gehecht is, geverwd, verhoogen, even
als de foute bouworde, welke de natuur hier vormde, onze
bewondering. Een' tijdlang trokken wij langs de wanden
eener kleine Gletfcher- beek , of liever in dezelve , voort ;
toen werden de fneeuwklompen grooter ; JOS EL E bragt
ons bergop bergaf, terwijl hij met eene verwonderlijke
naauwkeurigheid elke gevaarlijke plaats, die dreigde in te
florten, vermeed, over uitgefpannene ijsbogen, dikwijls neauwelijks zoo breed, dat de voet er op konde flaan , tusfchen
kloven door, drie uren lang. Flier gaven mijne gidfen mij
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hunne bezorgdheid te kennen , dat de ijsvrees (Firnerfcheu) mij
zonde vermeesteren. Vergeefs waren mijne pogingen, om van
hen bepaald te vernemen, wat zij hierdoor verflonden. Het
fchijnt, dat zij eene verblinding van het gezigt bij den aanblik
van dit kolosfale kristal , 't welk tevens eene foort van huivering
of duizeling verwekt, daarmede bedoelden, daar zij de eigenlijke duizeling er niet door verfionden. De Jllonte Cristallo,
niet vergeefs zoo genaamd , want zijn rondgevormde top
fchijnt in het zonnelicht met zilver overtrokken te zijn , lag
bijna vlak voor ons ; en ik kwant reeds op het denkbeeld,
dat onze weg over denzelven liep , daar regts en links hemelhooge muren , welker beklimming mij onmogelijk fcheen,
den ijsberg iníloten. Op mijne vraag , in welke rigting wij
verder zouden voortgaan, bekwam ik geen regtilreekscl• antwoord; maar kort daarop zeide J o S EL E: „ Thans zullen
wij u den fink aanleggen." Mijne verbazing en nieuwsgierigbeid groeiden aan, toen mij een touw van verfcheidene vademen lengte onder de armen werd vastgemaakt , en mijne
gidfen zich naar den ter linkerzijde Taanden muur, de zoo.
genaamde fneeuwgoot , wendden.

(Het vervolg en Plot hierna.)
DE GEEST DES KWAAD.

I

n 's afgronds diepfie jammerkolken,
Daar heeft de Geest des Kwaads zijn' troon;
Daar zetelt hij op fulferwolken ,
De Vorst der onderaardfche GoOn.
Vandaar zendt hij zijn laven henen,
Die op zijn wenken zich vereenen ,
Naar 't oord, hun door zijn' last bellemd ;
Daar staan de Razernijen vaardig ,
Slavinnen, haren meester waardig,
In de ijzren boei der Hel geklemd.
Daar gorden jammer en ellende ,
Met moord, verwoesting, haat en nijd,
Aan 't hoofd der helfche legerbende ,
Op zijn bevel , zich aan ten flrijd :
Van daar verrijzen ze op naar de aarde,
Om menichenbloed en menfchenwaarde,
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Als roof, te fleuren in hun nest;
Om 't licht der waarheid weg te vagen,
En 't rijk der duisternis te fcbragen,
Op logen en bedrog gevest.
Wee, waar zij landen ! Wee de volken,
Door onbedachtzaamheid verrast!
Dra Hijgt de noodkreet tot de wolken,
Daar gruwel zich op gruwel tast.
Verraad en list gaan voor hen henen,
Hier in een' Koningsdos verfchenen ,
Daar in het vrijheidskleed gehuld,
Nn achter 't beeld van 't kruis veríloken,
Dan in de huichelkap gedoken ,
Met ftelfeltwisten opgevuld.
Die Geest, die zoo veel onheils baarde,
En eeuwen lang Euroop vertrad ,
't Geluk verbande van deze aarde,
Zich brasfend aan haar lijden zat;
Die Geest des Kwaads zag, met verfchrikken,
Een Volk zijn' zwarten troon verwrikken,
Zich fchetiren uit den Havenband e
Een licht, dat af(traalde uit den hoogen,
Verdreef de nevels van hunne oogen,
Verlichtte 't Volk van Nederland.
Het monfter brulde. Aan alle kanten
Verzaamden zich, op 't fchrikgeluid,
Al de opgedaagde Rijkstrawanten.
Zijn oog fchoot blikfemvlammen uit.
„ Gij kent," dus ving hij aan, „op de aarde,
Dat Volk, vol eigen kracht en waarde,
„ Waarvoor Europa vaak zich boog;
„ Dat eens , verzonken in moerasfan ,
Zijn' grond deed rijzen uit de plasfen,
„ En aan 't geweld der zee onttoog.
„ Dat Volk, waar we eens den fchepter zwaaiden,
„ Toen Alva's woede voor ons flreed ,
„ En later twist en oproer zaaiden ,
„ Met kerkelijk gewaad omkleed ;
„ Dat, trots de vrijheid, die ''t mogt fmaken,
„ Door feilen tweedragtsgloed aan 't blaken,
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„ Ons de offers van zijne Eedlen bragr,
„ En, afgemat en afgeflreden ,
„ Zijn' naam, zijn' roem , zijn deugd en zeden
„ Ter prooi liet in dien rampfpoedsnacht.
„ Dat Volk, thans uit zijne asch herboren,
„ Door hooger zin bestuurd , geleid,
„ Heeft broederliefde trouw gezworen,
„ En zich der eendragt toegewijd.
„ Beschaving rijst daar en verlichting.
Vooroordeel, bijgeloofsverdichting
„ En dweepzucht vlugten met hunn' íloet.
„ Het nachtfloers fcheurt, en 't licht der waarheid
„ Verfpreidt zijn' glans met helle klaarheid ,
„ En ftroomt met onverdraagbren gloed.
„ Verdraagzaamheid beklimt den zetel ;
Het trotsch gefacht , naauw opgebeurd,
„ Hoont mijn gezag, en heeft vermetel
„ Ons elke prooi den klaauw ontfcheurd.
„ Gewetensdwang ligt daar gekluisterd;
„ De banvloek van zijn waarde ontluisterd;
„ Geen twist vuurt meer de menigte aan;
„ Geen muitzucht mag haar fcherpe tanden,
„ Gelijk weleer, in de ingewanden
„ Van Neêrlands leeuwentelgen flaan.
„ Te wapen ," fchreeuwt hij , „ mijn Vafallenl
„ Stijgt op naar de aard', naar Nederland I
„ Herwint uw' invloed, daar vervallen!
„ Stijgt op, de fakkels in de hand i
„ Stookt tweedragt; rijt in de oude wonden;
„ De glans der waarheid word' verzwonden,
„ Door 't blaken van d' alouden twist;
„ 't Gemeen herzinke in domheid neder;
„ Het blind vooroordeel heerfche weder,
„ En 't licht verkeere in nevelmist 1"
Genoeg. 't Bevel is uitgefproken.
De helfche bende , tuk op roof ,
Schaart zich ten firijd. De fakkels rooken.
Zie logen, haat en bijgeloof,
Aan 't hoofd , de vuurge handers zwaaijeu,
Door Neérlands oorden oproer kraaijen ,
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Verdichtend ramp, gevaar en nood.
Zoo. fpreidt, door gloênden damp omgeven,
De pest haar gif langs vruchtbre dreven,
En zamelt offers voor den dood.
Ja , zie de vlam reeds opwaarts varen!
De twist herrijst van vroegere eeuw,
Geftookt door lastrende eeuwbezwaren
En onheilfpellend kraaig^fchreeuw.
De fcheldnaam wordt weer toegefineten,
En de oude wrok, bijna vergeten,
Heft weer het grijnzend hoofd omhoog.
Zie bijgeloof en dweepzucht loeren ,
Om Baal weer ten troon te voeren ,
Voor wien het volk zich eertijds boog.
De roem der Vaadren, eens ontluisterd,

Maar door het nagelacht vereerd,
Wordt door den laster weer verduisterd,
Hun deugd gefmaad en diep verneêrd.
De fchand' der Hel wordt afgewasfchen;
Philipfen , Alva's en Vargasfen

Gezuiverd van hunn' vloek en hoon.
De heerschzucht wil flechts vuige (laven
In 't vorllelijk gareel zien draven,
En predikt meineed voor den troon.
Het licht , dat van den Hemel daalde,
En Jenner's hoofd en hart doorblonk,
En 't menschdom met een' gloed omftraalde,
Waarvoor het reinfte danklied klonk;
Die Goddelijke vonk van boven,
Aan ouders tot geen' prijs te ontrooven ,
Die fchat, naar waarde nooit geroemd,
Wordt door 't vooroordeel weer verfmezen,
Voor fchandlijk dwaallicht uitgekreten ,
En door het bijgeloof verdoemd.
Zal dan liet licht der waarheid wijken
Voor 't nevlen van het nachtgebroed,
En tweedragt weer haar magt doen blijken
Op Neêrlands deugd en Ne^rlands bloed?
Neen, vruchtloos (pilt ge uw heffiche listen.
Te duur betaaleen wij de twisten ;
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't Verbijstrend nachtfloers is gefeheurd;
De dag rees heerlijk aan de kimmen,
En blijft aan onzen hemel klimmen ,
Door Goddelijken glans gekleurd.
Neen , deinst terug, gij duisterlingen 1
Ontmaskerd is uw heilloos doel.
Ziet al uw helfche ontwerpen fpringen.
Terug! Verzinkt weêr in uw' poel !
De Godsdienst, vrij van ijdle vonden
Blijft hier haar zalig woord verkonden,
Door liefde en menfchenmin beftuurd;
De Troon , door Vorftendeugd geheiligd,
Staat vast, door regt en deugd beveiligd ,
Door eendragt en door trouw ommuurd,
Verlichting fpreidt haar heldre glanfen;
De wetenfchap vervolgt haar fpoor,
En blikt, van hare tempeltranfen,
Uw boosheid en- uw listen door.
Uw magt , uw invloed is gevallen:
Hoort overal het feestlied fchallen
Van 't naauw vereenigd Nederland.
Geen nevel kan de zon verdooven;
Zij klimt, met vasten tred , naar boven;
De God des dags houdt eeuwig fland.
Z.

V. D, P.

VERGELIJRENDE STAAT DER GEBOORTEN TE LISSABON EN PORTIJ
VAN

1815 TOT 1819.

(London and Paris Obferver, 1827, 17 Junij. Bulletin des
Sc. géogr. Sept. 1827, p. 127.)
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In Lisfabon flaan gevolgelijk de onechte geboorten tot he
geheele getal nagenoeg in de verhouding van dertig ten hon.
Porto.
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derd ; in Porto overtreft zelfs het getal der onechte kinderen
dat der echten. Uit deze opgave volgt, dat Lisfabon, de
bevolking op 210,00o inwoners Hellende, en aannemende,
dat de moraliteit federt niet veranderd is, thans binnen hare
muren 70,000 onechte kinderen bevat; en dat Porto, op eene
bevolking van 6o,000 inwoners , er meer dan 3d,000 van dien
oorfprong telt.

ZELDZAAM REISAVONTUUR, VERVAT IN EEN BRIEPUITTREKSEL
VAN P. L. COURIER AAN MEVROUW PIGALLE.

— 1k reisde in Calabrië, een land vol van flechte lieden, die, zoo ik geloof, niemand beminnen, en inzonderheid
den Franfchen vijandig zijn. In deszelfs gebergten zijn de
wegen zoo vele afgronden; onze paarden hadden het 11itn.
Mijn reiskameraad vooruitrijdende, deed ons een voetpad, dat
hem gemakkelijker en korter toefcheen , verdwalen. Het was
mijne fchuld : behoorde Ik mij op een loshoofd van 20 jaren
verlaten te hebben? Zoo lang het nog dag was, zochten wij
onzen weg te midden van liet kreupelhout; maar hoe langer
wij zochten, hoe meer wij verdoolden, en het was volflagen.
nacht, toen wij een huis naderden, dat er zeer zwart uitzag.
Wij traden er binnen, niet zonder huivering; maar, wat zouden wij doen ? Wij vonden er een gansch gezin van koolbranders bij het avondeten, waartoe men, op het eerfle woord ,
ons uitnoodigde. Mijn jonge vriend liet zich niet bidden; en
ziedaar ons etende en drinkende , — hem ten minfle; want
ik nam het vertrek en het voorkomen onzer gastheeren naauwkeurig op. De laatflen hadden, wel is waar, al het aanzien
van koolbranders; maar het vertrek geleek eene wapenkamer ;
ik zag er fnaphanen, pistolen, fabels, mesten, bijlen. Alles
mishaagde mij ; en ik bemerkte weldra, dat ik desgelijks mishaagde. Mijn kameraad, 'daarentegen , fcheen als tot het gezin te behooren ; hij lachte en praatte met hen ; en, door
eene onbezonnenheid, welke ik had kunnen voorzien, vertelde
hij weldra , van waar wij kwamen, werwaarts wij gingen,
en dat wij Fr•anfchen waren. Verbeeld u eens ! Alleen , ver
ver verwijderd van alle menfchc lijk hulp, in de-dwal,zo
raagt van onze doodvijanden ! En daarbij , om toch niets te
verzuimen van hetgeen ons ongelukkig kon maken , hing onze vriend den rijken man uit, en zeide aan onzen gastheer,
alsmede aan onzen gids voor den volgenden dag, eene ruime
belooning toe. Eindelijk, om de maat vol te meten, fprak
hij van zijn valies , beval hun voor hetzelve bijzondere zorg,
en dat het aan 't hoofdeneinde van zijne legerflede moest
geplaatst worden , begeerende , zeide hij , geene andere peluw ! Men zou gezegd hebben , dat wij de juweelen der
kroon bij ons hadden ; en wat meent ge, dat liet vas? Brieven van zijn meisjeI Na geëindigd fbuper zeide men ons
VV
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goeden nacht. De bulsgenooten sliepen beneden, wij boven,
op een' hangzolder, zeven à acht voet hoog, werwaarts men
met eene ladder opfleeg, eene foort van nest, waar men binnen
kwam, onder de hanebalken doorkruipende, beladen met
voorraad voor het ganfche jaar. Mijn reisgenoot klom naar
naar boven, en, met liet dierbaar valies onder zijn hoofd,
sliep hij aan(ionds in. Wat mij betreft; befloten hebbende
op te blijven, leide ik een goed vuur aan, en zette mij
daarnevens. Reeds was de nacht bijkans verftreken, en begon ik mijzelven gerust te ilellen, wanneer. nog vóór de
aanbraak van den morgen, ik beneden mij onzen hospes met
zijne vrouw hoorde praten en kijven; en , het oor neigende
naar den fchoortleen, welke met dien beneden gemeenfchap
had, vernam ik duidelijk deze woorden van den man: „ Wel
dan , in 't kort: gij wilt, dat beiden zullen gedood worden ?"
Waarop de vrouw antwoordde: „ Ja, zeker!" En nu ver
-itond
ik niets meer.
Hoe zal ik u mijne gewaarwordingen befchrijven , lieve nicht?
Ik kon naauwelijks adem halen; mijn ganfche ligchaam werd
koud als marmer; zoo ge mij gezien hadt, gij zoudt getwijfeld
hebben, of ik dood dan levend was! Hemel! als ik nog
daaraan denkel •.... Wij beiden nagenoeg zonder wapenen,
tegen twaalf of vijftien, van dezelve zoo welvoorzien! En
niijn reisgezel in diepen slaap 1 Hem wekken, gerucht maken, durfde ik niet; alleen ontfnappen, wilde en konde ik
ook nier, wijl het ventter wel niet hoog was , maar digt bij
hetzelve twee groote doggen als wolven huilden. Verbeeld
u, zoo ge kunt, mijpen toestand 1 — Na verloop van een
lang en bang kwartier uurs hoorde ik iemand op den trap,
en ik zag, door eene fpleet van de deur, den huisvader, met
de lamp in de eene en een groot mes in de andere hand.
Hij naderde, gevolgd van zijne vrouw. Ik (loop achter de
deur. Hij opende dezelve; maar, eer hij binnentrad, gaf
hij de lamp aan zijne vrouw over. Nu trad hij voort , met
bloote voeten. Zij, hein van verre lichtende, terwijl zij met
hare hand het licht gedeeltelijk bedekte , fluisterde hem toe:
„ Zachtjes, zachtjes toch, dat zij niet wakker worden (" De ladder
opklimmende, met zijn mes tusfchen de tanden, kwam hij bij het
bed, waar de arme (lapende jongeling den ointblooten hals, als't
ware, zijnen moordenaar aanbood. Deze greep nu het doodelijk
werktuig, en met de andere hand..... eene zijde fpek , die
aan den balk hing, fneed daarvan een' goeden reep, en verwijderde zich gelijk hij gekomen was; de deur floot zich, de
lamp verdween, en ik bevond mij alleen met mijne gepeinzen.
Toen het morgen werd, kwam men, met geen klein gerucht, ons wekken, gelijk wij verzocht hadden. Men zette
ons een ontbijt voor, dat, op mijn woord, regt finakelijk
was ; onder anderen twee kapoenen; de eene, zeide onze
gastvrouw, om op te eten, de andere om mede te nemen.
pezelve ziende, ging er een licht voor mij op, ten aanzien
der verfchrikkelijke woorden: „ Gij wilt dan, dat beiden
zullen gedood worden ?"
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Na geëindigd ontbijt betuigden en betoonden wij aan deze
goede lieden, die inderdaad eene vereerende uitzondering
naakten op het doorgaand gedrag hunner landgenooten jegens vreemdelingen, onze erkentenis, en vervolgden, onder
geleide van eenen gids, onzen togt.
EEN IINDOOSCH VERTELSEL.

E

en Raja'had vier dieven ten, dood verwezen. Nadat drie
hunner de straf hadden ondergaan , verklaarde de vierde , meer
geflepen , dat hij een verzoek aan den Raja had te don, en
dat hij daarna bereid was te (erven . Voor den, Prins gebragt,
fprak hij tot dezen, op een' eerbiedigen, maar tevens vrijmoedigen toon: „ Mogt het u behagen, o Prins! de voltrekking
van het over mij gevelde vonnis op te fchorten , tot dat gij
in (iaat geheld waart, over het vermogen te oordeelen, dat
Ik bezit, om eenen boom te kweeken, die gouden vruchten
draagt !" — „ Maar;' hernam de Raja, „ indien gij dusdanig vermogen bezit, vanwaar komt het dan, dat gij daarvan
geen gebruik hebt gemaakt, in f'rede van u toe te wijden aan
een zoo fchandelijk beroep, als dat van eenen gaauwdief."„ Ach !" antwoordde deze, „ uwe Hoogheid gelieve op te
merken, dat, zoo het zaad niet geplant worde door iemand,
die in zijn ganfche leven geenen dieffial, hoe ook genaamd,
heeft begaan , de boom niet alleen geene vrucht zal dragen ,
maar den planter zelf, op het eigenfle oogenblik, een gewisfe
dood treft." — De Raja, voldaan over deze rede, deed eens.
ge kleine gouden granen aan elk' zijner Hovelingen uitdeelen , met bevel om die te zaaijen; *maar geen hunner durfde
zich aan dit zoo gevaarlijk werk wagen , en allen gaven eert
biediglijk te kennen, dat de Raja zelf de éénige perfoon
was , tot deze verrigting bevoegd ; waarop deze antwoordde :
„ Ik kan mij even min beroemen geheel zuiver te zijn: want
ik herinner mij, in mijne jeugd Benige lekkernijen, door mij.
ne moeder weggefloten, te hebben gekaapt." — „ Wel nu,
o mijn Vorst !" riep de misdadiger uit, „dewijl alle uwe Hovelingen en gij zelf aan gelijke overtreding fchuldig flaan,
waarom moet ik alleen dan het leven derven ?" — De Prins
lachte, de Hovelingen lachten desgelijks, en de dief kreeg
pardon.
,

DE DOOD VAN CHAMPCENETS.

C

H AMP C EN E T S was een man van moed en vernuft. Belde betoonde hij op eene wijze, die meer verbazing dan bewondering wekt, ten tijde der Franfche Omwenteling. Ten
-lood verwezen om een fatyriek bonmot tegen de Republiek,
als Zamenzuyeerder doer Calembourgs , werd zijn vonnis uitge-
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fproken door den onmenfchelijken F o U Q U IER -T I NV IL LE;
waarop bij dezen vroeg, of hier, even als in de vergadering,
ook remplacering plaats had. — „ Waarom ?" vroeg het moniler. — „ Omdat ik mij dan door u zou doen vervangen!" was
het onverfchrokken antwoord. De noodlottige kar beftijgende ,
op welke R on Es PIER RE zijne flagtoffers ophoopte, riep hij
den drijver toe: „ Zoo ge ons wèl ment, beloof ik u een
„ goed drinkgeld !"

ONVOORZIGTIGE UITLATING.

D

e Graaf VAN LIVERPOOL droeg, gedurende het eerl}e
gedeelte zijner flaatkundige loopbaan, den titel van H A wIZ E s B U R Y; deze bijzonderheid was aan Mevrouw VAN
STAEL onbekend. Op zekeren dag beklaagde zij zich, in
een gefprek met hem , over de geweldige langwijligheid van
fommige Engel/the redenaars , en vroeg op eens met levendig
Maar à propos , Mylord , zeg mij toch, eens , wat-heid:„
er geworden is van zekeren Lord H AWE E S BURY, die al„ leen mij meer verveelde, dan alle de overigen te zamen ?"
DE POGCHER BESCHAAMD.

en man van groote ligchaamskracht, een' jongeling van
Jkleine
geflalte willende beleedigen , zeide tot hem : „ Zoo.
gij niet zwijgt, fleck ik u in mijn' zak." — „ In dat ge
val," hernam de jongeling, „ zult gij meer moeds in den-„
„ zak dan in het hart hebben."
HET ONDERRIGT DER MAINOOTSCHE MOEDER.

XIX.

V

ele witte zwanen drijven flatig op Eurotas' flroom ;
Vele zwarte raven zweven, krasfend , langs zijn' breeden zoon.
Witte zwanen,van waar komt gij ?Meldt,o meldt mij,zoo gij'tweet,
Of mijn zoon als een Spartanerin het oorlogsveld zich kweet ?
Zwarte raven, van waar komt gij ? Vondt gij niet uw' disch bereid;
Veel bebloede Turken - fchedels , op de baan der eer verfpreid?In de groene lauweríiruiken , die zich buigen naar den vloed,
Waar de zwaan in 't digte loover hare nesten bouwt en broedt,
Hangen vele witte pennen; 'k zamel die met vlijt bijeen,
Om er pijlen van te fihijden voor mijn knaapjes jong en kleen;
Wijs dan in liet hooge luchtruim naar het zwarte roofgebroed;
Zeghun : Kinders, dat zijn Turken, fchuldig aan uws vaders bloed!
Naar WILHELM MULLER.J.W.

1JNTEMA.

MENGELWERK.
GEDACHTEN VAN EENEN ;CHOOLONDERWIJZER.

D
e nacht, die het onderwijs bedekte, toen liet flelfel
van vrees den opvoeder tot despoot en den leerling tot
flaaf vernederde, is voor de fakkel der verlichting ge
Wij mogen die gelukkige dagen beleven, waarin-vloden.
men, en door ervaring en door redenering geleid, alge
dat de onderwijzer werkzaam behoort te-mentol,
zijn in den geest der liefde.
Hoe weinig nadenken er vereischt wordt, om zich
van deze waarheid te overtuigen, niet zoo gemakkelijk
fchijnt het, tot Bene duidelijke inzage te geraken, hoe
deze liefde behoort gellemd te zijn. Werpt ílechts een'
vlugtigen blik in de huifelijke kringen: fpringt het u
niet in de oogen , dat zij menigmaal zwijgt, waar zij
met nadruk vermanen, omverre werpt, waar zij opbouwen , bederft, waar zij genezen moest?
Het kan dan niet ten eenemaal onbelangrijk geacht worden, dat wij haar van het regte handpunt trachten te
overzien; dat wij nagaan, welke karaktertrekken zij moet
bezitten , zal zij haar doel bereiken.
In de ontwikkeling hiervan zullen wij de volgende
orde in het oog houden :
I, De liefde van den onderwijzer moet zuiver of belangeloos,
II. Zij moet wijs ,
III. Zij moet flandvastig zijn;
IV. Zullen wij met eenige drangredenen befluiten.
1

I. De liefde van den onderwijzer moet zuiver of be.^
langeloos zijn.
De onderwijzer , door een belangelooze liefde gedre.
ven, befchouwt zich zelven als betlaande om en voor zijA'IENOELW. I2328. NO. I,3.
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ne leerlingen : hun , zegt hij, behooren al mine krachten en vermogens.
Deze overtuiging is hem een fpoorflag , om met den
meesten lust en ijver werkzaam te zijn; om al , wat zijne hand vindt te doen, te doen met alle magt : want
hiertoe acht hij zich verpligt jegens zijne leerlingen en
derzelver ouders, jegens .de maatfchappij en het Opper
-wezn.
Hij is onpartijdig in zijne liefde.
Vorflentelg en bedelaarsknaap verliezen in zijne fchool
die namen ; hij noemt allen bij den regten titel : Gods
geflacht.
Zou dit geene heilzame gevolgen voor de jeugd opleveren ? Zoo doende toch verkrijgen de kinderen het ware
denkbeeld van hunne befiemming. Wat hen voor het
overige van elkander moge onderfcheiden, zij (taan, als
menfchen, als redelijke wezens, die dezelfde behoeften
.met elkander gemeen hebben , in gelijken rang ; wijsheid
en deugd alleen bepalen elks verdieníle ; zij leerera zich
op het naauwst aan elkander verbonden gevoelen.
Zulk een onderwijzer verwerft zich de liefde en het
vertrouwen zijner leerlingen.
En hoe veel heeft hij dan niet gewonnen! Gereedelijk
vinden zijne Icsfen , vermaningen en waarfchuwingen ingang in de jeugdige harten; ja, indien het mogelijk is,
het kind uit befef van pligt tot den pligt te leiden, dan
en dan alleen is zulks met grond te hopen. .
Befehouwen wij, daarentegen, den onderwijzer, wiens
liefde uit onzuivere beginfelen voortvloeit: hij mist dien
lust, dien naauwgezetten ijver; maar al te Iigt vergenoegt hij zich met het kind tot eene zekere hoogte op
te voeren, om het datgene te maken , wat het worden
moet, en niet, wat het worden kan; of bij kiest het
fchoonfchijnende voor het noodige , om met zijne fchool
te fchitteren en zich eenen naam te maken ; of hij laat
zich door het eigenbelang in andere betrekkingen wikkelen, welke hem afleiden van zijnen eerwaardigen post:
gewis, hij leeft niet geheel voor het onderwijs, en ht
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flaat met grond te vreezen, dat hij zich aan wezenlijk
pligtverzuim fchuldig maakt.
Is het niet waar? zijne liefde is partijdig. Moge zijn
verfland te verlicht wezen , dan dat hij niet zou begrijpen, dat al zijne leerlingen gelijke aanfpraak maken op
een doelmatig onderwijs; moge de geest des tijds plak
en roede uit zijne fchool verbannen hebben: te clerk nogtans is de verzoeking, om zijne leerlingen met eenzijdige
liefde te behandelen. Den kinderen der rijken en aanzienlijken geeft hij bij voorkeur de blijken zijner toegenegen
Hij kan te veel van hen verdragen; hij is te vlei•-heid.
jend jegens hen; op eene bedekte en fijne wijze zwaait
hij hun onverdienden lof toe; een lonk met het oog,
een zachte handdruk, een verdubbeld eerbewijs, een
vleijende titel, en wat al vonden van het ,vernpft (hoe
doeltreffend op zijnen tijd) ; dit alles zijn zoo vele bedelarijen om de gunst van hen, die hij meent te, moeten
ontzien.
Jegens het kind van den gerïngen daglooner is hij zoo
nederbuigend niet. Hij kan te weinig van hem overzien;
een kleine mispas, uit jeugdige levendigheid, onbedacht
begaan, haalt hem eene fchci -zamheidofnl
Al kent hij de les even goed,
hals.
op
den
pe berisping
fraai,
al is hij niet minder vlij.
al is zijn fchrift even
tig, nogtans oogst hij -minder lof, en, waar het op eene
vergelijking aankomt, behaalt her jonge heertje doorgaans
de zegepraal.
Laat ons kortelijk nagaan, hoe zulk een onderwijzer
zich tegen God, zichzelven en zone leerlingen bezondigt,
Gelik gij wilt, dat u de menfchen .doen zullen, doet
hun ook alzoo r dus luidt het flellig gebod van j t z tt s.
Overtreedt hij hetzelve niet ? Met het zedeljk gevoel
begaafd, ligt de pligt te duidelijk voor zijnen voet, dan
dat hij door drogredenen zijn hart in rust zoude kunnen
wiegen; zijn geweten tast hem telkens weder op de
Wond, en zegt ondubbelzinnig: gy zoiadigt tegen den
hoogen God.
Dit doet hij, in de tweede plats tegen z-ieh eiyen&
Xx 2
,
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Immers hij maakt zich fchuldig aan Bene laakbare onregtvaardigheid. Het pijnlijk verwijt , van tegen zijne betere
overtuiging aan te druifchen , kan hij niet ontvlugten.
Hij haalt zich daarenboven de billijke verachting van alle
weldenkenden op den hals; en waarmede zal hij zich dan
troosten ?
Eindelijk , hij zondigt tegen zijne leerlingen. Het
kind toch heeft deszelfs onbetwistbare regten , en het
heeft er bewustheid van. Wie hierop willekeurig inbreuk maakt, beleedigt hetzelve; daarenboven ftrooit hij
in den jeugdigen boezem de zaden van mistrouwen en
afkeer jegens deszelfs dwingeland; want als zoodanig
inderdaad befchouwt hij den onderwijzer. En van hoe
veel minder vrucht zijn de lesfen en vermaningen voor
de harten , welker vertrouwen hij mist!
En wat moeten zijne lievelingen van hem denken?
Het ontfnapt gewis hunner opmerkinge niet, dat de onderwijzer hen niet eenzijdige liefde bejegent. Hij ver
hun oog zijne achtbaarheid en waardigheid ;-liestn
want zij zien in hem meer den dienaar en knecht, dan
den vader. Zijn onderwijs heeft voor hunne zedelijk
dat leven, die overreding, die vormkracht niet. -heid
Ja, dáár is de fielling van D A C o S T A waarachtig,
dat de kinderen gevormd worden tot duivels (liever tot
menfchen) vol hoogmoed en nod. Wordt de miskende
leerling niet met afgunst en nijd bezield jegens hem,
die de onderfcheidende goedheid van den onderwijzer mag
ondervinden? En de laatíie, komt hij niet eigenaardig
in den waan, dat hij een voortreffelijker wezen is; zal
hij niet uit de hoogte op genen nederzien, en het vergif
van den hoogmoed langzaam, maar zeker , inzuigen ?
Reeds flaat voor onze verbeelding de ganfche reeks der
fchadelijke gevolgen hiervan in hun volgende leven!
II. De liefde van den onderwijzer moet eene wijze
liefde zijn.
Als zoodanig volgt zij, A, Benen trapswijzen gang in
het onderwijs.
Elke plotfelijke opkliuinling in het onderwijs is flil-
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hand of teruggang voor den kinderlijken geest. Wordt
dezen geweld aangedaan, dan ontwikkelt zich, op liet
hoogst, eene onnatuurlijke kracht; de ziel wordt gedrukt door het gevoel van onmagt, dat den moed ter
tiederllaat en den lust uitdooft; het verfchrikkelijk denkbeeld van onmogelijkheid geeft den doodlleek aan alien
innerlijken aandrang tot infpanning; alleen de dwang kan
de ziel in beweging brengen , en met hare overfpanning
verliest zij hare veerkracht.
Waarlijk , de verwisfeling van de oude lees- en leerboeken met de werkjes van eenen N i E U W o L D, WEST R R enz. was een reuzenflap in de fchoolhervorming.
Deze waarheid is te duidelijk, om er een woord meer
van te zeggen.
Doch zal er voldaan worden aan het ware oogmerk
der opvoeding, om het kind tot een zel_ fflandig wezen
op te leiden, dat is, uit eigene kracht zoodanig te.
handelen, alsof de onderw ijzer nog deeds aan zijne zij-.
de fiend, dan moet er nog eene andere opklimming in
het onderwijs plaats hebben, behalve die,, welke de materie of de flof aangaat ; eene opklimming , overeenkom
natuur zelve in de ontwikkeling van-fligdenar
den mensch.
Men kan den knaap in verfchillende wetenfchappen inleiden, hem eene fchoonfchijnende zaakkennis mededeelen , en bij deszelfs intrede in de maatfchappij weet hij
dikwijls niet, hoe hij zich moet gedragen ; in toevallige
omftandigheden, wanneer het op gezond verband en oordeelskracht aankomt , ílaan hem meestal de handen verkeerd; hij gevoelt zijn onvermogen, om zonder leidsman voort te gaan op de bane der wetenfchappen ; de
tijd en de ondervinding blijven zijne eenige leermeesters,
en, behalve het dagelijkfche, gaan zijne kundigheden
grootendeels of geheel weder verloren.
De ware grond van dit verfchijnfel is hierin gelegen
de verftandelijke vermogens zelve worden niet behoorlijk
geoefend. Is niet, natuurlijk, gebrek aangefchiktheid voor
de wetenfchappen liet gevolg daarvan ?
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Het kind moet tot de waarheid , maar deze niet tot
het kind gebragt worden ; of, met andere woorden, het
moet de waarheid zelf leeren vinden, zelf ontdekken,
hoe de waarheden aan elkander zijn gefchakeld of onderling zamenhangen , om alzoo tot die innerlijke en eigen
kracht te geraken, waardoor de mensch al--domelijk
leen in that is , oenen vrijen blik in de wetenfchappen te
werpen en dezelve nuttig toe te pasfen.
En zoo komen wij dan als van zelve tot, B, de beste wijze, waarop het onderwijs moet gegeven worden.
Het moet gegrond zijn op uitwendig aanfchoiwen.
Gaat niet elk verlicht onderwijzer dezen weg , als hij
den kinderen de namen der fpraakteekens in het geheugen
prent? Hij fpreekt met hen over dingen, die hun bekend
zijn ; of, niet andere woorden, al vragende laat hij hun
hunne ervaringen opnoemen , en voert hete alzoo van
den naam des uitgelokten denkbeelds op dien des aangewezenen fpraakteekens.
Hoe zeer wordt zoo doende liet onderwijs voor de
zinnelijke kinderen veraangenaamd ! Het is hun een lou
Immers komen zij niet op de gedachte, dat-terfpl.
het aanleeren van fpraakteekens de hoofdzaak is, maar
achten dit veeleer voor iets toevalligs ; en toch wordt
het doel op het fpoedigst bereikt. Waarom ? Dewijl zij
geene zwarigheid ontmoeten, maar alles zelve meenen te
vinden.
Heeft het aanvankelijk rekenonderwijs met kuben of
eenheidstafel (het komt niet op den vorm aan) eenen
anderen gronddag? En heeft de ervaring niet ten over,
vloede geleerd, dat dit de zekere weg is , om der jeugd
de beginfelen dezer wetenfchap grondig bij te brengen?
Waardoor tracht gij het zedelijk gevoel bij de jeugd op
te wekken en te verfterken? Is het niet door middel van
de gefchiedenis ? Hoe menigmaal gaan de ouders aldus te
werk, zonder er juist aan te denken , wat de reden zij ,
dat voorbeelden trekken; welke reden eenvoudig deze
is, dat de waarheid verzinnelijkt wordt.
Wilt gij de teedere jeugd van uwe liefde overtuigen
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gij onthoudt u van alle redenering; gij komt haar ílechts
tegen met een vriendelijk en opgeruimd gelaat en lachjes
op de wangen , en leidt en beftuurt hare onbedrevene
handjes tot ligte en aangename bezigheid.
Wilt gij haar een denkbeeld geven van de goedheid
Gods: gij wijst haar op het gras en de bloemen des vejds ,
op de nuttigile dieren , op het zingend vogeltje, op de
weldadige lichten des hemels.
Wilt gij haar een levendig befef inboezemen van de alwetendheid, heiligheid, regtvaardigheid en getrouwheid
Gods : gij doet haar zien, hoe onze voorouders , na het
overtreden van 's Heeren gebod , zich te vergeefs voor
Hein verbergen; hoe liet bloed van den vermoorden
A B E L tot Hein opklimt; hoe Hij Ic n I N's offer ver
H E N o c H levende ten hemel wordt opge--fmadt;hoe
nomen ; een verdierlijkt menfchengeflacht in de wateren finoort; een Sodom door vuur van den hemel tot
niet wordt; -- gij doet haar zien, hoe N o A C H en de zijnen bewaard blijven te midden der algemeene verwoesting; hoe L O T H door Gods engelen aan den akeligen
brand wordt ontrukt; den jongelingen in den gloeijenden
oven geen leed gefchiedt ; I) A N I ë L veilig nederzit in den
leeuwenkuil ; hoe j E H o V A al deszelfs beloften aan
A B R A H A M'S nakomelingen gehand doet. (*)
Wilt gij de jeugdige zielen verf'erken met het geloof
aan eene allesbeflurende Voorzienigheid: gij (peelt voor
wijsgeer niet , maar fpiegelt haar dezelve af in-zekrdn
de lotgevallen van eenen nl o z B S, j o Z E F, DAVID
J E z u s en zoo vele anderen.
Doch, gelijk wij ílraks zeiden , het kind moet ook
de kracht verkrijgen, om de wetenfchappen in liet algemeen tot zijn nut te gebruiken.
Onzes inziens is de I7orrleer van VA N n A P n ER E N cen uitmuntend middel ter bevordering van dit
oogmerk, uir hoofde van de wijze , waarop zij het kind
bezig houdt. Laat ons den verdienílelijken fchrijver
(*) Uit deze enkele trekken blijkt reeds, dat de B(betfclse gefchiedcais belangrijk is boven alle andere.
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zelven hooren: „de opmerkzaamheid der kinderen wordt
„ door de zinnelijke voordelling van lijnen , hoeken enz.
„ op de regte wijze geoefend, daar zij de middelen in
„ hun oog en in hunne hand hebben. Het kind biedt
„ zichzelven aan , en ongedwongen voert de onderwijzer het van trap tot trap langs eenen weg , die in des„ zelfs eigen wezen is ingeweven. De gevallen , waarin
„ de lijnen en figuren enz. voorkomen , taan tot elkander
In het naauwfle verband; het kind zal dezelve niet
„ alleen weten te vinden , maar het zal ook de opeen ,, volging derzelve trapswijze gewaar worden." (*)
Maken belooningen en firaffen een gewigtig deel der
opvoeding uit, wij mogen dit dan ook niet met ílilzwij-

gen voorbijgaan.
Gelijk de wijze, waarop het onderwijs moet gegeven
worden, bepaald is door deszelfs oogmerk en den natuurlijken gang van 's menfchen ontwikkeling, zoo moeten ten rigtfnoer verfrekken van belooning en firaf derzelver doel en de natuur des kinds.
Naar mate liet kind meer gevoelt, minder redeneert,
en grooter zucht tot navolging bezit , weest meer teeder in het beloonen en korter in het beftraffen. Stelt
(") De nuttigheid hiervan drukt de fchrijver, een weinig
verder, aldus uit: „ Hierdoor krijgt de ziel eene zekere be„ hoefre , om de denkbeelden te rangfchikken ; door dezel^, ve wordt het kind aanvankelijk in ftaat gefteld, In hetgene
„ volgt vooruit te zien, te bepalen, hetgeen noodzakelijk
„ volgen moet : eene werkzaamheid van onzen geest, welke
ons door geheel ons leven bijblijft; eene werkzaamheid,
0 welke hierom nooit te vroeg kan begonnen worden , en
,, die, als het voornaamfie vereischte in de behandeling der
„ wetenfchappen , welke zij: ook zijn mogen, ten grondtag
„ móet liggen." Laat ons er bijvoegen : het kind verkrijgt

lust tot infpanning van den geest, eenen afkeer van het oppervlakkige , en leert alleen vragen , wat waarheid zij. Behalve dat deze uit haren aard gefchikt is om den mensch
tot nederigheid te leiden , wordt het bewaard voor veelweterij en ,hoogmoed , die magtige hinderpalen in 's menfchen
verstandelijke en zedelijke ontwikkeling.
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het vlijtige en gehoorzame kind tot een voorbeeld; een
lagchend en toeknikkend ja, een goedkeurende handeen afkeurend neen,
druk een nederbuigend kus/t
een klagend ach een ontevreden foei een bevreemdend
he: ziet daar alles, zouden wij bijna zeggen, wat voor
de eerie leerjaren genoegzaam is tot aanmoediging en teregtwijzing. Is het kind eenigzins voor overtuiging vatbaar, zoo maakt het opmerkzaam op het aangename der
pligtsbetrachting , wanneer gij ziet , dat het zelfvoldoening op zijn werk mag finaken , en verflerkt in hetzelve
het denkbeeld van ontevredenheid, waar gij befpeurt , dat
het over zichzelven onvoldaan moet zijn. Dat was pleizierig ; dat ging u naar den zin ; — nu moogt gij boos
op uzelven zijn ; nu kunt gij ftraks niet vrolijk fpelen ;
wat heeft meester daar een fpijt van; als vader en moeder dat eens wisten, wat zouden zij bedroefd zijn: op
deze en dergelijke wijze zullen wij meest altijd gelukkig
llagen.
Is het pligtgevoel tot duidelijke bewustheid gerijpt,
het kind handele Ilechts uit dit beginfel. Geeft het den
draad in handen, die oorzaak en'uitwerkfel aan elkander
verbindt. Laat het dien in de beoefening glippen, zoo
grijpt naar een gepast voorbeeld uit de gefchiedenis of de
ervaring. Laat de toepasfing . aan het kind over; het zal
die ligt opmaken. (De overeenkomst van gevallen moet
voor het kind voelbaar zijn.) De- indruk zal dieper zijn,
dewijl geene beftraffing fchijnt bedoeld te worden : de
fchuldige veroordeelt zichzelven.
Het kan echter ook gebeuren , dat de onderwijzer ver
zinnelijke tucht uit te oefenen. Enkele boosaar--pligts
dige misdaden maken eene dierlijke behandeling noodza
komt er maar op aan, dat wij onze drift aan-kelij.Ht
de fleur der wijsheid onderwerpen , opdat zij niet in toorn
overga. Even min mogen wij firaffen met eene koelbloedige houding. De firaffe blik des regters moet door vaderlijk mededoogen getemperd worden. Het kind moet
zien , dat wij gevoelig zijn aangedaan, en dat het ons
moeite kost , tot zulk een treurig hulpmiddel cie toevlugt
te menien.
,
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Nog volgt eene wijze liefde, C, eene wijziging naar
de behoeften van iederen leerling in het bijzonder.
Hiermede willen wij geenszins te kennen geven , dat
de onderwijzer den maatftaf behoort te nemen naar den
dikwijls twijfelachtigen of geheel onzekeren post of (land,
dien elk eenmaal in de maatfchappij zal bekleeden ; immers wierd dan het lagere onderwijs buiten deszelfs grenzen gerukt. Dit geldt den mensch.
Wij hebben alleen het oog op het temperament en het
verftaridélijk en zedelijk karakter van elk individu.
Doch wie is in haat, al het uiteenloopende desaangaande op te fommen ? Genoeg , zoo veel hoofden zoo
veel zinnen. Zijn wij er fleeds op uit, om toe te nemen
in mensch- en kinderkunde. Dat wij dagelijks van het
kind leeren. Offchoon welgefchrevene werken ons hierover voortreffelijke wenken aan de hand geven; te midden
van het gewoel der kinderwereld , vooral onder het vrije
fpelen, onze waarnemingen te doen , zal ons meer licht
verfchaffen , dan het afgetrokken peinzen op onze fludeerkamer. Laat ons Hechts Benige punten aanroeren, die
vooral verdienen behartigd te worden :
A. Beperkt den vlugtigen leerling , en windt den tragen op ;
B. Bepaalt de keus van leerboeken niet naar de mate
van de vlugheid des leerlings in het werktuigelijke der
leeskunst, maar volgens elks vatbaarheid;
Cï Tempert den teêrgevoeligen, en beweegt den hardvochtigen;
D. Beloont niet den verstgevorderden, naaar den vlij
-tigflen;
hooghartigheid
voor
zelfverheffing,
erf
de
E. Bewaart
wakkert de fchaamachtigc zedigheid op tot zelfvoldoening ;
F. Geeft den hulpvaardigen gelegenheid tot dienstbetooningen, en veríl erkt in den weigerachtigen het gevoel
van hulpbehoeftigheid.
G. Leidt het zachtgevoelige hart met teederheid, de
koude ziel door indrukmakende middelen, en het bedaard
oordeel met overreding.
-

VAN EENEN SCHOOLONDERWIJZER.

627

IIÍ. De liefde van den onderwijzer moet ítandvastig zijn.
Standvastigheid vooronderflelt hinderpalen , die de bevordering van een ons voorgefteld doel in den weg ftaan.
Ja, zegt gij , het onderwijs is daarvan niet uitgefloten.
Ik ben rensch , zucht de een ; dat is: ik ben onvolmaakt en zwak. (Van die lage en verachtelijke wezens ,
welke zich moedwillig in de armen der zedeloosheid
torten, fpreken wij niet.) Jeugdige levendigheid, onachtzaamheid, onverfchilligheid en traagheid geven mij
gedurig aanleiding tot ergernis , en moeijelijk valt het mij
fonitijds , geduld en bedaardheid van geest te behouden.
Geluk, mijn vriend, dat gij over uzelven vonnis durft
vellen! Gij belijdt alzoo, dat gij met vleesch en bloed te
kampen hebt. Welaan , ga moedig voort niet uzelven te
beheerfchen , en leg u daarop des te meer toe, naar
mate de verzoeking flerker is, om met uzelven In tegen
te komen. Denk, zoo vaak gij bedreigd wordt-fprak
over den hartstogt te ftruikelen, aan het zeggen van s ox R A T E s : Ik zou u flaan , indien ik niet toornig ware.
En, mogt dit nog niet genoeg zijn, verplaats u dan met
uwe verbeelding bij het kruis van onzen Zaligmaker, en
zij het u, als hoordet gij uit zijn' eigen' mond deze woorden: Vader, vergeef het hun! want zij weten niet,
wat zij doen. Ik ben verzekerd, een Ileidensch wijsgeer zal den Christelijken onderwijzer niet befchamen.
Ik ben echtgenoot en vader, klaagt een ander. Mijne
inkomflen zijn te gering, om mijn huisgezin op eene fatfoenlijke wijze te onderhouden ; dagelijks moet ik zuchten
om mijn brood; fomwijlen zelfs treedt gebrek mijne woning binnen. Hoop op beter is voor mij bloote klank , en de
uitzigtcn worden roet den tijd zorgvoller. Zal ik dan nog
niet moed en lust werkzaam zijn in mijnen zwaarwigtigen post, die den gebeden mensch vereischt ? — Brave
man ! ik gevoel al het gewigt uwer tegenwerping. Zoo
lang uw befiaan niet verbeterd is., lees ik met weerzin
de hoogdravende berigten van verbeteringen in het onder
liet lot der onderwijzers. Arme man! waarmede-wijsen
zal ik u eencn rieni onder het harte binden ? Wat wapen
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zal ik u aanprijzen, vermogend om te ílrijden tegen zoo
vele vijanden , die uwe Randvastigheid beflormen ? Kent
gij het niet , dat wapen , zoo ílerk , zoo krachtig ? +Iet
is de Godsvrucht, en de Godsvrucht alleen. Met haar
is A B R A H AM bereidwillig, om zijnen éénigen te flagten; met haar is j o z E F vrij in flavernij en kerker; met
haar blijft PAULUS PAULUS , als hij het fchavot te
Rome beklimt; met haar verdraagt j E z u s met gelaten
hoon en laster;-heidnafcklgvhimpen
met haar (erft Hij als een God aan het martelhout !
Ach ! zucht een derde , bij mijnen besten wil zijn er
plaatfelijke beletfelen , die ik niet in (laat ben uit den weg
te ruimen: de helft der leerlingen blijft in den oogsttijd
te huis , en een ander gedeelte kan des winters de fchool
niet bezoeken. Dit is (wij fpreken bij eigene ervaring)
zeer onaangenaam voor den onderwijzer, doch mag hem
geenszins gemelijk en verdrietig maken. Dat wij, zoo veel
wij kunnen , het kwaad verminderen, en vooral het kind
door geene fprongen ter nederflaan.
Maar wat zullen wij dan zeggen, dat er huisgezinnen
gevonden worden, waar men al het zedelijk goede, dat
wij den kinderen inprenten , door een tegenfhrijdig voorbeeld tracht te vernietigen? Staat het niet te vreezen , dat
het uitgeftrooide zaad in doornen en distelen valle? —
Neen, niet te vergeefs arbeiden wij aan het heil van onílerfelijke zielen. Het zaad van Godsdienst en deugd, in
de jeugdige harten geflrooid, gaat nooit geheel verloren.
Gode zij dank, uiterst zeldzaam wordt een kind zoo geheel bedorven, dat het ten eenemaal onvatbaar is voor
alle goede indrukken. Ja, diegenen, voor welke onze
onderwijzingen , raadgevingen, vermaningen, bedreigingen zelfs, geenen ílagboom leggen voor buitenfporige
wanbedrijven in hun volgende leven , zijn ten mille even
zeer uitzonderingen op den algemeenen regel als een blinde onder de zienden. Groot is de heerfchappij van een'
regtfchapen' onderwijzer op den kinderlijken geest. Dit
moeten wij nooit vergeten. Sterken wij ons daarenboven
met het denkbeeld, dat onze pogingen voor verreweg de
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meesten Bene gezegende vrucht opleveren. Dat dan nooit
eene laffe twijfelzucht onze hand verfsappe ! Vergeeft anderen alles, maar uzelven niets , is de fpreuk van eenen
Heiden. Dit zij in dit opzigt ook onze leus.
Een regtfchapen onderwijzer, zeiden wij, heeft groote
heerfchappij over den kinderlijken geest. Dit heeft hij
ook uit kracht van zijne Pandvastigheid zelve. Wat onderfcheidt LUTHER ZOO treffend boven ERASMUS,
en dwingt ons eene achting af, die aan eerbied grenst'?
Waarom kunnen wij den naam van Neerlands eerflen
W 1 L L E M niet zonder aandoening uitfpreken ? Waarom
prijken die van onze H 0 GE ND 0 R P E N met gou.
den letteren in de gedenkrollen der jongfte verlosfing ?
Waarom treft ons na achttien eeuwen nog eene heilige fiddering, als wij den Zaligmaker der wereld flervende hooren uitroepen : het is yolbragt? Dat vermag alleen de
landvastigheid.
Of moet het kind niet ingenomen worden met den onderwijzer, bij het zien van deszelfs onbezweken moed
en nooit verflaauwden ijver ? Zal dat achtbaar beeld niet
met diepe en onuitwischbare fporen in de jeugdige zielen
ingedrukt worden? ja, biet werkt een bezielende geest,
die de buigzame gemoederen kneedt als was , en nog fpa•
de den triomf behaalt in den ílrijd tegen de ondeugd.
Nog fpade. Treedt op , vaders en moeders , die nog
zoo gaarne van den leidsman uwer kindschheid (preekt,
die u met ifandvastige liefde heeft opgevoed; treedt op,
en ílaaft ons gezegde! Hoe vaak zweven zijne vaderlijke
lesfen, ook tot dweep ens toe, over uwe lippen! Die edele
,houding, waarmede hij dezelve uitfprak, die overredende toon , die zieltreffende gebaren , die betraande oogen ,
dat alles faat u nog duidelijk voor den geest, en is een
weldadige befchermengel voor uwe deugd.
Zal ik nog fpreken van de akelige gevolgen der twijfeling aan het welgelukken onzer pogingen? Wij zouden
alsdan zwijgen , waar het noodig is onze flem te verhef
wij zouden eene onverfchoonlijke koelheid aanne.-fen;
men, die aan het onderwijs leven en nadruk ontrooft;
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wij zouden een aantal goeden om enkele kwaden , en met
dezen , benadeelen; wij zouden een fpel onzer driften
worden; wij zouden, door een kwaad voorbeeld , eene
terugdootende herinnering bij het kind achterlaten ; wij
zouden ..... maar genoeg , om ons af te fchrikken van
alle moedeloosheid en verflapping.
Zijn wij. dan flandvastig, onbewegelijk in de ons opgelegde taak , als wetende , dat ons werk niet ijdel zijn zal.
Laat ons, IV, met eenige drangredenen befluiten.
De onderwijzer (het zij met gepasten eerbied gezegd)
heeft een treffend punt van overeenkomst met den Eeuwigen. Als opvoeder van het menschdom vertoont God
diezelfde liefde, welke wij hebben aangeprezen, met dit
onderfcheid echter, dat zij vlek noch rimpel heeft.
Gaarne belijden wij het, wij zijn te zwak , om ons te
vergenoegen met eene wijsbegeerte, die de deugd alleen
om hare inwendige fchoonheid wil beoefend hebben. Wij
_nemen gretig de toevlugt tot andere roerfels , en ontleenen Bene drangreden uit de zucht tot navolging , ons
door den Schepper ingeplant.
Dit is betamelijk. In ons binnenfte is de zucht, om
de volmaaktheid na te jagen: zij is eene-Goddelijke vonk,
die te meer ontgloeit , naar mate zij meer bevredigd wordt.
Flebben nu goede voorbeelden een opwekkend vermogen , dat ons dan het voorbeeld van den volmaakten Opvoeder tot navolging prikkelti !
Dit is pli;gtmatig. Of zegt het Evangelie van j r: z u s
niet met ronde woorden: wordt volmaakt, gelijk uw
rader in de hemelen volmaakt is.
Dit is onze eer. Is het vereerend voor den mensch,
dat hij zich goede voorbeelden ter navolging voorílelt,
welk eene eer moet het dan voor ons zijn , het ideaal
der hoogfle volkomenheid , offchoon op tienen onberekenbaren affland, na te ftreven, en alzoo in eengin bij
-zonder
zin het beeld van God te vertoonen !
Eindelijk, dit is onze gelukzaligheid. Naar mate wij
door edeler drijfveren gedreven worden, naar die zelfde
mate wordt onze gelukzaligheid verhoogd. En wie noemt
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e nen fpooriag , zoo veradelend voor den mensch , als
de zucht om Gode gelijk te worden? Ziet daar het ver
(landpunt , vanwaar wij onze roeping kunnen-hevnfl
overzien ! Welk een verrukkend gevoel moet onze borst
doortintelen bij de gedachte : ik ben een pJaatsbekleeder
van God op aarde! Ja, dan bovenal is het, dat Gods
Geest met onzen geest getuigt, dat wij kinderen Gods
zijn ; dan vooral mogen wij hier reeds den voarfmaak
genieten van het genot des hemels , en dáár, aan gene
zijde van het graf, zal onze gelukzaligheid zich in fneller vlugt verheffen.
E. MOLEMA.

M. J. ADRIANI AAN EENEN HEM ONBEKENDEN.

Weledele, zeer geleerde Heer!
l^let uitftekend genoegen ontving ik, v6ór eenen zeer
geruimen tijd, onder het postmerk Leyden, zonder dagof plaatsteekening, eenen brief, dien UEd. mij de eer
aandeed toe te zenden , flechts met de onderteekening van
N. N., en kan derhalve dien niet anders beantwoorden,
dan door middel van dit geacht Tijdfchrift, indien namelijk de Redactie zoo vriendelijk wil zijn, dezen op te
nemen.
Opregtelijk zeg ik UEd, mijnen dank voor de gunílige
en vereerende wijze, waarop UEd. zich uitdrukt over
mijne, in het voorledene jaar uitgegevene, Redevoering
bij de inwijding van het Monument voor Graaf AD o t . F
v A N N A s S A it en de achter dezelve geplaatf}e ge
oudheidkundige aanteekeningen; maar bijzon-fchiedn
voor uwe vriendelijke teregtwijzing aangaande eenen-der
door mij beganen misfI g op bl. 49, waar ik in de 2711e
aanteekening een Latijnsch versje had aangehaald , mij
fchriftelijk medegedeeld, als afgefchreven uit een Out
Hollants Kronyke. In dat vierregelig Latijnsch versje
had ik den laatden regel dus gelezen:
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Nec tandem de me Jirenuus hostis haber.

-

Daar dit geenen verflaanbaren zin uitmaakte, gaf ik den
wensch te kennen, dat men ovat mogt lezen in plaats
van habet. Dan uwe gisfing, om in plaats van tanden
te lezen lauden is veel natuurlijker en zeer eigenaardig,
te meer , daar UEd, tot flaving aanhaalt eene dergelijke
uitdrukking van o v ID i u s, Heroïd. XVII. I8:
Et tandem de me nullus adulter habet.

Is UEd. in uwe gisting en verbetering zoo veel ge.
lukkiger geflaagd dan ik, het zal UEd. dan ook niet
onaangenaam zijn, te vernemen, dat dezelve de volkomenfle zekerheid heeft bekomen: te weten, ik ben fe
goedheid van eenen mijner vrienden, be--dert,o
zitter geworden van een oud werkje, (waaraan echter
het titelblad ontbreekt) ten opfchrift voerende: Neder
ende figuerlycke dfbeeldin--landtfcheGis
Coningh
P
HI
LI
P S II, loopende van 1 559
onder
ghe,
in
1615 uitgegeven, waarin
dmflerdam
te
tot 1615, en
hetzelfde versje wordt aangehaald, als ten tijde der vermelde gebeurtenis vervaardigd, Maande daar in den vierden
regel duidelijk :
Nec LAUDEM de we f renuur hottis habet.

I-Iet ware te wenfchen , Mijn Heer! dat alle taalgeleerden van vroegeren en lateren tijd in hunne gisfingen
en verbeteringen van oude fchrijvers, vooral van de Clasfici, telkens zoo gelukkig geflaagd waren, als UEd. in
de herttelling van het verminkte versje; dan zou men
misfchien verfchoond zijn geworden van eene reeks cri
dwaasheden, waardoor een duistere tekst, in plaats-tifche
opgehelderd
te worden , misfchien wel eens nog
van
meer verduisterd is. Dat geluk van juist te zien en
goed te treffen wensch ik UEd. bij voortduring en beilendig toe in uwen uitlegkundigen en critifchen arbeid,
opdat de geleerde wereld daarvan veel voordeel moge
trekken.
-
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En , daar ik, in cone nadere kennismaking niet UEd.
zeer veel belang lIcl , zou het mij zeer aangenaam zijn,
indien UEd. op de cene of andere wijze mogt goedvin
mij uwen naam beleend te maken , omtrent welken -den, ,
daar UEd. goedvond denzelven bedekt te houden , en de
fchrijfhand mij zelfs onbekend is , ik niet dan eenige
gisting kan maken.
Ontvang , Mijn Ileer ! hij dezen cie verzekering van
mijne opregte hoogachting, waarmede ik de eer heb mij
te noemen
Oude Pekela, UWEd. zeer gel. D. V. Dr.
den 29 Aug. 1828. M. J. ADRIANI.

P. S. Is liet bovcnftaande wel min belangrijk voor cie
lezers der Tladerlandfche Letteroefeningen in het algemeen, het zal , des vertrouw ik , aangenaam zijn voor
zoodanigcn, die, bij liet lezen der ZInlde aan de nagedáchtenis van Graaf ADO L F VA N N A S S A U, even
als ik zelf, op dat versje hebben geftooten, en hetwelk
nu volkomen duidelijk is; terwijl ik die genen der lezers
van dat Rukje , welke de Latijnfche taal niet verflaan ,
kan verzekeren , dat de aldaar, bl. q.g , door naij gegevene Nederlandfche vertaling door de verfchillende gis
in het zakelijke geene verandering behoeft te on--linge
dergaan , en men zich aan dezelve kan blijven houden.

BEKLIMMING VAN DEN ORTELSBERG,IN AUGUSTUS

1326.

(1'er•volg en fat van bl. 6o8.)
][jij , die nooit iets dergelijks gezien heeft , (en ik twijfel,
of er iets dergelijks ergens beflaat) kan zich daarvan onmo.
gelijk een denkbeeld vormen; want zelfs voor mij, die reeds
zoo vele bergen beklommen had, was het gezigt nieuw. Men
ftelle zich eerre foort van muur voor, die bijna loodregt afdaalt, wiens kam uit fpitfe naalden beflaat, en tot welks
beklimming men 4 uren noodig heeft. Voor den beklimmer
beflaat er geen arder rustpunt, dan de kleine, op fommige
plaatfen zelfs geen duin breede uitfteekfels , welke de door
lucht en weder aangegrepen ilecn , in deszelfs door de na.
1WENGLLW. 1828. NO. 13.
Yy
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tuur gevormde fchuinfche lagen , heeft gevormd; alsmede
eenige kleine, door regen, Çneeuw, enz. veroorzaakte uitholingen, welke bij wijlen fccier doen twijfelen, of men zich
al clan niet op vasten bodem bevindt. Zelfs de hulp der
hand kan hier niet baten; want ook de groote Steen fcheidt
zich af bij het àangrijpen , en men heeft daarenboven , dewijl men niet in flaat is zichzelven slaande te houden, nog
te vreezen , de genen , die achter ons flaan , te verpletteren.
Zelfs de gems waagt het ter naauwer nood , door doodelijke
vrees gedrongen , herwaarts te vlugten. De hier en daar
verfpreide rustpunten zijn van 20 tot 30 vademen van eikander verwijderd, en vergunnen den vermoeiden dikwijls naauwelijks zoo veel plaats, dat hij met beide voeten kan blijven
haan; want de gemfenjager gaat hier flechts met de eene
zijde der klimbeugels, dikwijls flechts met eene van derzelver punten. J os Eis fteeg de eerhe zoo hoog bijna, als
het touw reikte; vervolgens klom , met behulp van het
touw, de tweede hem na, ontving hetzelve van hem; te►Wijl j o s E L E zich boven hem met uitgebreide beenen tracht.
te ftaande te houden, en hem bij den nek of de linkerhand
vasthield. Nu werd mij toegeroepen , hen achterna te
klimmen, en ik kroop op handen en knieën naar boven.
Vergeefs trachtte ik, in het begin, mij van de klimbeugels
te bedienen ; de riemen braken in weinige oogenblikken, en
ik moest zelfs de hulp mijner voeten ontberen, daar het mij
niet mogelijk Was, voor dezelve Bene plaats te vinden , op
welke zij konden fleunen. De beide andere gidfen bleven
achter , om mij , wanneer het de muur veroorloofde , met
hunne handen of fehouders, op welke ik mijne voeten zet
te onderíteunen. Was ik nu bij den tweeden gekomen ,-te,
dan bleef mij niets over, dan mij of op zijne voeten te
plaatfen , of bij kortere afflanden mij door hem te laten vasthouden, en in gevaar te geraken , om elke minuut met hein
in den altijd dieper gapenden afgrond te 4orten. Men zal
vragen : maar hoe was het dan mogelijk, dat deze lieden opklimmen, u trekken en fleande konden houden? Ik moet
bekennen, dat ik, ondanks alle oplettendheid, welke mij liet
gevaar, waarin ik zelf mij bevond, vergunde, geene vol
daarvan kan geven; en ik kan flechts-doenplsfig
hem, die dit vraagt , herinneren , dat het dengenen , die niet
van zijne vroegfte jeugd daaraan gewoon is , insgelijks bijna
onmogelijk fchijnt , op eene koord te danfen ; terwijl dit
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voor hem, die door langdurige oefening met her gevaar gewoon is geworden, slechts fpel is. Nadat ik omtrent twee
uren achtervolgens naar boven getrokken was geworden, waar
ik eenige malen op geheel gladde plaatfen vrij in de lucht-bij
zweefde, rustten wij uit op een der vroeger vermelde uit
nadat wij reeds over den eerften kam geklommen-lekfs,
waren. Er bleef hier niets over, dan zich in de lengte uit
te ftrekken ; terwijl een mijner gidfen, op het gevaar af
van den hals te breken, eenig uitzijpelend water opving ,
en zij mij koffij gereed maakten. Onze laatfie voorraad
wijns werd insgelijks aangefproken. Mijne gidfen ontdeden
zich van de vaten, en zelfs een der twee medegenomene
brooden werd achtergelaten. Weldra kwamen wij aan den
bewege%ken of wande/enden weg, dien wij in de breedte
moesten overgaan. Gelijk de lavine de fneeuwklompen,
zoo wentelt deze de gruizelfleenen in de door de natuur
gegravene bedding, bij elite, voor den lager zich bevinden.
den zelfs niet merkbare, verandering in de luchtsge(teldheid , naar beneden. Het was mij volftrekt onbekend, dat
zulke plaatfen aan den Ortels -berg beflonden; men verbeelde
zich dus mijne verbazing, toen plotfeling, in het midden
van deze goot, bij den uitroep: „ De fleenen vallen l" de
vóór mij uitgaande gids bleef ítilftaan , mij, zonder een
woord te fpreken, op zijnen rug nam, en io tot i2 fchreden zich voortfpoedde met eenen angst, die mij van fchrik
fchier deed verifijven. Hij plaatfle mij vervolgens achter
een' kleinen voorfprong, en riep mij toe, dat ik mij bedaard
zou houden. Ik legde werktuigelijk de handen kruifelings
over het hoofd, en dit een en ander gefchiedde even fuel als
men het leest, toen reeds de íteenen krakende nevens ons
naar, beneden rolden. Eerst nu overzag ik de geheele grootte van het gevaar, in hetwelk ik mij bevonden had; en daar
ik het mij zelfs nu nog niet zonder huivering kan te binnen
brengen, zoo kan ik naauwelijks begrijpen, hoe het den
perfoon , die mij droeg . mogelijk was , over deze , bijna
loodregt afhellende , plaats met zoo groote fnelheid te geraken.
Slechts de zucht tot zelfbehoud koude hem daartoe de kracht
geven en in flaat Rellen. -- Spoedig daarop kwamen wij aan
eene tweede dergelijke plaats , die ik nu met huivering aanzag, daar ik met het gevaar reeds bekend was; wij, hadden
echter het geluk, onverlet dezelve voorbij te gaan. Wij
begonnen toen weder langs de wanden over meerdere tiit.
Yy 2
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fleekfels (go,•gels genaamd) te klimmen, en bereikten, na
verloop van vier lange uren, eindelijk het fneeuwveid. Wij
waren de 0rtels-fpits omgetogen, en bevonden ons op den
kam, die van Zwvedul tot aan den top loopt. Eene verpoo.
zing van een vierendeel uurs verkwikte ons genoegzaam,
om ons te verfierken tot de voortzetting van onzen verderen togt.
Een verbazend groot fneeuwveld , federt 2r jaren door
geen' menfchelijken voet betreden , lag nu voor mijne verraste oogen ; de fpits frond helder en klaar voor mij , en reeds
wilde ik met brandenden ijver en fpoed dezelve naderen,
toen j o s E L E mij in mijne vaart tluitte, mij op de reeds in
nevels gehulde bergketen , die zich van Bernina tot FinffersniInz uitftrekt, opmerkzaam maakte, mij de gevaren voor
Dogen Relde, aan welke wij op deze onafzienbare zee van
fneeuwzouden zijn blootgefteld, en al zijne op ondervinding
gegronde welfprekendheid aanwendde, om mij te bewegen,
tot den teragtogt te befluiten. ik zag wel in , dat, wanneer
zijne vrees gegrond was, en wij door den nevel op de fpits
bevangen werden, wij meat zeer vele moeijelijkheden te kampen zouden hebben; maar ik hoopte , dat hij ons niet zoo
fpoedig zoude naderen, of misfchien naar een' anderen kant
zonde trekken ; ook konde ik niet befluiten , na alle uitgefrane vermoeijenisfen, flechts twee uren van het doel van
mijnen togt verwijderd , terug te keeren , offchoon twee mijner gidfen J o S E L E'S vrees gegrond achtten. Een enkele
llechts was van mijngevoelen; en het gelukte mij , door de voor
dat wij tot aan de wanden, uit hoofde van het ge--leing,
tal, dat wij uitmaakten , zelfs ondanks den digtilen nevel
ons fpoor in de fneeuw wel wedervinden , en dan ten minf'e
eenigermate in veiligheid zouden zijn; dat het flechte weder
ons op de wanden even goed konde verrasfen , wanneer wij
nu terugkeerden , ook de overigen daartoe te bewegen , en
de fpits te naderen. Wij trokken derhalve verder; maar nu
begon de fijnere lucht ons de ademhaling moeijelijk te maken, en wij moesten bijna alle vijf minuten Benige oogenblikken blijven flilflaan , om liet bloed te doen bedaren. Daarbij kwam nog eene andere zwarigheid; onze voorraad van
drank was uitgeput, de tong finachtte naar een' droppel waters; vergeefs rigtten wij onze oogen naar alle kanten, er
was niets dan eeuwige fneeuw te zien. Mijne gidfen Ploegen
eindelijk vcor, fàeeuw in den mond te nemen ; de nood
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dwong ons tot dit middel, hetwelk ik echter aan leder af
daar her den finachtenden dorst flechts te meer prikkelt.-rand,
Mijn fleschje niet vlugzout kwam ons hier uitnemend te linde; omtrent 8 droppels, die ik op eene handvol fneeuw liet
vallen, matigden de brandende hitte, en hadden de uitwerking , dat het hevige brullen van het bloed daardoor eenigzins verminderde. Bier hadden ons ook de bewoners van
Mals het eerst met hunne verrekijkers ontdekt. Maar de
Schijnbaar zoo nabijgelegene fpits verwijderde zich altijd ver
volle anderhalf uur hadden wij , bergop bergaf, in-der,n
onpeilbaar diepe fneeuw tot aan de knieën wadende, noodig,
om den kam te bereiken, op welken de top zich verheft. Mijne
oogen had Ik door middel van een doorfchijnend floers tegen
het verblindend fneeuwlicht befchut. Wij gingen langs den karn
voort, fprongen over eene fneeuwfpleet, en flonden , na verloop van een half uur, eindelijk, ten 331 ure des namiddags,
op de fpits. Mijne gidfen hieuwen in de fneeuw een' vier.
Loekigen kuil, daar de driezijdige, bijna overal in het rond
door afgronden omringde, fneeuwtop weinig ruimte toelaat.
Mijne werktuigen werden aan een' feok vastgehecht, en ik
begon mijne oogen i dit heerlijk Panorama te laten rond
Maar het werd mij niet vergund, mij hier aan mijne-weidn.
verrukking over te geven. De Ortels-berg wreekte zich over
de floutheid , die wij , pygméein , gehad hadden, om zijnen
Schedel te genaken; want naauwelijks had ik mijnen blik op
de streek van Mals geworpen, om den weg te vervolgen,
dien wij afgelegd hadden , en naar Benige namen gevraagd ,
toen ons plotfeling een vijandige, zeer digte nevel omhulde ,
die ons belette, 5 fchreden voor ons uit te zien , en Bene
minuut daarna werden wij door Bene zware jagtfneeuw overvallen. De koude was, uit hoofde van den fiiijdenden westnoordwestewind, niet te verduren; klappertandend bejammerde ik het te vergeefs , dat ik mijnen mantel niet bij mij
had, en deed al het mogelijke, om, in het half uur, dat wij
't hier, ondanks alle fchrikteekenen der natuur, nog uithielden, mijne waarnemingen voort te zetten. Mijn Fortijnaf he
reisbarometer viel op r8,i68 If7eerner -duim, de thermometer aan het kwikzilver op 3 0 Reausnur, die, welke in de vrije
lucht opgehangen was, op 2° boven liet vriespunt. Ongelukkiglijk was de draad aan het gewigt van mijn' Sa usfu:refchen hygrometer gebroken , en mijne verkleumde vingeren
waren niet in maat dit te herbellen. De vreesfelijke ijrniuus,
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die het opkiimmen uit de vallei van SUIdJn belet hd , vertoonde zich hier voor mij , en ik begreep nu viel, dat het
beklimmen van die zijde flechts voor een' arend mogelijk zou
zijn. Het oogenblik, toen een gedeelte van het uitzigt nog
voor mij open lag, bewees mij , dat de gezigtkring aan ei
kant ten minfte ruim a6 tot 20 uren onverlet zijn moest;-ken
terwijl ik nu flechts de gedaante mijner leidslieden zag, die,
even als ik , ontroostbaar waren , dat het slechte weder niet
een paar uren later was ingevallen. Van de door G E B u A R.D.
opgerigte piramide Raat nog het voeri}uk; maar de top is fe
dien tijd ten minf}e 2 of 3 vademen verhoogd, en her-dert
bevindt zich derhalve nu beneden denzelven. De wind begon
feller en feller op te heken, de koude werd gevoeliger, en,
wilden wij ons niet aan het gevaar blootliellen, om onze
leden te doen bevriezen, dan bleef er niets over, dan den
terugtogt aan te nemen. Met een smartelijk gevoel fcheidde
ik ten ure van den Ortel, daar .ik bezwaarlijk ooit weder
in de gelegenheid zoude komen, op deszelfs befneeuwde
kruin neder te zitten.
Bij bet afdalen befleedden wij naauwelijks 2 uren met over
de fneeuw te gaan; de jagtfneeuw had nu een weinig opgehouden ; wij volgden onze in de weeke Eieeuw diep Ingedrukte fporen , en bereikten gelukkiglijk den wand. Met bui vering zag ik benedenwaarts in den afgrond, en waagde het
niet, een' voet te bewegen, toen mijne gidfen mij rieden,
mij de oogen te laten blinden, en mij geheel aan hun geleide over te geven. Ik begreep zelf, dat dit het beste was.
Zij kozen tot het afdalen eenen anderen weg , dien men bij
het opklimmen bezwaarlijk zou hebben kunnen bezigen , daar
hij over gruis loopt. Een of twee gingen vooruit, om mijne
voeter, te plaatfen , of snij aan te wijzen, waar ik mij zoude
aanklampen; terwijl er een in mijne nabijheid bleef, en de
vierde , meermalen ook twee , het touw vasthielden , aan hetwelk ik hing. Eenige malen namen mij twee in hun midden;
ik omvatte hen aan den hals , en nu hoorde ik flechts het geraas der rollende Ileenen , die nevens en voor ons henen vielen, terwijl ik de voeten opligtte, en met hen naar beneden
gleed , tot aan het einde van het touw; alsdan begon zulks
we@r van voren af aan. Somtijds was het mij ook vergund
te gaan zitten, en zoo, met behulp van handen en voeten,
over de fteenen naar beneden te glijden, waarbij , gelijk uien
zich ligtelijk kan voorPcllen , mijne kleederen niet weinig Ie-
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den. Dit duurde op die wijze 4 uren lang, zonder eenige
andere tusfchenpoozing, dan den tijd , dien mijne gidfen noodig hadden, om den weg te onderzoeken , of te groote fleenen, welker val ons ligtelijk gevaarlijk zou kunnen worden,
uit den weg te ruinen. Eindelijk bereikten wij den ijsberg,
nadat wij het laattte gedeelte van den weg over eene opeen
afgleden , waarbij een mijner gidfen zich-gehoptmasfnuw
voor mij plaatfie , en mij , daar mijne broek geheel gefcheurd
was, zijnen hoed leende, op welken ik, achter hem zittende, terwijl hij mijne voeten vasthield , met groote vaart
naar beneden fchoot. Nu ílonden wij op het ijs. Ik ontdeed
mij van mijnen blinddoek. Het was to ure des avonds. De
volle maan verfpreidde , uit hoofde van de haar bedekkende
nevelwolken, daar het meeuwen omílreeks 8 ure had opgehouden, Hechts een' flaauwen glans; het werd aanmerkelijk
kouder , er. bij ongeluk ontbraken mij hier de weldadige klim,
beugels, welker riemen bij het beklimmen van den wand gebroken waren. Er bleef derhalve niets anders over, dan het
touw nog langer te behouden , bij hetwelk een mij vasthield ,
terwijl een ander mij bij den arm leidde, j os E L z den weg
zocht, en de vierde fleeds bereid was, mij de behulpzame
hand te bieden , Of j O S E L E te onderileunen. Hier, moet
ik bekennen, bewonderde ik zijne scherpzinnigheid; want offchooti wij, gelijk natuurlijk is , denzelfden weg, dien wij
bij het opklimmen hadden ingeflagen , bij het faauwe fchemerlicht niet konden volgen, zoo bragt hij ons toch uit dezen
doolhof van ijsklompen, langs afgronden en pieten, met eene
zekerheid, alsof het heldere dag geweest ware Slechts van
tijd tot tijd stond hij fill, nam met bedachtzaamheid de proef
van de dikte van het ijs, of fpoedde zich een weinig vooruit, om onzen vorderen togt te regelen. Dat ik de bezwaren van het afklimmen duboel gevoelde, begrijpt ieder gereedelijk, terwijl mij geen enkele vaste tred vergund was ; ook
was het ijs , bij het invallen van den nacht , gladder geworden , en de koude werkte heviger op mij , hetgeen nog daar
vermeerderd werd , dat ik ieder oogenblik, bij het af--dor
glijden over eene ijshoogte , van het ijswater geheel nat
werd. Van de felle koude bevende , vermoeid door onophoudelijke beweging gedurende no uren , door en door nat , van
honger en dorst gekweld , zoude ik, bij mijne gefcheurde kleederen , door welke de kille nachtwind ziinc kracht onverhinderd uitoefende, geheel door de koude overmand zijn, (want
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reeds openbaarden zich bij mij alle kenteekenen van verflij ving) indien niet mijne gidfen , ondanks hunne eigene ver
toen wij eindelijk des nachts ten een ure het-moeidh,
einde des ijsbergs bereikten, met dringende beden, de onmogelijkheid, om hier te overnachten, mij voorftellende , mij om
íirijd hadden aangezocht, om alle mijne krachten bijeen te
rapen en hen te volgen, waarbij zij mij bij afwisfeling onderfleunden en bijna droegen, want de uitgeputte natuur
oefende gebiedend hare regten. Eenstemmig werd thans beloten, niet naar de herdershut terug te keeren, daar wij tot
dezelve van de plaats, waar wij ons thans bevonden, a uur
noodig hadden, maar bij het ecrite bosch, dat wij zouden
aantreffen, te blijven. Er werd derhalve een vooruirgezonden, om ter bepaalde plaarí'e een vuur aan te leggen. Na
verloop van 12 uur, die ik onder de zwaard e tel, welke ik
ooit beleefde, want de vermoeidheid klom bij elke minuut,
bereikten wij eindelijk ten 22 ure des morgens eerre plaats aan
den zoom van het bosch , waar een vrolijk vuur brandde.
J-lij , die nooit iets dergelijks ondervonden heeft, kan zich
bezwaarlijk de vreugde voordellen, die het mij verfchafte.
Voor alle cie fchatten der wereld zonde ik deze plaats niet
hebben afgeftaan. Binnen weinige oogeublikken hadden mijne
gidfcn mij van mijn voetfchoeifel ontdaan , en nadat er , met
veel moeite, eenig water was aangebragt, waarin wij de rest
van onze chocolade kookten en liet weinige overgeblevene
brood doopten, werd de vluglie naar de herdershut gezonden, om levensmiddelen op te doen. Na verloop van 2 volle
,uren kwam hij beladen terug; de dag begon reeds aan te bre1cen, en wij gebruikten nu gezamenlijk een ontbijt. Mijne Ievensgeesten , door de rust, het weldadige vuur en de ver
weder opgewekt, vergunden mij, des morgens-flerkndpijs
tien 6 ure den terugtogt te beginnen. Wij bereikten de but ,
daar wij onze pas herkregene krachten niet te flerk wilden
infpannen, in i uur. Hier rustten wij nog eens, en den e2
Augustus des morgens ten so ure , kwamen wij aan het postbuis te Drafai, van waar ik mij, in een rijtuig, niet den
rneesten fpoed naar Mals begaf, waar ik ten a ure aankwam ,
en door cie brave bewoners met eene hartelijkheid ontvangen
werd , die mij nog ecne alleraangenaamfe herdenking oplevert.
Naar de bereids in den loop van het verhaal opgegevene
daadzaken , en dc daarmede overeenílenmmende waarnemingen
te Mals , berekende ik de hoogte der Ortels fpits op I e,sp5
-

-

b

V.'N DEN ORTELSBERG.

64>i

TVeener of 12,062 Parijfcke voeten; een reftiltaat, 't welk
tot op V2$7 met de door den in liet vak der wetenfchappen
hoogstverdienflelijken Generaal v A N F ALL o N te werk geflelde driehoeksmeting W ) overeenkomt.
(

(*)

12,352

IVeener of

12,020

Parfjfche voeten.

Aan den Heer Redacteur der Vader/and/die Letteroefeningen.
_

Mijn Heer!

N
evensgaande Dichtilukje , federt verfcheidene jaren in
mijne portefeuille bewaard, werd nimmer ter uitgaaf bellemd , wijl niemand beter dan ik zelve gevoel , hoe moeijelijk het behandelen dier heerlijke onderwerpen is, en hoe
weinig mijn gering dichterlijk talent in haat is dezelve naar
waarde te bezingen ; mij zelve meestal tot gelegenheidsflukjcs bepaald hebbende. Eene bijzondere aanleiding deed
snij echter mijne krachten aan deze hoogere onderwerpen beproeven; en, dezelve toevallig aan den waardigen Vriend
latende lezen , die ze u ter plaattang in uw geacht Tijdfchrift
bij dezen aanbiedt, fpoorde zijn Ed. mij ten flerkfle tot de
openlijke mededeeling aan. Niet dan fchoorvoetende gaf ik
hiertoe mijn woord; dan de wensch , om , door het oordeel
van onpartijdigen , ( vriendenoordeel is zoo vaak te gunfrig)
zelve meer of min de waarde of onwaarde van dit voort
mijner zwakke Muze beter te leeren kennen , deed-brengfl
mij toegeven , en de opneming van hetzelve in uwe Letteroefeningen zal mij doen hopen, dat het niet van .alle dichterlijke waarde ontbloot is ; terwijl de terugzending aan den
vriendelijken bezorger mij genoeg zal zijn , om te gevoelen,
dat het oordeel der vriendfchap inderdaad te partijdig was.
ik teeken mij , met achting ,
Uwe behendige Lezeres
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mringd van werelden en zonnen
OOmftuwd
met majesteit en pracht,
Zijt Gij, o Gon 1 Gij de Onbegonnen,
Die al deez' werelden en zonnen
Eens uit het niet te voorfchijn bragt.
Gij, op der eeuwen troon gezeten,
Wier grondvest rust op de eeuwigheid,
Hebt met een fpan 't heelal gemeten;
Hebt, op der eeuwen troon gezeten,
Het kleed des hemels uitgebreid.
Gij floegt, o eeuwig GOD 1 uwe oogen
Door 't maatloos ruim zoo liefdrijk heen;
Gij wenkt, en de Englen, opgetogen,
Zien, knielend voor Uw alvermogen,
Een zonneflel te voorfchijn treên.
Daar rees de zon in vollen luister,
En bol bij bol deelde in haar' glans
Haar gloed verdreef het fomber duister,
Schonk nieuwen , fchitterenden luister
Aan d' onbegrensden heweltrans.
In 't uitgebreid gebied der heemlen ,
Waar 't vast geflarnt' finds eeuwen blonk,
Zag 't Englenheer die bollen weemlen,
Terwijl , tot In de hoog(ie heemlen,
Hun juichend hallelujah klonk.
Nog zweefde, in duisternis gedoken,
Deze aarde in woesten bajert rond,
Tot dat Uwe almagt had gefproken:
't Zij licht!" —' en zie, 't licht was ontfloken;
Een heerlijke orde rijst teriiond.
De nacht der nevlen is verdwenen;
Het lieflijkst morgenrood breekt door;
De middagzon heeft de aard' befchenen ,
En , weêr aan de avondkim verdwenen,
Tredn maan en lerren glinfirend voor.
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Hoe vliedt het water op Uw fchelden,
Gon ! bruifend naar den afgrond heen!
Hier rijzen nu de vruchtbre velden ,
Dáár bergen, die Uw raagt vermelden,
Ginds golven de ongemeten zen.
De dagtoorts fchiet haar warme firalen
Op 't pasgeboren aardrijk neer,
En 't heerlijkst groen verfiert de dalen;
't Woud mag met trotfche cedren pralen ,
't Gebloemte bloeijen tot Uwe eer.
Nu wilde Uw liefde ook de aard' verfieren
Met wezens, vatbaar voor genot;
Uw woord doet millioenen dieren
Door aarde, lucht en water zwieren ,
Gelukkig in hun kring en lot.
't Infekt , dat in de zonnef ralen
Des eerften deagraads gonzend zweeft;
Het vrolijk lied der boschkoralen
-Iet vee, dat dartelt in de dalen
De visch , die in het water leeft;
't Gediert' , dat brult, in 't woud verfcholen ;
Het fchelpdier in den oceaan;
De flangen, fijflend in haar holen,
Of 't wriemlend wormpje , in 't Plof verfcholen,
't Juicht all', o Gon! in zijn beftaan.
Maar hoe! zijn al die heerlijkheden
Alleen voor 't redeloos gediert'?
Wordt, groote Schepper! in dit Eden
Uwe almagt dan niet aangebeden,
Uw liefde , Uw wijsheid niet gevierd ?
o Ja ! ook dat voortreflijk wezen.
Met een' verheven geest bedeeld,
Op Uwen wenk aan 't Plof ontrezen,
Dz r1iENSCH , werd , heilig Opperwezen!
Gefvhapen naar Uw eigen beeld.
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Ver boven 't reedloos vee verheven
Door kennis , vrijheid en verfland,
Moog' 't ligchaam aan deze aarde kleven,
Zijn ziel kan tot haar' Oorfprong zweven;
Zij ítaat met Englen in verband.
Zin oog aanfchouwt , verrukt , de wondren
Der fchepping , In haar volle pracht ;
Hi hoort in 't wolkgevaarte U dondren,
Aanbidt, en juicht: „ Gij hebt die wondren,
„ 0 Goo ! uit liefde voortgebragt."
Gij fielt den mensch tot heer der aarde,
Maar hebt hem edler rang bereid:
Zijn ziel , gevormd tot hooger waarde,
Eens wedr ontboeid van 't flof der aarde,
Beflemdec Gij voor de eeuwigheid.

o Ja, zijn vaderland is boven;
Hier, 't moeilijk oefenperk der deugd.
Mogt niets zijn' moed ten llrijd verdooven,
Geen zinlijkheid zijne onfchuld rooven!
Slechts onfchuld fchenkt hem reine vreugd.
Deze aard', zijn woonplaats hier beneden,
Door U zoo heerlijk toebereid,
Zij biedt hem duizend zaligheden.
Hij of£ere U dan, hier beneden,
Een hart , dat gloeit van dankbaarheid!

Dat eerbied onze borst doordringe !
o Gij , wiens adem ons bezielt,
Duld, dat een nietige aardelinge ,
Schoon ftaamlend, U ter eere zinge,
Terwijl zij voor Uw grootheid knielt!
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't Ilallel klonk door heel de fchepping ,
Toen de mensch te voorfchijn trad;
Zaligheid woonde op deze aarde,
Eer de zonde jammer baarde,
Eer de mensch zijn' GOD vergat.
Hoe ! gij, mensch , uw' GOD vergeten!
Hier, hier beeft de Serafijn ;
Gij , uws Scheppers beeld ontluistren !
Gij , uw' edlen geest verduistren i
Mensch! wat zal uw lot thans zijn?
Ach ! een afgrond van ellende
Gaapt op uwe levensbaan ;
Donkre nacht zweeft om u henen;
't Licht der waarheid is verdwenen;
Zwarte wanhoop grijnst u aan.
Gij, ter prooije aan ramp en lijden,
Doolt hier zonder hoop of GOD;
't Aklig graf zal u verflinden;
Mensch 1 waar zult gij redding vinden?
Eindloos duurt uw jammerlot.
Eindloos? neen! GODS eeuwge liefde
Zag op uwe ellende neér:
Zie, gij, die Zijn wet dorst krenken,
Zie Zijn vaderhand nog wenken ;
Keer, keer op dien wenk toch we@r 1
Hij , op wiens bevel de dagtoorts
Eenmaal rees aan aan 's hemels boog,
Doet de zon der waarheid fchijnen,
Doet de nevlen weér verdwijnen ,
Mensch 1 voor uw verduisterd oog.
Zie en juicht een nieuwe fcheppinir
Schittert heerlijk om u heen :
Hij , wiens almagt kon vernielen,
Doet u voor Zijn liefde knielen,
Zendt Zijn' dierbren Zoon benen.
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Ziet gij daar de fier niet blinken,
Waar die nevel voor verdwijnt?
Hoort gij niet, hoe Hemellingen,
Als bij d eerften morgen, zingen,
Nu de Vorst des lichts verfchijnt?
Bijgeloof eh ondeugd vlieden
Voor zijn Goddelijke leer;
Hij, met majesteit omtogen,
Hij , bekleed met alvermogen
Brengt het beeld der Godheid weér.
Licht en troost verzelt Zijn fchreden;
Liefde teekent eiken tred;
Weldoen is geheel Zijn leven;
Boosheid flechts moet voor Hem beven
Zaligheid bevat Zijn wet.
Hulde een floers van zonde en dwaling
Uwen geest in donkren nacht,
JEZUS CHRISTUS, zon der waarheid,
Heeft , met onbewolkte klaarheid,
Hemelsch licht tot u gebragt.
Mensch ! nu kunt gij vrolijk juichen;
De aarde is nu geen doodsdal meer;
Neen, gij doolt niet meer in 't duister;
Heel natuur fpreidt nieuwen luister:
Gij, gij vondt uw' Schepper wedt.
Zondaar! o, voel uw verpligting;
Vreugd vervange uw bange (mart:
JEZUS gaf voor u Zijn leven,
Waarborgt u: GOD wil vergeven
Aan 't opregt boetvaardig hart.
Staat gij nog ter prooije aan rampfpoed,
Valt de firijd der deugd u bang,
o, Aanfchouw uws Heilands lijden!
Zinke uw moed flechts niet in 't firijden,
Dan wordt weenen jubelzang,

VAN DEN 14ENSCH.

Neen, geen troostelooze wanhoop
Moorde uw kalme zielevreugd!
Laat een form van tegenfpoeden
Dreigend om u henen woeden;
Lijden voert tot hooger deugd.
Christen 1 dan met al uw krachten
't IIeerlijlc'doelwit nagelireefd
Dat, met hemelglans omgeven,
Boven tijd en ftof verheven,
JEZUS U gewezen heeft.
Zoo, zoo blinkt de heldre noordl}er
Den beá.ngflen zeeman aan,
Als haar glans hein voor blijft lichten,
Om den koers der kiel te rigten
Langs den woesten oceaan.
Moog' de zeis des doods u dreigen,
Maait zijn hand uw dierbren af;
Leidsman tot een beter leven,
Zal GOD dáár u wedergeven,
Wat u hier ontzonk in 't graf.
Beefdet ge op den rand dier groeve,
Scheen 't u daar flikdonkre nacht,
JEZUS heeft uw' angst verdreven,
Heeft onflerflijkheid en leven
Door Zijn' dood aan 't licht gebragt.
In dat oord van licht en vreugde
Is Hij zelf u voorgegaan;
Dáár zal Hij u plaats bereiden,
Dáár zal Hij u binnenleiden ,
Biedt een eeuwig heil u aan.
Weg dan , dikke duisternisfen,
Die den nacht der zonde omzweeftl
Gon zond Zijnen Zoon op aarde.
Mensch ! gij kreegt weér nieuwe waarde.
Juich, daar uw Herfehepper leeft 1
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Juich , nu ge u geen flralfend Wreker
Bij betreurde feilen denkt;
Maar een Vader, die genadig,
Die barmhartig, die weldadig
't Struiklend kind vergeving fchenkt.
't Hoofd omhoog: geen firenge Regtcr
Is 't, die JEZUS u vertoont;
Maar een Vader, die genadig,
Die barmhartig, die weldadig
Arme deugden rijk beloont.
der liefde! neem de hulde
Van 't geredde menschdom aan,
Dat, door eigen fchuld verloren,
Maar door JEZUS weer herboren,
Ruste vindt op 's levens baan 1
GOD

IETS OVER DEN HANDELGEEST EN DE UNIVERSITEITEN IN
NOORD - AMERIRA.

en Amerikaan is, van alle werkzaamheden , de handei
D
de meest geliefkoosde. Daarvoor is hij geboren. Hij is door.
heen , in hoogeren of lageren zin , koopman. De fchoenlapper, die flechts eenige dollars heeft gefpaard , begint een'
fchoenhandel , de fnijder een' kleederhandel. De landman verhandelt zijne produkten I000 , ja 2000 mijlen verre, koopt vee
en granen in ,en levert zulks aan de zeelieden ,of handelt in
landerijen. De arts heeft nevens zijne praktijk een' winkel
van geneesmiddelen. Het karakter der Natie is handelziek;
desgelijks ook dat der Regering. Derzelver ftaatkunde , met
betrekking tot buitenlandfcbe Mogendheden, bepaalt zich tot
Handeltraktaten; met opzigt tot het binnenland, het eigen
iand, legt zij zich voornamelijk toe op bevordering des handels, door wegen , kanalen , fcheepvaart. Derzelver inkom.
ften vloeijen bijkans geheel uit den handel voort. De Amerikaan bezit echter noch de ware takt, noch de volflandigheid des Hollanders of des Duitfchers, om een matig en zeker
gewin boven een vlugtig en onzeker te hellen. Hij is in zij
handel een Avonturier. Vanhier de veelvuldige bankeroe--ne
ten; vanhier het mistrouwen omtrent A.nerikaanfche Huizen.
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De arme landbouwers in Noord . Amerika zijn echte Republikeinen, en op hun demokratisch vermogen zeer naijverig.
Geene armoede verhindert hen, hunne onafhankelijkheid te
bewaren. De arme kan, des noods, zoo wel den koopman als
den advocaat ontberen; dat wil zeggen, hij drinkt kruiden.
thee en korenkoffij, kleedt zich in door hemzelven vervaar
vereffent zelf zijne procesfen met zijnen-digeítofn,
buurman. Ook aan den leeraar bindt hij zich niet; gevalt
hem deze niet, hij onttrekt hein zijne toelage , en leest zijnen Bijbel te huis, of gaat naar eene andere kerk. In 't
kort, hij is een man, die op zijne eigene beenen haat, en
zulks gevoelt.
Ten aanzien van handenarbeid valt het in 't oog, dat de
Amerikaan tot Fabrijk - ondernemingen zeer weinig geneigdheid heeft. De fabrikaten van andere Staten te verkoopen,
en alzoo zijne werklieden buitenslands te hebben, fchijnt meer
berekend voor zijne Republikeinfche grootheid, dan de produkten zijns eigenen bodems zelf te veredelen.
De Univerfiteiten zijn flechts, als ik mij zoo mag uitdrukken , kortbegrippen der Europefche. De 4merikaan íludeert
niet te zijner vorming, maar om van het aangeleerde zoo
fpoedig mogelijk voordeel te trekken. Hij wil fchielijk leeren, en alleen datgene, wat tot zijne kostwinning volilrekt
noodzakelijk is. Hij vergenoegt zich met de grondtrekken der
wetenfchap , en vult de leemten aan door ondervinding, lek_
tuur en natuurlijke fcherpzinnigheid. Geld verdienen is bij
hem hoofdzaak, en daarop brengt hij ook alles te huis. Wijs.
geerte laat hij aan den Predikant -- poëzij aan de vrouwen
over, en, zoo een hunner aan deze vakken zich vergaapt,
kan hij, ten zij hij genoegzame middelen van zichzelven be.
zitte, slaat maken van honger te Sterven.
In het huifelijke leven gedraagt zich de Bmerikaan zeer
koel en droog. De vrouw noemt haren man niet anders dan
master, de man zijne vrouw mistreis en zijne dochter asijs ,
en hij bejegent zijne vrouw en kinderen niet veel vertrouwelijker dan bekenden, ja vreemden. Deze formaliteit heeft
iets zonderlings , en fchijnt met de Republikeinfche vrijheid
niet wel overeen te brengen; maar, in den grond befchouwd,
is dezelve noodzakelijk, dewijl zonder deze foort van weder
gelijkheid in plompheid zou ontaarden.
-houdinge
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i' óór eenigen tijd deelden wij, uit eene inderdaad echte en
dusverre ongedrukte verzameling van brieven van den Generaal BONAPARTE aan JOSEPHINE, éénen derzelven mede , die van zijne hevige liefdedrift voor deze vrouw getuigt.
Verder is ons gebleken, dat die liefde door haar zeer ave
beantwoord werd. Ziet hier nog liet een en ander uit-regts
dien briefwisfel, dáárom alleen belangrijk, dewijl dezelve ons
's mans karakter van eene zijde vertoont , van welke hetzelve ons nog onbekend was gebleven, ja welke wij meenden,
dat aan hetzelve nimmer eigen was geweest.
Toen BONAPARTE Mad. DE BEAUHARNAIS ontmoette en op haar verliefd werd , was hij reeds Generaal , maar
geenszins van eene gunftige zijde bekend. Zijne kleeding
was flordig , zijne uniform te lang voor zijne korte geflalte
en te breed voor zijn mager - lijf; zijn regt neérhangend haar
hing zeer onbevallig langs zijne dorre kaken; zijne laarzen,
naar-het weder, Of bedekt met flof, Of vuil van flijk, gaven
hem een zonderling en weinig galant voorkomen. Hoezeer
pas ontkomen aan de hofblokken en de ronde muts van het
fchrikbewind, onderfcheidde zich het aanzienlijke gedeelte
der Parijzenaren door teugellooze weelde in kleeding en equipages, en wel inzonderheid de vrouwen. Die, met welke
de burgeres BE AU H A RN A 13 verkeerde , noemden B o N A r A RT E le vilain Général, en zijzelve duidde heen , in het gefprek
niet hare vriendinnen, met dezen bijnaam aan. — Op zekeren avond , tegen middernacht , kwam Mad. B E A U II A Rav A I s bij Mad. CH... R..., welke zij reeds te bedde vond.
„ Sta op," fprak zij tot haar, „ kleed u fchielijk, om mij
„ als getuige te verftrekken: dezen nacht, op flaanden voet,
trouw ik le vilain Général!"
In dit tijdperk , en kort na zijn huwelijk, fchreef B 0 N APART E deze brieven. Van eenige derzelven zou men bijkans
zeggen, hetgeen Mevrouw na GEN L I S, zeer naïf, van
een paar jeugdige echtelingen verklaarde, die vrij onkiesch
waren in de uitdrukking der echtelijke teederheid : „Zij zul
zij , „ het huwelijk zelve nog indécent ma--,len"zid
„ ken!" Dit indécente daalt zelfs, naar het oordeel van een'
rranfchen Recenfent • af tot morfrgheid , in 's mans vertrouwelijke mededeeling aan eene vrouw, aan 1 o s E P us NE, van
-
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de oorzaken , welke M U R A T noodzaakten , om zichzelf, in
zekere zaken, tot het flrengfle zelfbedwang te veroordeelen.
Wij laten dit daar, en bepalen ons tot de mededeeling
van eenige trekken uit n o N A PART E 's briefwisfeling , waarin wij den N A P 0 L E 0 N van latere dagen , ten zij dan in zekere heftigheid van karakter, volflrekt- niet herkenden.
„ Dat mijn Genius," dus fchreef hij order anderen aan
JOSE PHI NE, „die mij te midden der grootfle gevaren Heeds
befchermde, u omgeve , u bedekke , en ik geef mij, van
denzelven ontbloot, aan alles prijs. Geen dag heb ik gelieten, zonder u te beminnen; geen nacht, zonder u in mijne armen te drukken; geen kop thee heb ik tot mij genomen, zonder den roem en de eerzucht te vervloeken, welke
mij van de ziel mijns levens verwijderd houden. De gedachte
aan u beheerschte mijn hart, vóór die aan de geheele natuur;
uwe luimen waren voor mij eene heilige wet. U te zien,
was al mijn heil; gij zijt fchoon, bevallig; uwe zachte en
hemelfche ziel teekent zich op uw gelaat; ik aanbad alles
aan u; meer naïf, meer jeugdig, zou ik u minder bemind
hebben. Alles bekoorde mij, zelfs tot de herinnering van
uwe dwalingen en van het bedroevend tooneel, veertien dagen vóór onzen echt; deugd was mij alles, wat gij deedt;
eer alles, wat u behaagde; roem had niets aantrekkelijks
voor mijn hart, dan alleen omdat dezelve u aangenaam was
en uwe eigenliefde ftreelde. — Uwe kinderen fchrijven mij lieve brieven. Sinds ik u niet meer behoor lief te hebben, bemin ik hen te meer. In fpijt van het noodlot en de eer, zal
ik al mijn leven u beminnen. Mijn geluk is, u gelukkig te
zien; mijne blijdfcllap, uwe vrolijkheid; mijn vermaak, dat
gij het hebt. Vaarwel, 50 SEP III NE! Gij zijt voor mij eene
wereld, welke ik niet kan verklaren; ik bemin u dagelijks
meer en meer. — Ik meende, dat ik jaloersch was; maar ik
zweer u, dat daar niets aan is. Liever, dan u treurig te
zien, zoude ik u, geloof ik, zelf een' minnaar geven. — Ik
baat Parijs, de vrouwen, de liefde. Deze toefland is ver
uw gedrag..... Maar, moet ik u befchuldi.-fchrikelj,n
gen? Neen, uw gedrag is dat van uur noodlot. Zoo bemin
goed, waarom moet gij het moor--nelijk,zofch
dend werktuig mijner wanhoop zijn? — T os E P H I N a! gij
kondt het geluk hebben uitgemaakt van een benijd en grillig
man. Gij maakt mij ongelukkig ; ik heb het voorzien. Ik
voelde het, toen mijne ziel zich aan u verbond, toen de
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uwe van dag tot dag eene onbepaalder heerfchappij over naij
verkreeg en alle mijne zinnen kluisterde. Wreede ! waarom
mij op wedermin doen hopen, welke gij niet gevoeldet? —
Maar dit verwijt is beneden mijzelven; nooit heb ik aan geluk geloofd. Dagelijks waart de Dood rondom mij: is het
leven zoo veel omhaals waardig? -- Vaarwel, JOSEPHINE!
blijf te Parijs, fchrijf mij niet meer, en eerbiedig voor 't
3ninst mijne fchuilplaats. Duizend dolken doorboren mijn
hart; doe dezelve niet dieper doordringen. Vaarwel, mijn
geluk, mijn leven, alles, wat voor mij op aarde bettond !"
En wat zeide, wat deed JOSEPHINE? — BONAPARm E zelf moge het ons leeren. Zij fchreef, zij antwoordde
niet, en hij was genoodzaakt haar te zeggen: ,, Ik ben gemelijk, u niet meer bij uwen naam te kunnen noemen. Ik
wacht, dat gij mij dit fchrijft. Kus uwe kinderen, van
welke gij niet [preekt. Pardi! dat kon uwe brieven eens zoo
'lang maken. Bezoekers ten io ure in den morgen hadden
het vermaak niet van u te zien. Vrouw! ! ! gij zoudt Pars
den 5den verlaten; gij zoudt den Iiden vdrtrekken; gij waart
den maden (Prairial, jaar IV) nog niet vertrokken. Toen ge
mij deze weinige woorden fchreeft, had uw flijl niets van
het ware gevoel. Gij hebt mij bemind met eene voorbij.
gaande luim; gij voelt alreeds, dat het befpottelijk zijn zou ,
zoo deze uw hart duurzaam vervulde; het komt mij voor,
dat gij uwe keus gedaan hebt, en dat gij weet, tot wien u
te vervoegen, om mijne plaats te vervangen. Ik wensch u
geluk, bijaldien de onflandvastigheid daarvoor vatbaar is;
trouweloosheid zeg ik niet, want gij hebt nooit bemind."
Hier, zeker, verfchijnt ons J o s E P H I N E in een hoogst
onguntlig — B o N A P A R T E, daarentegen, ondanks al het
overdrevene, in een zeer voordeelig licht. Maar, wij konden
hare nagedachtenis te minder bezwaren, nadat wij de beide
volgende plaatfen hadden gelezen, ontleend uit twee brieven
van BONAPARTE aan Mad. DE BEAVHARNAIS, gefchreven vóór hun huwelijk. Zij had hem verweten , dat hij
haar niet om haarzelve beminde. „ Hoe kan een zoo laag
denkbeeld in eene zoo zuivere ziel opkomen! Ik fla er nog
verbaasd van ; minder evenwel, dan van het gevoel, dat mij,
bij het ontwaken, zonder wrevel en onwillekeurig weder aan
uwe voeten bragt. Inderdaad , het is niet mogelijk , zwak
laaghartiger te zijn!" En elders: „ Zoo mijn hart-kern
laag genoeg ware, om voor altijd te beminnen, ik zou er
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net mijne tanden in willen bijten. Mijn hart heeft zich
verboden te beminnen. Gij hebt het een' onbepaalden harts.
togt ingeboezemd; eene dronkenfchap, die het verlaagt. De
Natuur heeft mij eene flerke en beflisfende ziel gegeven; de
uwe heeft zij uit kant en gaas gevormd. Nooit gevoel ik
iets ten halve ," enz.
Welk een mensch, en welk een minnaar!

LODEWIJK DE

XV,

NAAR ZIJNE EIGENE GETUIGENIS, EEN

ACHTERKLEINZOON VAN EEN' NOTARIS EN EEiI' BARBIER.

1r iet altijd maken de Vorlten zoo veel werks, als men
waant, van den hoogen adel , en de aanmatigingen te dezen , bij dezulken , die hen omringen, maar gaan derzelver
perfoonlijke diensen hun doorgaans wel het meest ter harte.
L ODEW IJ K DE XV, walgende van de gefchillen tusfchen
Hertogen en Pairs wegens hunne geflachtregisters, wilde hun
Zeeren , zich niet te fchamen , hunne adelarme verwanten te
erkennen. Hij had, te dien einde, de afkomst van onder+
fcheidene perfonen van zijn Hof befiudeerd, en vond er een
hen vernederend vermaak in, de aanmatigingen van dezulken
ten toon te flellen , die het hoovaardigst waren op hunne geboorte. Zoo herinnerde hij vaak den Maarfchalk D E R I.
c H E L I E U , dat V I G N E R o T, diens overgrootvader, een fluit.
fpeler was, die aan de nicht des vermaarden Kardinaals had
weten te behagen ; aan de vi L L ER o I's , dat zij afdamden
van een' vischboer onder FRANS DEN I. Op zekeren avond,
dat hij verfcheidene Hovelingen door dergelijke kleine historifche waarheden hal f wanhopig had gemaakt, nam hij van
nieuws het woord, en zeide, op een' vrolijken trant: „ Voor
't overige, Mijne Heeren, troost u: ik zelf, die, zoo ik ver
een vrij goed Edelman ben, ik zelf had tot voorva--men,
der een' Notaris te Boorges."— Men fchreeuwde het uit van
ongeloovige verbazing. De Koning nam een klein gefchrift
uit eene laíe, en., met het oog op hetzelve gevestigd, vervolgde hij -ldus :„ Onder de regering van LODEWIJK DEN
XI, om(lreeks den jare 1470, woonde te L'orsrges een eerlijk
Notaris, met name B ” B ou. Men beweert met eenigen
grond, dat de vader van dezen B A B o u Barbier was; maar
dit is niet zoo volkomen flellig bewezen, als het beroep van
Notaris, door den zoon uitgeoefend, van wien in de Archi-
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ven van Berry een aantal Rukken berust, door hem geteekend. B A B o u maakte fortuin , en kocht voor zijnen zoon
F fI 1 LIB E It T B A D o u eenen post bij de fchatkist van Frankrijk. P HI LI BE R T werd hotelmeester van Koning IC AR EL
DEN VIII, en was de vader van BABOU, Heer DE LA
B O U R D A i S I t RE, Chef der Artillerij , in 1539. De doch
dezen DE L A B O U R D A I S I F' R E was de moeder-tervan
van GAB R I e L L E DES T R a ES, welker natuurlijke zoon was
C S A R DE VEND OME, in 1609 gehuwd aan de erfgename
Van MERCOEUR, en vader van ELISABETH DE VEN DOME, gehuwd aan KAREL AMÉDaE VAN sAVOJE, Hertog van Nemours, die in een tweegevecht werd oingebragt
door den Hertog van Beaufort, zijn' fchoonbroeder. K AREL AMaDáE was de vader van MARIA VAN NEMOURS,
welke huwde aan KAREL EM M A N U ë L, Hertog van Savoje,
bij wien zij verwekte VICTOR A M D i E, Hertog van Savoje, Koning van Sardinië , en vader van MARIA A DELA ID E van Sayoje, gehuwd aan LODE WIJK van Frank..
rijk, Hertog van Bourgondië , van wien ik, die tot u fpreek ,
cie eer heb zoon te zijn. Gij ziet dus, Mijne Heeren, dat
mijn tiende grootvader, gelijk ik zeide, een eerzaam Notaris
te Bourges was, wiens vader zelfs Barbier zou geweest zijn.
Ik verzaak hem geenszins, ik fchaam mij deswege even
min, en ik verzoek u allen, zoo velen gij hier aanwezig zijt,
niet keuriger te zijn, dan ik, op het fluk der gefachtboomen."

EEN PAAR KLEINIGHEDEN UIT DE WEST.

De regel:

lE

„

fchrijf zoo als gij (preekt ," alleen voor Landskinderen.

en Duitfchervolgde den regel : „fchrijf zoo als gij fpreekt,"
getrouw op , en berigtte zekeren Heer, die in een Westindisch eiland op een' tuin woonde, en wiens zaakwaarnemer
hij in de flad was: „ Morgenochtend krijgt gij i+ blanken."
Daarop volgde terftond eene groote drukte op den tuin, om
alles in gereedheid te brengen tot een gastvrij en fatfoenlijk
onthaal van zoo veel blanken. (Een blanke is, gelijk men
weet, iemand, die net zulk eene kleur heeft als de ordinaire
menfchen in Europa, maar die in de Westindiën even zooveel geldt als in Duitsehland een Herr VON.. . , en zich in
f romige opzigten nog vrij wat meer laat voorflaan.) Alles
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was klaar. Men fond reeds lang op den uitkijk , wie de aan
blanken zouden zijn; bekenden waarfchijnlijk,-gekondi
met Benige vreemden bij zich. Toen kwam er eene kar met
i4 planken, met een rekeningje er bij, hoeveel die 14 blanken kostten

Foor Speculateurs op Zuid - flmerika.
Een der Schippers, welke van curaçao op Maracaibo
(doch zelden met eenig voordeel) varen, kwam onlangs met
zijne Coëlet aan de zuidzijde van het Lagoen, waar de bijna
dagelijks vallende regens het land bij uitftek vruchtbaar maken , om te zien, of hij zijne kleine lading bij de aldaar wonende Vrijnegers, welke meestal te voren (laven geweest zijn
van de Spanjaarden , kon fluiten.
Onder de koopers bevond zich een Neger, die gaarne eigenaar wilde worden van een nieuw mes; doch het geld, dat
hij bij zich had, was niet toereikend, om hetzelve te beta.
len. De Schipper heide hem daarom voor, om voor het resterende een armvol riet te fnijden , dat op een half uur afïiands aan den waterkant ítond. Doch deze opoffering was te
groot. Gaarne wilde hij bezitter van het mes zijn; maar
om er zoo ver voor te Ioopen en zoo veel voor te doen, dat
ging niet. Hij verzocht den Schipper, iemand mede te zenden naar zijne vrouw, die niet verre van daar in eene kleine
hut woonde, of misfchien deze nog eenig geld had. Doch
zijne zwarte wederhelft vernietigde den koop gansch en al,
door aan te merken, dat het nieuwe mes niet noodig, en
het oude meer dan genoeg was , alzoo men de bananen wel
met de handen krijgen kon.
B.

AANSPRAAK VAN DEN ZENDELING INNOCENTIUS VISATOUT, OP
MONTROUGE, TEN BEHOEVE DER CI NSUUR.

(Les Jéfu ites en action bus !e Ministère V I LL t` LE, par M.
PANTO DOMINGO. Paris, 1828.)
----- Men plaatfle zich aan tafel : vi

SAT0UT

fprak het

benedictus. Hij at veel , praatte weinig, luisterde gelijk iemand, die aanteekeningen maakt, en fpeelde zijne rol van

Jezuit, tot zelfs aan de familietafel. „ Mijne lieve kinde.
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ren!" (dus liet zich op het desfert Vader VI S A T OUT hooren) „ onze vereeniging levert mij een bekoorlijk tafereel
van Frankrijk in miniatuur. Ik aanfchouw aan mijnen disch
het onderwijzende, bellurende, predikende, firijdende, zegenende, bekeerende, cenfurerende , ftemmende , brieven
openende Frankrijk. Men zou zeggen, dat deze zaal, in
het klein, eene nationale vertegenwoordiging was, waar alles
vertegenwoordigd wordt, behalve de natie. Ik maak op mij zelven toepasfelijk, mijne vrienden, het woord van A L E SANDER D EN GR00TEN: „ Bijaldien ik geen Cenfor ware,
zoude ik willen zijn, wat gij zijt." Bevat gij wel ten volle de majesteit der Cenfuur, welke de Heer DE B ON AL D
hechts ten halve nog heeft ingezien? De oorfprong der Cenfuur klimt op tot de fchepping der wereld. „ Gij zult niet
eten van den boom der kennisfe," dus luidde het bevel aan
ADA M ; en ziet daar tevens de inftelling der Cenfuur 1 Tegenwoordig gaat men verder; men plaatst een piket Gendarmes rondom den boom , welks vrucht men verbiedt. Zoo
volmaakt zich alles meer en meer. Men onderwijze in de
Onwetendheid; dit is de grondflag van alle goed onderwijs.
Daarom doen wij de Lancaster/die fcholen in den ban, waar
de jeugd de beginfelen der wetenfchappen als verflindt.
Men merke de fcholieren aan als toetfen van een klavier:
hier drukt men , daar glijdt men over dezelve heen , en het
dierlijk werktuig doet de noten hooren, welke men aanflaat.
Ons vlijen refonnerende (weêrgalmende) en geenszins redenerende koppen; ziet daar liet geheim der opvoeding naar behoo
— Wat nu is een Cenfor? Een magthebber, die dag en-ren.
nacht waakt , dat het belang der Uitverkorenen geenerlei fchade
Tijde. Een Comité van Cenfuur is alzoo een waarachtig Comité van Algemeen Welzijn. Te vergeefs heeft een groot
flaatkundige, de Heer nn M A L S T RE, beweerd, dat de
eerule Ambtenaar van den Staat de Scherpregter (l'Exécuteur des Hautes - oeuvres) was; ik eisch den voorrang voor
den Cenfor: immers deze werkt op de masfa, gene op bij
voltrekt alleen de wet;-zonderpf.DSchegtr
de Cenfor gaat verder. In 't kort, zonder de hoedanigheden,
welke beide met elkander gemeen hebben, te vergelijken,
vergenoeg ik mij met deze bewijsreden: De Scherpregter doodt
enkel het ligchaam; de Cenfor doodt de gedachte: en,
gelijk de geest verheven is boven het ftof, zoo, en even
zoo zeer, is ook de Confer verheven boven den Scherpregter !"
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D

e Cocagne is een feest, waarop men het gemeen in Rusland onthaalt, ter gelegenheid van het huwelijk van eenen
Prins of eene Prinfes der Keizerlijke familie. Ziehier, op wat
wijze zulks plaats heeft. Twee bakken, van ioo tot 150
pijpen wijns kunnende bevatten, worden geplaatst op een
fchoon en groot plein voor het Keizerlijk paleis. De wijn
welt op in twee kommen, door middel van onderaardfche
buizen. Tusfchen deze twee kommen verheffen zich twee
fiellaadjen van eene piramidale gedaante , zamengefteld uit
vier dobbelfteenen, ongeveer vier voet hoog, en welke, naar
de hoogte afnemende, zoo vele trappen vormen. Deze trappen zijn bedekt met brooden, gebraden klein gevogelte, ganzen , eendvogels, hammen, enz. Boven op elke piramide is
een os geplaatst, in zijn geheel gebraden, wiens vergulde
horens een karmozijn damast tapijt doorboren, hetwelk de
piramide bedekt. Touwen aan palen beletten de nadering des
volks , tot dat de Keizerlijke familie zich op de balkons van
her paleis vertoont. Terilond wordt nu het fein gegeven;
de beletfeis worden weggenomen; het tapijt valt, en het
gemeen fnelt op zijne prooi toe. — Men moet bekennen, dat
de uitdeelingen van levensmiddelen elders wel karig en armhartig zijn , bij de Rusfrfche Cocagne vergeleken I

DE NIEUWE PRUIK.

n eenen brief van de beroemde Mevrouw
Ifchreven
te Parijs,
Jlebr. 1777, aan den Abt
20

D' E pi NAY, ge.
GA LI A NI,

toen te Rome ,vonden wij deze kluchtige Anekdote: „ De Luitenant der Policie werd onlangs op een groot diner genoodigd.
Er moest eene nieuwe pruik zijn; hij bellelde die. De dag
verfcheen, en de pruik ontbrak. Een huisknecht werd uitgezonden. De pruikmaker maakte vele verfchooningen; maar
zijne vrouw was, vóór een paar dagen , in de kraam gekomen van een dood kind; de kraamvrouw was doodelijk
zwak: was het wel te verwonderen ,dat , in dusdanige oogenblikken van angst en verwarring , de pruik van Monfeigneur
vergeten werd? Maar zij was evenwel gereed, daar in die
doos. „ Hij zal zien," voegde er de man nevens, „ dat ik
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er al mijne kunst aan heb te koste gelegd." Hij zelf ijlt benen, om dezelve Monfeigneur op te zetten, komt buiten
adem aan het Hotel, opent de doos, en — vindt er het
doode kind in! „ Ach , Hemel !" roept hij verbaasd uit ,
„ men heeft de pruik begraven !" — Eene order van den
Aartsbisfchop, een Proces- verbaal, een befluit van den Raad
der Gemeente, en weet ik wat al meer, werd er vereischt,
om het kind te begraven en de pruik weer op te delven."

ONVRIJWILLIGE BOETE.

E

en misdadiger, door een' geestelijke in zijne laatfle oogenblikken bijge!laan, zeide tot denzelven : „Mijn vader, poog,
bid ik u, uitflel voor mij te verwerven ,opdat ik tijd erlange
om boete te doen!" -- „'t Zou niet baten," hernam de
monnik ; „ en bovendien, mijn zoon, opgehangen te worden, is eene zeer •voldoende boete."

DE OUDE FIAYDN.

thans 74. jaar oud, eng die federt so jaren niets
P
heeft, was een groot vriend van vader
gefchreven
meer
L EY E L,

bezocht hem een Engelschsnan op zijn landhuis. Het gefprek viel op H A Y D H'S laatfle Canon: 11t and
fchwach bin ic/I. „ Ach! toen hij deze fchreef, was ik bij
hem ," riep P L E Y EL: „ Hij verlangde een fueller tempo
voor het finaal, en gaf zich veel moeite , om zulks te vinden. Eindelijk zeide hij : 't Is snij onmogelijk ! De tijden
zijn veranderd, voegde er de goede grijsaard zuchtend nevens: Toen ik jong was, kwamen de gedachten ongezocht;
thans moet ik die zoeken, en,, wat nog erger is, ik moet er vergeefs naar zoeken !"
H A Y D N. Onlangs

KARAKTERISTIEKE TREK.

O

nlangs bevonden zich twee vreemdelingen in het Diorama te Parijs, een Duitfcher en een Engelschman. Beiden be.
wonderden de kunftige fchildering van het tafereel. Maar de
Deiitfcher, die zoo iets voor de eerfile maal aanfchouwde ,
wilde niet gelooven , dat dit alles op één enkel vlak gefchilJcid was , en beweerde, dat het effekt, even als bij een Cosmo-
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verhoogd werd door onderfcheidene , achter elkander
geplaat(le f ukken doek. Om zich hiervan te overtuigen, veroorloofde hij zich , eene groote Duit/the koperen munt naar
de betwiste partij te werpen ,welke ,daar het tafereel op zeer
dun doek gemaald was, onmiddellijk door hetzelve heendrong ,
en alzoo eene aanmerkelijke befchadiging ten gevolge had.
Alle de aanfchouwers betoonden hunne verontwaardiging over
deze onvoorzigtig- en onbefcheidenheid. Ook de Engelschman
leide zijn misnoegen aan den dag; „ echter geenszins ," zoo
als hij zich uitdrukte , „ over de daad ; —hij zelf," verklaarde
hij , „ had meermalen te Londen hetzelfde gedaan ; — maar
„ daarover, dat het gefchied was met koperen munt. Dit
„ was niet fatfoenlijk: men moest de kunsten den kunftenaar
„ vereeren; en daarom was hij gewoon, zich bij dergelijke
„ proefnemingen van een handvol guinjes te bedienen:'

nama

,

OP DE NAAM OOK IETS TER ZAKE DOE?

In zeker gezelfchap werd een plat dichtftuk van geenerlei
waardije, en evenwel van een' Dichter van zekeren naam,
voorgelezen, zonder dat deszelfs naam vooraf genoemd werd.
„ o , Hoe laf!" fluisterden de Dames.—,, Smakeloos tuig! Van
„ wien is dat dor produkt ?" bromden een paar basflemmen.„ Zacht , zacht ,Mijne Heeren en Dames !" viel hun de voorlezer in; „ het is van * * *. Ziet gij, zijn naam flaat er
„ onder." — Diepe flilte. — „ Ik vind toch, bij rijper na„ denken," dus ving na deze pauze een der llraks aan
aan, „ het gedicht zeer naïf. Dat beeld,-geduiHrn
„ bij voorbeeld, is geheel uit het leven genomen, en de
„ taal regt gemoedelijk. Juist in dien toon openbaart.
„ zich het reine Genie." — „ Dat vind ik ook ," riep
een tweede, een derde, en nu ook terílond een vierde
en vijfde. Men kon niet begrijpen, dat men de bijzondere
fchoonheden des gedichts niet op het eerfie gehoor had
gevoeld, enz. enz. Niets gaat toch boven een' beroemden
Naam!

GESPREK TUSSCHEN EEN' ZESTHALF EN EEN VIJFENTWINTIG CENTS - STUit.

Eene Fabel.
DE ZESTHALF.

B

oog vrij op 't wapen , dat gij draagt,
Nieuwbakken munt der Belgen!
Wie weet, hoe ras de morgen daagt,
Waarop de fineltkroes weer uw fchijnfchoon zal verzwelgen;
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Terwijl met u de roem gewislijk zal vergaan
Van 't dwaas beftuur, dat u deed Haan
En mij een waarde ontnam, vóór eeuwen reeds gefchdnken.
Een Vorst, tot zulk een daad bekwaam,
Verdien t niet, met den glorienaam,
Dien Nederland hem fchenkt, bij 't nageflacht te pronken.
HET V]JFENTWINTIG - CENTS - STUK.

Ontzinde, zwijg! hoon niet in overmoed den Vorst,
Die 't dwaas vooroordeel en 't waanwijs bedillen
Van hen, die alles goed, ja beter weten willen,
Met moed braveren dorst :
Die Vorst ontnam u flechts Bene ingebeelde waarde,
Waarmee ge in Nederland hebt onverdiend gepraald;
Hij duldt — maar tot uw fchande — uw aanzijn nog op aarde,
Opdat gij zelv' (wanneer ook niets het openbaarde)
Deedt zien, hoe lang gij reeds zijt al te duur betaald.
Toepasfing.
Zoo draagt een fchijnvernuft, hoe luid eenmaal geprezen
Van eigen fchande 't merk in 't duurverkochte fchrift.
Eens zal de grijze tijd, die 't kaf van 't koren fchift,
Ook in 't gebied der kunst een billijk regter wezen.
G. VAN ENST KONING.

DE MAINOOT.

N

xx.

ooit, nooit heeft een flavenjuk mijnen forfchen hals gebogen;
Nooit, nooit hield der keten klem mijn' gefpierden arm omtogen.
Vrij , gelijk de bergftroom ,ja, vrij ,als de aadlaar inde wolken ,
Stort ik bruifend near in 't veld, waarde Vrijheid, lust der volken,
In het heldenftof vertrapt, onder 't grijze puin bedolven ,
Mij, in ieder windgefluit ,haar gekerm in 't oor doet golven.
Roover heet ik bij den Haaf, die den rooverForstd erft noemen;
Roover, die hem haar ontrooft, als het hoogflego2d te roemen.
Vrijheid ! Vrijheid! levenslucht! ligchaamsmerg, ja zielevoeder!
Haar mijn hart,mijn arm,mijn kling,haarmijnveldroertenbehoeder!
Haar mijn waken,haar mijn !trijd,haar mijn leven,haar mijn herven,
Die 'k, als éénige erfenis, mijnen kindren wil verwerven !
Noemt mij roover 'dan voortaan! Rooven wil ik; overheeren
Heerengoed en slavenland, en geen Pacha zal het keeren.
Maar, gij veldbewoners, hoort! Ik —de roover —kan ook geven.
Meer, meer dan gij ooit bezat, all' te zamen, in uw leven.
Vrijheid fchenkt hij. Wilt gij die ? Komt dan tot mij, met uw zonen!
Harer, als één eenig man , zuilen wij ons waardig wonen.
J. W. TJr4TEMA.
w1L 14ELM - Mut.r,rR.
Naar.

MEN GEL WERK.
OVER DS DOODSTRAF.

l

^r is thans bijna geen onderwerp, waarmede men in
alle befchaafde landen zich met zoo veel belangflelling
bezig houdt, als de dooditraf. Eene prijsvraag daarover
werd onlangs , bijna te gelijker tijd , te Paris door het
Genootfchap der Christelijke Zedekunde en te Geneve
door den Graaf D E s E L o N opgegeven. De verhandeling van den Advocaat c x . LU C AS , te Parijs, werd
in dien dubbelen wedílrijd gelijkelijk de bekrooning waar
gekeurd. Terwijl ook in ons vaderland deze ernstige-dig
zaak, hoewel niet altijd ernilig genoeg , door twee partijen behandeld is geworden , zal het misfchien niet ongepast zijn , den hoofdzakelijlzen inhoud van het bekroon
werk aan onze landgenooten te doen kennen.
-de
De Schrijver onderzoekt, in de eerfte plaats, of de
doodílraf regtvaardig; ten tweede , of zij nuttig is; terwijl hij , ten derde , de middelen van bedwang opgeeft, die
hij meent , dat men er voor in plaats behoort te hellen.
I. De mensch heeft van God het aanzijn , de rede en
de vrijheid verkregen. Hij heeft het regt , en het is zijn
pligt, voor zijn aanwezen te zorgen. Hij handelt volgens
dat begintel, wanneer hij, zijne eigene individualiteit op.
offerende , zin leven waagt, om dat eens anderen te
redden; hij huldigt hetzelfde beginfel, wanneer hij zichzelven tegen eenen onregtvaardigen aanval verdedigt; want
wanneer bij eenen moordenaar doodt, doet hij liet niet
om hem van liet leven te berooven , maar om , volgens
regt en pligt, zijn eigen leven te verdedigen.
De maatfehappij heeft , als vereeniging van individuen, de
regten en pligten van elk harer leden. Zij moet hare magt
gebruiken tegen hem, die zijne pligten vergeten , en de
regten zijner medeburgers miskend heeft; zij moet de individuéle zwakheid , wanneer deze zich in gevaar bevindt, weMLNGLLW. 128. No. t4.
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ten te befchermen ; maar, even als de aangevallen mensch
geen' zijner naasten het leven moet benemen, wanneer
zijn eigen leven geen gevaar loopt , eveneens moet de
maatfchappij Ifilllaan , wanneer de aanrander harer repten
overwonnen en ontwapend is: er is dan Beene noodza
meer om te dooden , er is geen gevaar meer,-kelijhd
wanneer de fchuldige gevat , geboeid , en buiten f}aat gefield is , om kwaad te doen. De dood({raf kan zich dus
niet meer op het regt van zelfverdediging gronden.
Even min berust zij op het regt , dat zij vermeent te
hebben, om te kunnen ffraf en. Het maatfchappelijk regt
zegt: „ die doodflag begaat , verdient , dat hij fterve ," als
kon het zeggen : „die zijn leven voor zijnen naasten heeft
opgeofferd , verdient altijd zijn leven te behouden." Zie
hetgeen men zou mogen vorderen , dat hetzelve zeg-dar
kon, zou er regtvaardigheid beflaan: maar men kan-gen
den dood gebieden; de onf{erfelijkh_eid kan men niet geven. De menfchelijke regtvaardigheid is dus flechts firaffend, niet beloonend; zij is gevolgelijk onvolledig, gebrekkig ; zij neemt gevolgelijk eene andere regtvaardigheid, een ander leven aan. Waarom dan in dit leven de
regtvaardigheid van liet andere overgebragt? De Goddelijke regtvaardigheid is onfeilbaar ; zij doet zich hier beneden in het hart van den fchuldigen door de wroegingen
van het geweten gevoelen. Het beste middel , om aan
eenen misdadiger het heilige van den pligt te doen gevoelen, hetgeen hij miskend heeft, is het niet, dat zelf te
zijnen opzigte te eerbiedigen? De maatfchappelijke regtvaardigheid beperke zich dan tot haren kring , verbiede
te fchaden , en verhindere dit voor het vervolg. De dood
raf verkort voor den mensch eenen tijd van beproeving,-ft
die reeds op zichzelve zoo kort is, en waarvan de eeuwigheid afhangt; zij ontneemt hem den tijd van berouw,
en fluit hem in het graf, met het ganfche gewipt zijns
misdrijfs beladen; zij overlaadt daarenboven de bloed.
verwanten met eene fehande, die naauwelijks het gelaat
kon bedekken van hem , wiens hoofd zoo fchieujk geveld
werd.
,
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II. Het maatfchappelijk regt moet nooit het karakter
van wraak, maar alleen van bedwang dragen. Het mis
voor te komen , liet reeds gepleegde te bedwingen,-drijf
ziedaar deszelfs taak. Van deze twee is de eeríle weI
de voortreffelijkílc. De oorzaken der misdrijven op te
fporen en weg te nemen, is de zekerfte weg., om derzelver volvoering te voorkomen.
Ware befehaving cn zedelijke vorming is hiertoe een
beter en veiliger middel, dan de vrees voor ftraffen. De
veelheid der fhraflën bewijst alleen de onmagt der bedrei
wetboeken. De mensch onttrekt zich niet-ginedr
aan bezigheden , die zijn leven met gevaren omringen , of
liet noodzakelijk verkorten. De loopbaan der misdaden
zou hem meer kanten van wel te Hagen aanbieden , en zoo
de vrees alleen hem moest leiden, zou er meer voordeel
voor hem zijn , om dezelve in te flaan. Maar het ze
gevoel alleen doet menigen werkman zijn moeijelijk-delijk
of gevaarlijk beroep boven de ftrafbare loopbaan des
misdrijfs verkiezen.
Te 11renge bedreigingen , wreede fira(fen gedoogen geen
groot aantal van veroordeelingen; in zaken, waarmede de
doodflraf gemoeid is , gevoelt men zich door weLlrzin en
ongerustheid gedrongen , om het oordeel op te fchorten ,
of aan andere regtbanken over te dragen.
Het derde deel, eindelijk, (III) handelt over de f}raf
fen, welke men voor de doodstraf behoort in plaats te
fellen. Gevangenisfee in ware verbeteringshuizen te ve
anderen, zoo als men in Geneve tracht , en op verbetering ook verligting van flraf toe te zeggen ; afíland te
doen van het denkbeeld , dat de misdadiger of voor zijn
geheele leven onverbeterlijk is , of op een te voren bepaald tijdfLip verbeterd zal wezen ; ziehier de hoofddenkbeelden van den inenschlievenden en gevoeligen Schrijver , die zich te regt beroept op hetgeen MA C z 1 NT 0 s n eenmaal aan het Engelsen Parlement zeide: dat
hij overtuigd was , dat thin merkwaardig voorbeeld van
de verbetering eens misdadigers meer op de maatfchappij
zoude uitregten, dan twintig voorbeelden van ftraífen.
Maa 2
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De kundige beoordeelaar van dit werk., waarvan wij
liet medegedeelde uittrekfel ontleenden, eindigt zijn verflag, waarin tevens van eenige andere gefchriften over
hetzelfde onderwerp melding wordt gemaakt, met de juiste aanmerking, dat de menschheid het goede gevoelt en
uitoefent, lang vóór zij het in de wetboeken fchrijft.
Reeds wordt de doodth af niet meer uitgevoerd in alle gevallen, waarin de wet haar heeft voorgefchreven; reeds
was de pijnbank inderdaad afgefchaft , vóór men haar uit
de wetboeken had uitgefchrapt, enz. De doodílraf uit de
wetboeken te willen verbannen, is dus niets anders, dan
in overeentlemming te blijven met het algemeen gevoelen
en met den voortgang der denkbeelden en der befchaving ;
het is niets anders , dan de gefchrevene wet in overeenkomst te brengen met de levende wet.
Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heerl

et dagelijks toenemend aantal der inrigtingen en werk
verbetering der krommingen van 's menfchen lig -tuigeno
onbepaalde wijze, waarop een en ander door-cham,end
de meesten aangeraden wordt, zonder zelfs de mogelijkheid
van eenig nadeelig gevolg te vooronderílellen , of genoegzame waarnemingen ten opzigte van het daardoor erlangde nut
te bezitten, hebben het mij niet ongepast doen toefchijnen,
het navolgend 1}uk, uit de Archives générales de Médecine
(Tom. IX. Aout, r825.) overgenomen, meer algemeen bekend
te maken. Mijn gevoelen daaromtrent mij voorbehoudende,
wil ik het ter beoordeeling en beproeving aan een ieder overlaten. Komt liet ook U dus genoegzaam belangrijk voor,
vereer hetzelve alsdan, met bijvoeging tevens van deze letteren, een plaatsje in uw geacht Maandwerk, waardoor UEd.
zeer verpligten zult
Leyden,
den 10 Sept. 1828.

Uwen beflendigen Lezer

x. J. LOGGER,
Ned. et Chir. Doctor.

OVER DE TOEVALLIGE KRODII\IING DER RUGGEGRAAT.

665

OVER DE TOEVALLIGE KROMMING DER RUGGEGRAAT BIJ
JONGE MEISJES , EN HET ONVOLDOENDE OF GEVAARLIJKE DER TOT REGTBUIGING IN GEBRUIK
ZIJNDE REKBEDDEN.

Doorc. LACHAISE, D. M. P.

O

nder de geneeswijzen, waarvan de aanwending, hoe
gematigd dan ook , als onberedeneerd , en daardoor ook
als roekeloos moet befchouwd worden , kan men de aan
rekking , tot regtbuiging van de toevallig ge--houden
kromde ruggegraat gebezigd, tellen. Dit middel , waardo )r
men Bene, bij dat gellacht, hetwelk, met reden, den
meesten prijs op uiterlijke bevalligheden ílelt, zoo menigvuldig voorkomende wanfialtigheid tracht weg te nemen , is verre van nieuw te zijn ; offchoon onderfcheidene lieden er zich tegenwoordig de uitvinding van fchijnen toe te eigenen , en zich onderling dagelijks de ver
betwisten , aan hetzelve eeltige meerdere volko--dienft
menheid gegeven te hebben. Het verfchilt, in deszelfs
algemeene gevolgen , weinig van den door G L I S S O N
zoo zeer aanbevolenen halsflinger en van N U C K'S Opfchortenden halsband , en is in den grond niets anders ,
dan eene nieuwe wijziging van het werktuig, waarvan L E
V A C H E R zich bediende (*). Dit laat(ie werktuig roept ,
niettegenffaande de verbeteringen , daaraan door de twee
boven aangehaalde Schrijvers gemaakt, Benige andere , in
oudere heelkundige werken vermelde , in het geheugen te
waarvan de befchrijving eene vrij groote plaats in-rug,
de vooral aan de Orthopédie (t) gewijde werken bekleedt.
De foort van vergetelheid , waarin deze handelwijze gedurende het verloopen vierde van Bene eeuw gebleven
is, was verre van te doen vooruitzien, dat er geneeskundigen zouden gevonden worden, flout genoeg, out
dezelve in deze dagen weder te doen herleven ; maar on(*) Naauwkeurig befchreven in de Méroires de l'llcadé.
mie Royale de Chirurgie, Tom. IV.
(i) Kunst om de ligchaamsgebreken van jonge kinderen te

genezen.
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gelukkigerwijze zullen er nog lanen tijd betl aan , die,
meer op hunne eigene belangen , dan op die van het algemeen , lettende , van de mind:c wijziging in door de
rede afgekeurde en vandaar i.i onbruik vervallene handelwijzen het onderwerp hunner gezette be(i)iegelingen maken zullen.
Daar de wanflaltigheid , het onderwerp dezer verhandeling uitmakende , veel algemeener bij de vrouwen, en
vooral bij de jonge meisjes , dan bij het andere geflacht,
voorkomt, en daar ik in mijne Verhandeling over de
vatuus_kundige Gezondheidsleer der L7rouw de verfchillende voorbehoedmiddelen daartegen ontwikkeld heb , ge•loof ik verpligt te zijn, de aarmztigingen dier genen,
welke nieuwe middelen ter genezing van zoodanig een
gebrek voorflellen, in het regte daglicht te plaatfen.
Onderzoeken wij dus de toevallige kromming der ruggegraat , met betrekking tot de werkingswijze van derzelver voornaamfle oorzaken , en bij gevolg in dcrzclvcr
verband met den Praat der algemeene 1 ewerktuiging , wcll:e dan ook de oorzaak of de uitwerking van dien toeíland zijn moge, en het zal ons gemakkelijk vallen te
bewijzen:
x°. Dat, hoc gering die krom,ning ook zij , het onmogelijk is , dezelve volkomen , en zonder gevaar voor
het leven, weg te nemen , door eerre , in tegenovergefielde rigting , op de beide uiteinden van den tronk aan
rekking;
-gebrat
2 °. Dat, zelfs de weder regtbuiging als mogelijk Prei.
lende, deze echter niet duurzaam zijn kan, dewijl de otvregelmatige werking der fpierkrachten , waarvan de krom
wel het algemeenst afhangt, daardoor volftrekt niet-ming
vernietigd wordt ;
3 0 . Dat, in zoodanigc gevallen, waar de kromming
het gevolg is van eerre ontaarding in de zelftcandigheid
der wervelen zelve, dc verlenging (Ier ruggegraat de natuurlijke regtheid niet kan teruggeven ; omdat deze regtheid op de ongefcllondenlici.l van de ligchamen der werveleuu berust , wier weeffel aan den ziektctoeftaud van
-

,
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andere algemeene frelfels der dierlijke huishouding deel
genomen heeft; een toeland, welke door de werkeloosheid, waartoe onze werktuigen, van welk eenen aard
dan ook, het ligchaam dwingen, niet dan verergeren,
wanneer dezelve nog beflaat , of dezelve wei weder voort
kan, zoo dezelve reeds verdwenen was;
-breng
4°. Dat, eindelijk, onder deze werktuigen , de aan
bedden grenzende het minst nuttig zijn moeten, daar zij,
het geheele ligchaam in eene volkomene onbewegelijkheid
houdende, beletten , dat men ook niet dc krachtige beweging der ledematen tot het herhel of de onderhouding
der gezondheid kan doen medewerken ; zoo als door het
werktuig van L n VA C a E R, of dat door P O R T n. r
aangeraden , waarvan de werking loodlijnig, en het beftuur, vooral door het veel minder zamengefielde, naar
de omifandigheden veel gemakkelijker is , gedeeltelijk wordt
toegeflaan.
De meest voorkomende oorzaken, waardoor de wervelkolom toevallig , vooral bij jonge meisjes, van de natuurliike regtheid afwijken kan,, kunnen in twee foorten
onderfcheiden worden , en wel naarmate zij of in eenige onregelmatige werking der fpierkrachten, waaraan deze
kolom tot een middellijk of onmiddellijk punt van inplanting verftre'kt , of in eenen ziektef}aat der verfchillende
dezelve zamenífellende deelen beftaan. In beide deze gevallen kan de kromming naar de regter- of linkerzijde,
naar
voren of naar ache eren plaats grijpen , terwijl het
•
hoofd, of liever het boveneinde van de kolom , niet , of
zeer weinig, van de lijn, het zwaartepunt des ligchaams
voorflellende, afwijkt.
-

i °. Afwijkingen, door onregelmatige fpiertiverking
voortgebragt.
De regter zijdelingfchc kromming van de bovenfle helft
der ruggegraat is wel de algemeenfie , niet alleen van de
uit deze foort van oorzaken voortvloeijende , maar van
alle zonder onderfcheid ; en wel in die mate, dat men
onder 20 meisjes geen 2 vindt, die er geene duidelijke
fporen van niet zich omdragen. Dit zoo menigvuldig voor-
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komen heeft zelfs verfcheidenc ontleedkundigen doen denken , dat het een gevolg van eene natuurlijke gef'eldheid
was, en zij meenden daarvan de oorzaak in de tegen
waarvan de-wordighevanbtroefgad,
kloppingen derzelver kracht tegen de linker voorzijde van
de ligchamen der meeste , gemeenlijk door kromming aan
wervelen uitoefenen , gevonden te hebben. Ver-gedan,
voorbeelden, echter, van derzelver gelijktijdig-fcheidn
voorkomen niet Bene volkomene overplanting van alle de
in de borstholte bevatte ingewanden (`) hebben genoegzaam het ongegronde van dit gevoelen bewezen: tegen
een ieder duidelijk genoeg, dat deze krom--wordigshet
Thing, in bijna alle gevallen , het gevolg is van eene
meerdere ontwikkeling en kracht der fpieren van den ragter fchouder, door de gewoonte, . welke men den kinderen reeds zeer vroeg doet aannemen , om zich veel meer
van de regter- dan van de linkerhand te bedienen. Deze
kromming , waarvan de bolle zijde regts en een weinig
achterwaarts , in de rigting eener lijn , de ruimte tusfchen
de doornachtige en dwarfe uititeekfels midden door deelende, gerigt is, begint gemeenlijk aan den laatflen hals
eindigt aan den vijfden of zesden rugwervel.-wervl,n
Is zij door geene andere oorzaak dan de fpierwerking
voortgebragt , dan bereikt zij zelden, de uitgeftrektheid
van een vierde van een' cirkel. De regter fchouder is alsdan veel grooter dan de linker ; het fchouderblad neer
uitflekend , en minder tegen de borstwanden aangedrukt.
Op het eerf}e gezigt fchiinen deze dikte en uitpuiling van
,den fchouder een gevolg te 'zijn van het uitfieken der ruggegraat; en dit is ook het gevoelen der geneeskundigen ,
welke, fchoon vreemd in de natuurkiindige wetenfchappen, daartegen verfchillende verbanden of werktuigen za
Bij een naauwkeurig onderzoek, echter, ziet-menf'l.
enen, dat deze dikte en uitpuiling veel minder van de
kromming zelve, dan van Gene meerdere ontwikkeling
van alle , dit gedeelte van den tronk zamenf ellende , deejen afhangen; welke omflandigheid de kenteekenen van
SIW.
(*) BZC 1LARD, Mud17J01;'eS de la S ci t: 4d lafacctlt
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deze foort van wanftaltigheid genoegzaam opheldert , en
geenerlei twijfel omtrent de keuze der geneesmiddelen
meer overlaat.
De linker zijdelingfche kromming wordt op dezelfde
wijze als de vorige, en onder den invloed van dezelfde,
in Benen tegenovergetelden zin werkende, oorzaken voort
Zij wordt bij eenige lieden , welke men gemeen--gebrat.
lijk linksch noemt, waargenomen, en bevestigt de naauwkeurigheid van de geheel natuurkundige uitlegging, door
ons van de regter zijdclingfche kromming gegeven. B Ec L A a D , de incest diepdenkende ontleedkundige van onzen leeftijd , wiens welligt niet te herftellen verlies de
wetenfchappen betreuren , haalt van deze kromming,
in zijne boven vernielde en ook in zijne inaugurele ver
-handelig,
voorbeelden aan.
De voorwaartfche kromming van eene onregelmatigheid
in de werking der fpieren afhangende, wordt het menig
aan liet benedenst derde gedeelte der ruggegraat,-vuldigst
of liever in de ruimte tusfchen den zesden of zevenden rugwervel en den derden lendenwervel , aangetroffen. Zij ontflaat gemeenlijk door Bene te flerke en te lang voortdurende zamenperfing van dit deel door corfetten. De vierkante lendenlangfche rug- en heilig - heupbeensfpieren,
Bich in dit geval niet kunnende ontwikkelen en groeijen,
ffeunen de ruggegraat daar ter plaatfe ook niet dan onvolkomen; waarom het jonge meisje van het eerlle oogenblik af, om het gebrekkige dier fpierwerking aan te vullen, het hoofd en het bovenfte gedeelte van den tronk
achterwaarts werpt , en die wanftaltigheid van leest bekomt , welke men cambrure (boogvormige kromming)
noemt. Gelukkig is deze afwijking zeldzaam zeer aan,merkelijk; want het uitpuilende in het beneden(le en ach-.
terfte gedeelte van de onderbuiksholligheid , daaruit voort
alleen reeds gefchikt, om de vrije ontwik--vloeijnd,s
keling der baarmoeder, gedurende de zwangerheid, te ver
Bene fchuinfchc ligging van dit ingewand voort-ftoren,
te brengen ; zij kan zelfs de verlosfing onmogelijk of zeer
iliocijelijk maken , het zij door de regte middellijn tus•
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fchen het heilig- en fchaambeen van de vereischte uitgeftrekthcid te berooven , het zij door aan de zamentrekkingen der baarmoeder Bene verkeerde rigting te geven.
De achterwaartfche kromming, eindelijk , gefchiedt L ijna altijd ten koste van dc zes boventce rugwervelen. Zij
is gemeenlijk niet dan eene vergrooting der natuurlijke
kromming van dit gedeelte der ruggegraat, eerst met vermindering , maar in het vervolg met vermeerdering van
die van den hals. Zij hangt, in de meeste gevallen , van
eene te menigvuldige werking der fpieren af, welke aan
de voorzijde der ruggegraat en aan het onderíle gedeelte
des hoofds een tegenwigt ftellen aan de pogingen tot zamentrekking der aan het achterfile gedeelte van den tronk
zich bevindende en in het algemeen bij de vrouwen weinig ontwikkelde fpieren. Het hoofd en de hals worden
alsdan naar voren, maar zeer dikwijls tevens naar de regterzijde getrokken, en de zes boventte rugwervelen volgen deze rigting, naar welke zij van nature overhellen.
Deze wan(laltigheid , welke zeer aanmerkelijk toenemen
en een' waren bult vormen kan , ontflaat zeer dikwijls bij
jonge, op den ouderdom van io a i2 jaren , eensklaps
opfchietende meisjes , welke men, gedurende dezen wasdom , het zij door aan zeer laag geplaatf'e ramen te borduren, het zij door, hetgeen nog meerder plaats grijpt,
aan zeer lage tafels te fchrijven , gedwongene houdingen
doet aannemen; en dit is in de meeste kostfcholen het
geval , welker' opzienllers meenen zouden aan haren pligt
te kort te doen , en eenig teeken van zwakheid te verraden, zoo zij niet de aan hare zorgen toebetrouwde jonge
lieden aan de meest gellrenge gelijkvormigheid onderwierpen. Die zelfde kromming ziet men ook wel bij jonge
meisjes , welker longen eenige ziekelijke verandering lijden of geleden hebben , ontdaan. In deze omflandigheid
bukken zij met het hoofd , en krommen den rug, om de
bewegingen ter ademhaling minder flerk te maken , en ook
om de fmart , door eene al te groote horizontale verwijding
der borstholligheid veroorzaakt, te verminderen; en nu
grocijen zij verder op met dezelfde gebrekkige houding, wel-
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ke bij zulk een groot aantal teringachtigen is waargcnomen , (lat reeds de Ou ?en niet nagelaten hebben , dezelve
aan eerre ontaardin3z in h^t weeftel der vervelen, in den
ziekteflaat der lonen (fcel nemende , toe te fchrijven. Bij
deze kromming wijkt de ruggegraat voor eene kracht, die,
bijna parallel met hare as werkende, dezelve aan liet middengedeelte niet gekromd heeft, dan door het boveiifle
.uiteinde neder te drukken ; terwijl bij de zijdelingfche
krommingen de kracht perpendiculair werkt, en die wervelen naar zich trekt , waaraan de fpieren , deze kracht
uitoefenende , zich vasthechten. Maar daar de jonge meisjes, bij welke de wervelkolom achterwaarts gekromd is ,
zich niet minder goed en veel meer van de regter- dan
van de linkerhand bedienen , zoo volgt, dat de daardoor
te weeg gebragte uitpuiling tevens naar de regterzijde gekeerd is, zoo als dit ook bij de meeste gebogchelden
wordt waargenomen.
Deze nu zijn in het algemeen de gevallen van onregelmatige fpierwerking, waartoe men het meerendeel van de
krommingen der ruggegraat , behoorende tot die foort van
oorzaken , welker onmiddellijke werking zich , in liet algemeen , of tot een al te veelvuldig gebruik van een der
bovenFe ledematen, of tot verkeerde houdingen bepaalt,
brengen kan. In alle deze omftandigheden ziet men , dat
de ruggegraat alleen lijdelijk is aangedaan , en niet dan voor
herhaalde zamentrekkingen van fpieren, íterker dan derzelver tegcnflrevers , of antagonisten , en , het zij onmiddellijk aan de ruggegraat , het zij aan eenig ander deel
waarvan zij alleen de bewegingen volgt , ingeplant , bezweken is. Daar zij nu , in derzelver geheele uitgeflrekt
heid , de dour de fpieren veroorzaakte gebrekkige rigting
niet zoude kunnen volgen , zonder het hoofd of den tronk
het zwaartepunt , waarop zij rusten , te doen misfen , zoo
volgt daaruit , dat de aangevoerde en nagefpoorde krom
zeer zeldzaam op zichzelve beftaan , maar bijna-minge
altijd met cent andere ligte hrómming in cone tegengeficlde rigting , liet zij boven- of benedenwaarts , gepaard
gaan, voortvloeijende uit de pogingen, door het ligchaam
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in het werk gefield, om zich in de lijn van deszelfs
ftandpunt te houden. Het geval dus van de regter zijde
kromming tot voorbeeld nemende, vindt men,-lingfche
dat de hals eerst een weinig naar de linkerzijde overhelt;
maar dat de fpieren , die liet hoofd naar de regterzijde
trachten terug te halen, in aanhoudende werking zijnde,
ook in kracht verdubbelen, en eindigen met hetzelve aan
meer nabij den regter fchouder gebragt, beves--houden,
tigd te houden; hetwelk de wanílaltigheid verergert, en
veel grooter doet fchijnen, dan een afzonderlijk onderzoek
van de halskromming dezelve zoude doen gelooven. Het
is zelfs niet zeldzaam , dat de pogingen , door de fpieren
van het benedenfile gedeelte der borst in het werk geheld,
om den tronk in den natuurlijken regten hand te houden ,
en daardoor de uitwerkfelen van de kromming der ruggegraat te vernietigen , eene gebrekkige rigting aan de het
bekken zamenflellende deelen geven, en daardoor de zoo
allernoodzakelijkhe regelmatigheid van deszelfs ontwikkeling tegenwerken.
Het is gemakkelijk te begrijpen , dat deze verfchillende
krommingen oneindig meer algemeen bij jonge meisjes
dan bij kinderen van het andere geflácht voorkomen, en
wel om twee redenen: vooreerst , omdat de jongens ,
in de oneindige verfcheidenheid der levendige ligchaamsbewegingen bij de meeste hunner fpelen, een middel vinden om het evenwigt te herflellen , hetwelk de kwade gewoonte, om zich van het eene lid veel meer dan van het
andere te bedienen , bij aanhoudendheid tusfchen de tegenhrevende of antagonistifche fpieren een gelijk fteunpunt op beide de zijden der ruggegraat nemende , tracht te
verbreken; — de tweede reden beflaat daarin , dat de
zamenperfing der lendenen en van de onderI%e helft van den
rug , bij jonge meisjes door de corfetten veroorzaakt , de
fpieren dier deelen, om dus te fpreken, doende verwelken, of zich tegen derzelver ontwikkeling of werking
aankantende , aan de ruggegraat voor het groothe gedeelte
de kracht beneemt, om aan verfchillend op haar werkend geweld we@rfland te bieden, en dezelve dusdoende gemakkelij-
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kar aan de zamentrekkingen doet toegeven, welke zij,
in verfchillende rigtingen, van de fpieren , die vrij van
alle drukking zijn, zoo als die van het bovenlle gedeelte
van den fchouder, of van den hals, en die, welke zich
aan het bovenfile gedeelte van de ligchamen der wervelen
inplanten , ondervindt.
De naauwkeurige bepaling van de ware wijze, waarop
de oorzaken dier verfchillende krommingen , waarmede
wij ons hebben bezig gehouden, werken, leidt noodza
zonder eenigen twijfel, tot de naauwkeurige-kelij,n
kennis dier geneesmiddelen , welke men met hoop op goed
gevolg aan dezelve kan tegenílellen. Welke die middelen
ook zijn mogen, zij moeten flechts één doel hebben;
dat is : de herftelling van liet verbroken evenwigt tusfchen
de elkander tegens evende fpierkrachten , welker werking
de ruggegraat beflemd is te onderlleunen ; en nimmer zullen zij dit gevolg hebben , dan voor zoo verre derzelver
onmiddellijke werking de ontwikkeling , en daardoor dan
ook de veerkracht, der toegegeven hebbende fpieren zal
doen vermeerderen. Deze ftelling is onbetwistbaar. Laten wij nu zien, of de uitrekking, het zij dan dat dezelve aanhoudend is of niet , overeenkomilig dit natuurkundig beginfel werkt.
Hoe verfchillend gewijzigd en van welk eenen aard de
middelen zijn mogen , welke men tot uitrekking der ruggegraat bezigt, zoo moeten zij dit toch in het algemeen uitwerken, dat het eene uiteinde der ruggegraat van het andere
verwijderd , en deze dus ten koste van derzelver krommingen verlengd worde. De eerfle uitwerking der ver
heeft dus niets gemeen met de aanwijzing, na--lengi
tuurlijk uit de kennis der krommingen van deze foort
voortvloeijende ; omdat deze alleenlijk naar de oorzaak ingerigt was, en de uitrekking eenvoudiglijk een gevolg
tracht weg te nemen. Wat moet er tevens uit het gebruik van dit laatfie middel voortvloeijen ? Niets anders,
dan dat de ruggegraat , zoodra dezelve bevrijd is van de uit
krachten , op nieuw zal toegeven aan het za--fireknd
zuentrekkend vermogen dier fpieren, die dezelve ooi.
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fpronkelijk van de natuurlijke regtheid beroofd hebben,
en die alsdan met des te meer nadeel werken zullen , daar
de ruggegraat minder gefchikt zal zijn om tegenfland te bieden : want de verlenging heeft geen plaats , dan wanneer
de deelen , de wervelen onder elkander vereenigende, en
meer bijzonder de tusfchen - wervelbeenfchebanden, door
aanhoudende heen en weder flingeringen , zijn uitgerekt
geworden; en het onvermijdelijk gevolg van deze lang
voortgezette uitrekking betlaat in het vermeerderen van
de buigbaarhei-1 der geheele ruggegraat, de afzonderlijke
beweging der vierentwintig dezelve zamenflellende beenftukken gemakkelijker makende. Dit nadeelib gevolg der
fpierwerking zal nog bevorderd worden door de drukking
der bovenfte ligchaamsdeelen , van dien tijd af in de dus
verlengde ruggegraat geen genoegzaam vast f}eunpunt meer
vindende. Met betrekking tot het vermogen, hetwelk
men aan de uitrekking zonde meenen te kunnen toefchrijven, het verzwakken namelijk der overwigt hebbende
fpieren, om daardoor de wervelkolom in de mogelijkheid
te Hellen van derzelver natuurlijke gedaante terug te bekomen, zoo is dit geheelenal herfenfchimmig; want de
uitrekking wordt even zoo goed door de zwakkere fpieren , als door die, welker werking heerfchende is , gevoeld; en, vooronderfiellende zelfs, dat deze daarvan
meer bijzonder de uitwerking gevoelden , zouden de zaken echter in denzelfden toehand blijven, omdat de tvervelkolom , zich niet gekromd hebbende, dan door te
zwichten voor eene daarop werkende kracht, zich mede
niet weder regt buigen zal , dan onder den invloed van
eene, op gelijke wijze werkzame , doch lijnregt tegenovergetelde kracht, welke echter des te flerker moet
zijn, naarmate de kromming ouder en meer aanmerkelijk is. Zeer gemakkelijk kan men dus inzien , -niet alleen,
dat de oefening der zwakkere en de rust der meest heer
voorname voorwaarden , tot genezing-fchendpir
der krommingen van de eerfle foort noodzakelijk , zijn ;
maar ook, dat de uitrekking er volílrekt gcene van

vervult.
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Tot hiertoe hebben wij flechts de uitflrekking van de
guntiig[ke zijde beichouw.i; want wij bedreden dezelve
alleen, de mogelijkheid va n derzelver aanwending gaaf
vooronderílellende ; maar dit is echter inderdaad het geval niet, omdat een van beide moet plaats hebben, of
de uitrekking gefchiedt gematigd, en alsdan zijn derzelver werkingen ook onvoldoende tot wegneming van de
toevallige krommingen, of zij is ílerk genoeg om de ruggegraat regt te buigen, en wordt in dat geval ook onvermijdelijk gevolgd door toevallen , waarvan zelfs eenige
plotfeling doodelijk kunnen worden. Dit nu zullen wij
in de volgende § bewijzen ; in welke wij , na aangewezen te hebben, dat de uitrekking bij de krommingen van
de tweede foort geen voordeeliger gevolg oplevert dan
bij die van de eerste , in het breele de gedaante der bedden , daartoe voorge[leld, onderzoeken zullen ; en dit
zal ons doen zien , dat deze bedden niet alleen alle de bezwaren , - aan de reeds federt langen tijd bekende werktuien verknocht , maar daarenboven nog andere , geheel en
alleen van derzelver bijzondere wijze van werken af han
kelijk, bezitten.
(Het vervolg en Plot hierna.)
VOORBEELDEN VAN BUITENGEWOON 1 WOGEN
OUDERDOM.
-

(Bulletin des Sciences Géographiques, Février 1828.)
Uit de flerflijsten blijkt, dat in Rusland , in het jaar
op 494, 8 4 2 dooden (alleen van den GriekfChen Godsdienst) achthonderd-tweeëntwintig over de Ioo jaren geleefd
hebben; onder deze laatll:en zijn er vierenzestig, die meer
dan 120 dertig, die meer dan I25, achttien, die I 3o jaren
bereikt hebben, en vier hebben het tot rao jaar gebragt. En
heeft zelfs den ouderdom van igo jaren bereikt, en is in
hetzelfde jaar geboren als PETER n E EERSTE; ter
1822,

hij N A P 0 L E o N overleefd heeft.

-wijl
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WERKWAARDIGE ONTDEKKING

MERKWAARDIGE ONTDEKKING EENER ONDERAARDSCHE
EGYPTISCHE BEGRAAFPLAATS.

Egypte, waar de eenre beginfelen onzer befchaving te

zoeken zijn , werd reeds in eenen tijd , toen de gefchiedenis nog naauwelijks uit haar fabelachtig fchemerlicht te
voorfchijn kwam ,' door een' dier ftormen geteisterd , welke, zelden meer dan eenmaal plaats hebbende , de bevolking, in meerdere of mindere uitgeftrektheid , aan den
rand der ruwe barbaarscbheid terugbrengen. Dezelve floegen de plant der menfchelijke veredeling neder, maar voerden ook overblijvende zaden naar elders op grooten af..
iland. Daar nu het jonge gewas Reeds anders opfchoot
dale het oude, won de menfchelijke befchaving er bij, die'
thans dergelijke fchokken minder te vreezen fchijnr te
hebben. Zes eeuwen vóór onze jaartelling deed c A Ivm-^
E Y S E s eenen inval in Egypte; en twee razernijen , die
zijn leger bezielden , dweepzucht en gouddorst, maakten
het fchoonfte land tot een uitgeftrekt graf. Terwijl onzinnige woede tegen de kolosfale beelden, obelisken, piramiden en tempels , waarover thans nog, na verloop
van drieduizend jaren , de zon opgaat, vruchtelooze pogingen deed, wierp de hebzucht zich des te gretiger op
de begraafplaatfen, welke, door vrome gezindheid des
volks, met pracht en rijke fieraden omgeven waren. Ook
de Macedoniërs ontzagen later niet altijd, wat door de
Perzianen ongefchonden was gelaten. Dikwerf vindt men
Griekfche mumiën op de vervallen overblijffelen van Egyptifche graven bijgezet. Romeinen, 1lrabieren, Turken
en Christenen droegen achtervolgens daartoe bij , om die
verbazende bouwvallen te doen ontflaan , waaruit de onderzoeker met veel moeite slechts fchaarfche gedenkteekenen eenei vergane wereld kan opgraven. De graven der
aanzienlijken zijn , in de groote begraafplaatfen, zeer
naauwkeurig en op eene in het oog loopende wijze van
die des gemeenen volks onderfcheidcnn. De vernieling der
eerstgenoemden is daarom ook volkomener; en deswe-
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ge vindt men thans alleen graven van geringeren , die ,
helaas ! weinig merkwaardigs opleveren. En al ítaat ook
de onvermoeide navorfcher, in den onderaardfchen gang,
dien hij geopend heeft, eindelijk voor de geheimzinnige
deur, voor welke niemand geftaan heeft , federt de mu.'
mie daar binnen muren werd ingefloten, en rukt hij dan,
-bevende van hoop en ongeduld , de broze gebakken flee•
-nen uit elkander, — een hoop zwart Plof, dat in den
-wind weg.[ruift, is alles, wat de vochtigheid en de ver
tand des tijds hem overgelaten hebben. De oude-nield
kunstvoortbrengfelen uit hout , papyrus enz. zijn in de
bouwvallen van Beneden - Egypte, wegens de overflroo .
ming des Nijls en het indringen des regenwaters, meest"
al niet kennelijk meer. Van Memphis af naar Nublé kan
men alleen bij de groote lieden, die hooger op de beide
bergketens van Opper- - Egypte liggen, nog iets hopen te
vinden.
Igoe meer derhalve een buitengewoon toeval de opgravingen beguníligen moet , wanneer iets, van beteekenis ge
zal worden, dat aan zoo vele en zoo lang wer-vonde
kende verwoestingen ontkomen is , des te merkwaardiger
mag men de ontdekking achten , welke de Italiaan p A ss A L A C Q U A in den jare 1823 gedaan heeft. Hij vond ,
namelijk, eene geheel ongefchonden geblevene grafkamer
van een voornaam Egyptenaar. Dat de ontdekker het
oogenblik , waarin de deur van het vertrek openging,
een van de zoetffie zijns levens noemde, is geenszins te
verwonderen. Hij zelf heeft volgende berigt van den uitflag zijner nafporingen gegeven.
1

-

Niettegení}aande vele teekenen van volflagene vernieling
rondomme , had een grnot dal, midden in de Nekrop©.
lis (Dooden(lad) van Thebe , reeds langen tijd mijne op.
werkzaamheid tot zich getrokken. DR o V E T TI, S AL 7.`
en B E L Z 0 N I hadden hier, in de reeds lang gefchondene graven, zelden overblijffelen uit de oudheid gevonden.
Doch , aangemoedigd door de gedachte , dat in het 'bene
een kundige gang door de rots naar de-denílsai
MENGELW. 1828. NO. 14.
Bbb
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graven der Koningen moest leiden, liet ik reeds geruimen
tijd door een aantal Arabieren onder mijn opzigt gra.
ven, doch vruchteloos. In November 1823 ontdekte men
eindelijk in een der onderaardfche gewelven van het dal
eene holligheid in de rots , en na nog een weinig gravens
vertoonde zich werkelijk een in het vierkant gemaakte
gang, die loodregt nederliep en tot een graf deed befluiten. De hoop , waarmede een zoodanig gezigt mij vleide, had mij echter reeds meermalen bedroogen. Zes voeten diep in den gang bemerkte men aan den zuidelijken
wand Bene opening; maar, nadat de noodige opruiming
was gedaan, werd ik fpoedig gewaar, dat menfchen en
vuur uziij niets overgelaten hadden, dan eenige onbeduidende (tukken van mumiën onder zand, aarde en gebak
oude familie - begraafplaatfen van Thebe-kenft.D
beflaan meest uit een' zoodanigen, in rots van zand- of
kalkteen uitgehouwen, gang, welke zoo wijd is, dat de
kist er in nedergelaten kan worden. Op de diepte van
tien tot twintig voeten is in een' der wanden eene kamer
ter berging van lijken gemaakt. Zijn er twee kamers ,
zoo vindt men dezé tegenover elkander. De deuren worden toegemetfeld , en de gang weder met aarde gevuld.
De Arabieren weten dit zeer wel. ZQodra zij derhaIve het graf beroofd en in den wand daar tegenover geene
deur zagen, wilden zij ophouden met graven. De vroegere verfborders der graven hadden eveneens gedacht.
Mijn peilfok, een lange palmtak, overtuigde mij intusfchen , dat men nog niet tot 'aan de rots was gekomen;
ik liet dus voortgraven, doch zonder groote verwachting.
Naauwelijks , echter , had men een weinig verder gegraven,
of men ontdekte het boveníte gedeelte van eene toegemetfelde deur. Weldra was dezelve tot op de helft ontbloot. Mijn hart klopte flerk; maar ik vreesde, mij te
fpoedig door Bene aangename verbeelding te laten wegliepen. Een onverklaarbaar gevoel bevangt ons, wanneer
het oogenblik daar is , dat een lang te vergeefs verwacht
geluk verwezenlijkt zal worden. Onwillekeurig rekken
wij dan wel eens de pijnlijke onzekerheid. Vrees en hoop
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dreven mij. De opziener der 12rabifche werklieden moest
andermaal mij te kennen geven , dat uit den gang alles nu
weggeruimd was. Ik liet mijnen bediende, ni o x A i\ D,
er in afdalen en eenige fleenen wegnemen , om te zien,
of het der moeite waardig mogt zijn, dat ook ik naar
beneden mij begaf. Een luide fchreeuw,, dien ik hem
fpoedig hoorde geven, deed mij fchrikken ; ik vreesde,
dat hem iets kwaads was overgekomen: maar een geroep
van vreugde en verwondering , dat ik weldra onderfcheidcie, voerde mij in een oogenblik aan zijne zijde. Mijn
gretige blik dringt door de opening; mijn van het daglicht nog verblind oog ziet alleen het donkere van het
graf; de gebakken fleenen vallen; met moeite begeef ik
mij naar binnen, en fa eindelijk in dit grafkamer, waar
verllikkende hitte mij fchielijk met zweet overdekt. In
vervoering der reinfte vreugde ílrek Ik mijne hand uit ;
Bene heilige rilling doet mij dezelve terugtrekken: ik waag
het niet, de kostelijke overblijffelen aan te roeren, die
federt dertig eeuwen daar verborgen lagen. Hoe zal ik
het gevoel befchrijven , dat mij aangreep , toen mijne fakkel haar licht deed fchijnen, waar zoo langen tijd de
donkerheid van den nacht heerschte ? Hoe zeer 1laken
de verweerde granietrotfen daar boven af bij de volkomen
gaaf bewaarde houten werken van menfchenhanden in
deze groeve!
Zoodra ik mij een weinig heríleld had van mijne ontroering, *as mijne eerfie zorg, het graf en de voorwerpen, die de merkwaardigste oudheidkundige ontdekking
van onzen tijd uitmaken , naauwkeurig op te nemen.
De deur der ongefchondene kamer begon in den gang
dáár, waar de opengebrokene tegenoverliggende ophield. Het in de rots uitgehouwen vertrek was flechts
zoo groot, dat het de daarin geplaatile voorwerpen kon
bevatten, zijnde vier voet hoog , vijf voet zes duim
breed, en negen voet zes duim diep. In het midden,
even ver van de beide zijwanden, doch zeer na aan den
achterífen, fond eene rijk befchilderde, groote doodkist,
die kleinere, en in de binnenffe een gebalfemd lijk bevatBbb2
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te ; regts van den ingang , geheel achter, een natuurlijke osfenkop en vier groote aarden kannen, fteunende tegen den wand ter regterzijde; nevens de eerfee derzelven
lagen twee houten Raven , gelijk ook het regter fchouderblad van den os met den knokkel, en tusfchen de kannen
en de kist fronden bij dat gebeente twee ffeenen fchotels
met eene foort van kleine zwarte koeken , boven elkander,
op dunne takjes van den Egyptifchen vijgeboom., waarvan de bladeren, alsmede al bet overige, tot onze ver
volkomen gaaf gebleven waren. Tusfchen deze-bazing,
twee fchotels en een' dergelijken meer voorwaarts was
een klein houten ftandbeeld eerier vrouw. Linksaf frond
een zoodanig beeld tusfchen twee barken , die nader befchreven zullen worden.
De osfenkop was blijkbaar niet gebalfemd. Dezelve
behoorde flechts een tot behoud des gellorvenen opgeofferd dier. De beide il:okken of houten Haven , waarvan
de eerre boven niet eene halve maan of twee hoornen
verfierd is, zijn zoodanig , als de priesters bij lijkplegtigheden , op het beeldwerk in de graven van Thebe , in
de handen dragen. De groote fleenen kannen hebben
een' wijden buik, naauwen hals en eene flop van klei ;
op den bodem onderfcheidt men nog gemakkelijk het (lijk ,
dat zich na het verdampen van het Nod -water daar aan
heeft. Volgens rI E K O D O T us en DIOD O Rus-gezt
onthielden zich de nabeftaanden des gefrorvenen , gedurende den rouw van veertig of zeventig dagen, van den
dood tot aan de begrafenis, van wijn en alle fijnere fpijze. De waterkruiken en de fchotels met koeken fchijnen , ten blijke van hunne onthouding , in het graf geplaatst te zijn. -- Het befchilderde beeld van vijgeboomenhout f'élt eene regtop flaande vrouw voor , in de eerre
hand eene offerfchaal, en met de andere een vat , hetwelk
boven een weinig wijder was dan onder, op het hoofd
houdende. De vrouw draagt een wit kleed, dat met
twee banden aan de fehouders en onder de borst met een'
gordel vastgemaakt is. Zij heeft de borst bloot , en op
het voorhoofd ontdekt men nog de vlekken der vuilig-
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held , waarmede zich de Egyptenaren bij den dood van eenen
bloedverwant het aangezigt befmeerden. Het beeld is twee
voet één duim hoog.
Het andere , gelijkfoortige ftandbeeld ter linkerzijde heeft
dezelfde houding en dezelfde rouwteekenen. Maar deze vrouw
draagt bovendien aan den linkerarm een voorwerp van hout,
dat eenen met leder overtrokkenen fpiegel verbeeldt. Eenige ,
op het vat , dat zij op het hoofd draagt, gefchilderde trekken , en andere omftandigheden , doen vermoeden , dat zij
eene nader beftaande verwante des afgeflorvenen zijn moet,
dan die ter regterzijde ; welligt de eene zijne dochter, en de
andere zijne vrouw. Het ftandbeeld ter linkerzijde is ook
iets grouter, (men weet, dat de Egyptenaren den rang van
iemand door meerdere of mindere grootte uitdrukten) en
draagt ook veel rijkeren opfchik. Het kleed is rood en groen
geftreept. Op armen en beenen zijn kostbare banden gefchilderd. Ook heeft dit beeld fchoeifels aan de voeten.
Wat nu de twee befchilderde houten barken betreft, dezelve zijn vooral hierom te merkwaardiger, dat ze ons voor de
eerfile maal een duidelijk begrip van de oudile fcheepvaart
op den Nil geven, daar tot heden toe het fchilder- of beeldwerk op gedenkteekenen, door de onvolkomenheid der teekening, of wegens de zinnebeeldige voorhelling, ons in het
onzekere liet. Beide vaartuigen ftellen den optogt met een
lijk te water voor, doch hebben, behalve den zeer hoogen
voor- en achterleven en de, gelijk bij alle rivierfchepen , zeer
vlakke kiel , niets gemeen. Het eene verbeeldt eene der barken , welke dienden, om de mumién van de eene flad naar
de andere te vervoeren; het andere is het model van eene
gewone reisfchuir. De eer(le, twee voet acht duim lang,
heeft buiten , aan den voor- en achtersteven , twee ílerke ,
regtopftekende, (pits toeloopende flukken hout, die blijkbaar
dienen moesten, om bet fchip tegen den ftroom te kunnen'
optrekken, opdat de rust van den doode niet door het gedruisch der riemen gefloord mogt worden; weshalve ook noch
riem, noch mast te zien is. De grondf}elling, dat de ziel in
het ligchaam bleef tot aan de ganfche oplosfing van hetzelve, gebood hun deze zorgvuldigheid en andere dergelijke
maatregelen van voorzigtigheid. Midden in de bark ligt eene
mannelijke mumie op een rustbed;. een verhemelte, met bie
zes bont geverwde 1 -ila--roglyphenvfiduop
ren, befchut dezelve voor ^de zon. Aan beide einden deer
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mumie ftaan twee vrouwen, met de armen daarnaar uitgen
strekt. Vier priesters zitten aan de vier hoeken des rustbeds
op den grond. Een ander, die flaat, een opgerold blad in de
hand houdende, fchijnt de lijkrede te lezen , terwijl de offerpriester, met het mes in de hand, eenen os Plagt , die aan
zijne voeten ligt; een man, die voor op het vaartuig ftaat en
de hand uittirekt, zal moeten oppasfen, of het vaarwater vrij
is ; de fluurman , naar zijne kleedij een priester, zit achterop
tusfchen twee roeren, welke aan twee groote, zeer breede
roeiriemen gelijken , die van onderen een langwerpig rond blad
hebben, en aan de boveneinden , welke lets dunner toeloopen,
net fperwerskoppen voorzien zijn. Dezelve fchieten ter wederzijde van den achterheven fchuins in het water neder. Boven zijn ze verbonden door een' roerfiok, welken de 11uurman in zijne hand houdt. De bark is van buiten groen , doch
aan beide zijden veel donkerder geverwd. Aan beide kanten
van den voorilevgn, gelijk ook op de bladen des roers, ziet
men op een' gelen grond , die met lours-bloemen verfierd is,
twee groote OS I R is - oogen, het zinnebeeld van de eerfie
Godheid van den Imenti of benedenwereld, gefchilderd. In
het vaartuig ligt de plank, om aan wal te gaan, als ook de
houten pen tot het aanbinden, en een hamer, om die in den
grond te gaan.
De tweede bark voert een' mast en twee raas voor het
zeil; maar dezelve zijn afgenomen , en liggen langs het vaar.
tuig, met het eene eind op den voorfteven , en met het andere tamelijk hoog op eene fchraag, die in liet voor den mast
beilemde gat fleekt. De fluurman flaat achterop, en fluurt
Hechts met één roer , dat aan die van de eerfile bark gelijk ,
maar veel grooter is. Bladeren en bloemen van de lotus ver.
lieren het benedenfte gedeelte. Overigens is aan dit ganfche
vaartuig geen o s i R i a. oog, noch iets zinnebeeldige, behalve
de zwarte hieroglyphen, die men op elk beeld in de beide
barken geteekend ziet. Zestien matrozen, acht aan elke zijde, zitten met den roeifpaan in de hand en met den rug naar
voren gekeerd. Voorop ftaat, even als op het eerlie vaartuig , een man met den linkerarm uitgeíirekt. Tusfchen de
matrozen is Bene vrouw bezig om met eene witte ftof in een'
vierkanten bak te wasfchen ; naast haar ftaat een rond vat;
achter haar houdt een man de handen kruifelings over elkander in eene fchaal, die op eenen voet flaat. Op een' zeer
lagen ltoel , waarvan de kleur verfchili van de zitplaatfen der
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matrozen, zit een ander perfoon, met een wit gewaad, in
een klein gewelfd vertrekje , dat zich voorop tugfchen de
rijen matrozen bevindt ; en aan deszelfs wand ter linkerzijde
is de huid van den geflagten os afgefchilderd. De mannen
op beide barken hebben allen roode aangezigten, terwijl die
der vrouwen en der mumie geelachtig zijn. Op de oude
Egyptifche fchildertlukken komt deze onderfcbeiding van ge
-flachtenrg
dikwijls voor.
Uit deze befchrijving, en uit de omstandigheid, dat op
beide barken geen geheimzinnig beeld is, volgt buiten twijfel, dat die vaartuigen de eigenlijke modellen van de oude
Nil-fchepen zijn, en het vervoeren van een lijk langs den
Nil voorflellen.
Wegens den fnellen flrooln , kan men den Nijl niet oproeijen met riemen; van deze bedient Iaen zich alleen, om de
rivier af te varen, of van den eenen oever naar den anderen
over te Heken. Vaart men voor ftroom, zoo neemt men den
mast af; want het zeil wordt alleen bij het opvaren gebruikt.
Doch de grootfie 4rabifche vrachtfchepen zetten, ook voor
flroom af, één van hunne drie of vier zeilen bij , om zich
ver genoeg van den oever te kunnen houden, dewijl zij we.
geus hunne groote zwaarre en het weeke !lijk bezwaarlijk
vlot worden, als zij eenmaal daarin blijven vastzitten. De
inrigting der beide barken fchijnt alzoo te bewijzen, dat de
mumie van een hooger aan den Nijl gelegen oord naar Thebe
werd afgevoerd. Dat men er veel belang in helde, om bij
Thebe begraven te worden, bewijzen vele daadzaken.
Volgens H E R O D O T U S lieten de nabeftaanden en vrienden
des gefforvenen gedurende den rouw het haar wasfen. Op
belde barken nu hebben matrozen en priesters, welke iaatíterr
men bijzonder aan hunne lange witte kleederen kent , lange
haren ; en hieruit zou men welligt kunnen befluiten, dat deze
priesters hier voorgelleld worden , zoo als zij eenen hunner
ambtgenooten ten grave begeleidden. De beide boven ver
dit te bevestigen. Ook ziet men-meldprist(avnfchje
de hieroglyphen, die eenen boogepriester landuiden, op het
gefchrift, dat de man, die voor de mumie in de bark zich
bevindt, in handen houdt; en dezelve komen op de drie
doodkisten insgelijks meermalen voor.
In het midden der kamer fi:onden, gelijk reeds gemeld is,
drie houten, rijk befchilderde kisten in elkander. Op het buitenlle der Egyptifcke kisten is gewoonlijk Bene mumie afge-
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beeld. Men vindt er ook regthoekige, die dan evenwel toch
een gewelfd dekfel hebben. Maar op alle tot nu toe ontdekte fleenen en houten doodkisten vindt men, flechts meer
of minder talrijke , voorftellingen van godsdienfiige bedrijven,
offeranden, lijkplegtigheden enz. Ook zegt I3 zit o D 0 T U S , dat
men de kisten reeds gemaakt kocht. De vormen der door
snij ontdekte kist, en het uitvoerige fchilderwerk, dat dezelve overal bedekt, fchijnen eene bijzondere betrekking op de
mumie aan te duiden, en te bewijzen , dat die opzettelijk
voor deze vervaardigd is geworden.
De buitenfee groote kist van vijgeboomenhout, drie voet
en eenige duimen hoog, iets over de drie voet breed en over
de zeven voet lang, is regthoekig; het dekfel heeft van voren naar achteren eene helling van een paar duim en aan
alle kanten eene kroonlijst. De kist rust op zes vierkante
blokjes hout, vier duim boven den grond. De tweede en
derde kist, in de eerfle vervat, zijn aan dezelve volkomen
gelijk en flechts kleiner, zoodat de binnenfile vijf voet elf
duim lang is. De tweede is van zeer hard en zwaar hout.
De drie kisten zijn overal , van buiten en binnen , bedekt
met fehilderwerk van een' bewonderenswaardigen flijl, dat
uitnemend wel bewaard is gebleven. De buitenzijden heb
zonderlinge bouwkundige teekeningen, net daar tusfchen-ben
loopende hieroglyphen _ zuilen ; de binnenkanten zijn overal
befchilderd met dergelijke zuilen , die in afwisfelende kleuren
ine.nigerlei dingen voorflellen. Opmerkelijk is het, dat aan
den linkerwand van alle drie kisten , van buiten en binnen ,
telkens twee groote OS I R I s . oogen afgebeeld zijn; en dit
Schijnt in verband te flaan met de fnede in den buik van her
lijk , die ook altijd aan de linkerzijde wordt gevonden. Het
os sit is - oog, uit was gevormd, ontdekt men ook dikwijls ,
benevens de vier Geesten van den 4nenti, op de plaats der
ingewanden in den buik der mumiën.
Mijne nieuwsgierigheid was ten hoogfle gefpannen , toen
ik het derde dekfel wegnam. Het lijk was , op eene buiten
wijze , met een lang , met franjes bezet, iluk lijn--gewon
waad bedekt. Verfcheidene rollen van roodachtig bruin linnen waren tusfchen de kist en de mumie getloken, blijkbaar
opdat dezelve bij het overvaren niet verglijden zoude. De
mumie zelve was, tegen mijne verwachting, zeer eenvoudig;
maar dit bevestigde mij in mijn vermoeden , dat liet een priester u oet geweest zijn. Over het aangezigt had ezelve een
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geverwd masker, met eenen baard, het onderfcheidingsteeken
der geflachten. De borst was verfierd met een' zeer eenvoudigen halsring van eene bruinachtige aardfoort. Omfireeks
de fchouders zag men twee fperwerskoppen , het zinnebeeld
van den God P rI It A. Het ligchaam was alleen met eenvoudige banden , zonder hieroglyphen en fchilderwerk , omwonden. Op de borst van de mumie lag een klein beeld van
hard hout, eenen flaanden man voorflellende , die een aan het
masker der mumie gelijkend hoofdfreraad had en eene offerfchaal in de hand droeg. Het ligchaam der mumie was geheel verteerd; maar de overgeblevene omwindfelen hadden
den vorm nog bewaard , en deden ons dien kennelijk genoeg
worden. Door den invloed der lucht viel nu weldra alles in
fof. G E O F F R O Y s T. rI i LA IR E verklaart het inwendig
vermolmen der mumiën , waarvan de cmwindfelen en kisten
meer of minder gaaf zijn gebleven , door het overdadig gebruik van al te flerke fpecerijen.
Nadat deze kostbare overblijffelen zoo vele eeuwen getrotfeerd hadden , moesten zij ook nog het gevaar verduren van
het vervoer uit de bouwvallen van het oude Thebe naar

Parijs.

BRIEF VAN DEN WELEERW. P. W. BROUWER, PREDIKANT TE
IVIAASSLUIS, AAN DEN REDACTEUR DER VADERLAND SCIIE LETTEROEFENINGEN.

Mijn Heer Redacteur!

I

n de recenfie van het werk van C OR ST I U S , de kennis
van onzen heer .Jezus Christus , voorkomende in de
T7aderlandfche Letteroefeningen voor September dezes jaars
heb ik gezien , hoe tusfchen hetzelve en tusfchen mijn ge.
fchrift, genaamd Bijbelleer aangaande den Perfoon van Christus, eene vergelijking gemaakt wordt , die voor mijn gevoelen niet guntlig uitvalt. De Heer Recenfenc zegt onder anderen, dat hij mijn gevoelen houdt voor mijne individneele
befchouwing, van welke men zeggen moet, non li guet ; dat
mijne verklaringswijze de noodige helderheid mist, en zulks na
dertig jaren nadenkens, enz.
Ik vind mij verpligt, bij dezen te verklaren, dat ik het
voorli. boek - van c o x ST I us niet alleen met. veel genoegen
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en goedkeuring gelezen heb, maar ook, dat ik allerbijzonderst mij hartelijk vereenig met hetgeen de waardige man
fchrijft aangaande de Goddelijke hoogheid van Christus, en
hoe dezelve in zijne redenen, daden en lotgevallen uitblonk.
Het is mij niet in de gedachten gekomen, dat de denkwijze
van den Heer c o R s T t u s met de mijne vollirekt onvereenigbaar zou zijn ; en ik houde het voor ongeloofelijk, dat c o Its T I u s door zijn boek mijn gefchrift zou hebben willen tegenfpreken, wederleggen of onbruikbaar maken, daar hij zelfs
mijnen naam niet noemt, noch mijne verhandeling aanhaalt.
De aanmerking van den Heer Recenfent over mijn gevoelen, bij gelegenheid dat hij een ander werk recenfeerde,
heeft mij te meer verwonderd, daar beide de fchriften, van
C O R ST i us en van mij , fchoon bijna denzelfden titel voerende, ten aanzien van inhoud en wijze van behandeling,
zoo weinig gemeens met elkander hebben, dat ze voor Beene vergelijking vatbaar zijn. De Heer c on. s TI VS behandelt
zijn onderwerp meer praktisch , en grondt zich op bekende
waarheden, die als heilig van alle Protestanten worden aangenomen: mijne befchouwing is meer exegetisch en beredeneerd, en betreft een onderwerp, hetwelk bij onze landgenooten weinig bekend is ; namelijk, hoe men de plaatfen des
Bijbels, die van Christus vooraf beflaan fpreken , verftaan
moete; of dezelve alleen fpreken van zijn vooraf beflaan
als God, dan of ze bovendien ook nog leeren, dat hij tevens
vooraf bellond in eene zeer verhevene gefchapene natuur,
met welke de Godheid zich op het naauwst vereenigd heeft.
Neemt men dit begrip aan als Bijbelleer,dan wordt daardoor
de leer van den Vader , Zoon en H. Geest niet verdonkerd,
maar opgehelderd.
Voorts onthoude Ik mij van tegenaanmerkingen te maken
tegen het min gunflig oordeel , hetwelk de Recenfent over
mijn gevoelen, als zijnde mijn individueel gevoelen, velt. Ik
zeg alleenlijk, dat ik, hetgeen hij daarvan zegt, ook als zijn
individueel oordeel aanmerk, en daar tegen over ulel het gun_
tug oordeel van zeer vele bevoegde perfonen : inzonderheid
beroep ik mij op de recenfie van mijn boek ,geplaatst in eene
der Vaderland/che Letteroefeningen van den jare 1827 ; welke
recenfie mij niet alleen met hoogen lof vereert, maar ook
mijn hoofdbegrip aan het erniig nadenken van Bijbelonderzoekers en waarheidlievende Christenen aanbeveelt.
intusfchen verwondert het mij geenszins, dat een gevoe
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len, hetwelk aan mij, na jaren nadenkens, helder en overtuigend voorkomt, aan een ander, flechts na eenige dagen
of weken nadenkens, kan toefchijnen , als misfende de noo.
dige helderheid en waarheid. Er zullen ook weer anderen
zijn, die zeggen : het is mij klaar, ja bewezen als fchriftmatig. Wat is de reden van dit onderfcheid in het gevoel
der lezers ? Ik zou denken , (daar ik mij meen toegelegd te
hebben, om mijne denkbeelden duidelijk mede te deelen) dat
de moeijelijkheid en verhevenheid van het onderwerp, hetwelk ik behandel, de oorzaak is, dat eene vlugtige en oppervlakkige lezing niet genoegzaam is , om mij wèl te verftaan en te beoordeelen. Daar ik echter van Iedereen niet
dezelfde ingefpannen aandacht kan verwachten, zoo hoop ik,
bij het waarheidlievend publiek geen ondank te behalen, indien ik mijne lezers te hulp kome, om den zamenhang mij
denkbeelden, die ik in mijne Bijbelleer en in de nadere-ner
Yerklaring breeder ontwikkeld heb , te gemakkelijker na te
gaan. Te dien einde neem ik deze gelegenheid waar, om in
het kort eenige punten aan te wijzen, welke men dient in
het oog te houden, om mijne meening wdl te verflaan; en
ik vertrouw, dat deze mijne aanwijzing , die ik nu geven
zal , tot eene hervatte lezing van mijne verhandeling aanleiding zal geven.
Hetgeen ik met de ganfche Christenheid geloof, is, dat In
Christus twee naturen zijn , eene hoogere Goddelijke en
eene lagere ondergefchikte of eindige natuur. Ten aanzien
van zijne Godheid , kan hier tusfchen mij en de Athanajanen
geen verfchil zijn. Deze zoek, ik te flaven en te bevestigenHet verfchil raakt alleen de tweede of ondergefchikte natuur ,
en wel in drie punten; wat zij is — hoe zij in den Bijbel
voorkomt — en hoedanig hare vereeniging is met de Godheid.
i) Wat is die ondergefchikte natuur? Gewoonlijk zegt
men: een mensch, oorfpronkelijk zeer gering, arm, behoef.
tig, flerfelijk, en niet eer beflaande, dan door de ontvangenis en geboorte uit Maria. Ik zeg ook, een mensch, maar
oorfpronkelijk de verhevenfle der Engelen , een allervoortreffe.
lijkfte doch eindige geest, maar die naderhand tot den lagen
rang van eene menfehenziel is afgedaald , en zich door Maria met een menfchelijk ligchaam omkleed heeft. Deze geest
was al in den beginne eer de wereld was, was toen niet arm,
maar rjjk, was toen niet in de gestalte eens dienstknechts,
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maar in de gehalte Gods. Dit heb ik trachten te bewijzen
uit 19 à 20 foorten van argumenten. Men zie de plaatfen ,
en hoe ik daaruit beffuit. Dit huk is de bafis , waar al het
andere op rust. Neemt men deze Helling als bewezen aan ,
dan vervalt het geheele Athanafiaanfche fielfel. Maar hoe
veel win ik dan ! want dan is Christus oorfpronkelijk veel
grooter, dan men hein gewoonlijk gedacht heeft : als God
dat fpreekt van zelve ; maar ook als mensch , dewijl de geest
of ziel van dien mensch oorfpronkelijk was de eerstgeborene
aller fchepfelen, het beeld van den Onzienlijken, de Engel
van Gods aangezigt , waarin de naam van jehova was, waarin Jehova zelf was , woonde en werkte.
2) Het tweede punt des verfchils is : Hoe komt die ondergefchikte natuur in den Bijbel voort Ik antwoord; als
de Logos, en als de Zoon van God. Die Zoon is dan niet
de hoogere natuur , of de Godheid zelve , maar Bene eindige en geschapene natuur. Dit volgt uit de meeste plaatfen
waarmede ik liet ecrfte punt bewijs. Christus komt daar altijd voor als vooraf beslaande, en wel als Zoon, niet als
kind van Maria ; en ik zeg: die Zoon is niet de onzienlijke
God, maar het beeld des Onzienlijken, waarin de Onzienlijke woont, en zich aanfchouwelijk en kenbaar mzzkt. Die
Zoon komt overal voor als minder, en afhankelijk van den
Vader. De Zoon is van den Hemel nedergedaald , en weer
opgevaren , daar hij te voren was. Die Zoon is van God
uitgegaan en in de wereld gekomen , is gehoorzaam geworden,
is geworden uit eene vrouwe , is rijk geweest, maar arm geworden., is in de Godsgel{alte geweest, en had heerlijkheid bij den
Vader, maar heeft die bij zijne komst in het vleesch afgelegd. Deze en vele andere gezegden kunnen niet van den
Vader gezegd worden, maar alleen van den Zoon. Maar zij
kunnen ook niet van eene Godheid gezegd worden, maar wel
van iets, dat eene eindige volmaaktheid heeft. Immers, zigtbaar zijn, afhankelijk zijn , minder zijn , gehoorzaam worden, niet alles weten, een' hemelfchen gelukltand verlaten,
gezonden worden van een ander, wiens knecht hij is, verba
veranderingen ondergaan , — dit alles kan onmogelijk-zend
van iets, dat oneindig is, gezegd worden. Dus befuit ik :
God heeft dien Engel gefchapen, omdat alles , wat van hem
gezegd wordt, alleen vallen kan in een - eindig of gefchapen onderwerp.
3) Het derde punt van verfchil betreft de vereeniging van
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de ondergefchikte natuur met de Godheid. Gewoonlijk zegt
men : de Zoon is de Godheid van Christus. Maar dit kan
niet zijn, als het vorige welbewezen en waar is. Want wij
hebben gezien, dat de Zoon de ondergefchikte natuur is.
Ergo, niet de Zoon, maar de Vader moet de Godheid van
Christus zijn. Of zou er behalve de Godheid des Vaders
nog eene andere Godheid noodig zijn, waarmede de onder
natuur vereenigd was? hoe ongerijmd! dan zijn er-gefchikt
twee Godheden. Neen ; het is de Godheid des Vaders, die
door vereeniging met den Zoon (als eindige en ondergefchik=
te natuur) het eigendom des Zoons is, en daarom met regt
ook de Godheid des Zoons is.
Door deze vo.or$elling wordt niet één karakterizerend leerfiuk van het Christendom benadeeld: niet de waarachtige
Godheid van Christus ; neen, deze maat op den voorgrond,
als zijne hoogere natuur; deze wordt te beter vastgetleld, en
gehandhaafd tegen de voornaamfte bedenking, uit de eenheid
van God daartegen ingebrat, welke nooit voldoende beantwoord is , maar naar het ilelfel, dat ik omhels, in den grond
weggenomen wordt. Ook erken ik , dat de onderfclreiding
tusfchen Vader; Zoon en II. Geest allerbelangrijkst is; doch
daarom behoeft men now niet te denken aan drie eigenlijke
perfonen , of i,7dividuën , in het Goddelijk wezen want dit
zou allerongerijnidst zijn. 't Is waar, de eeuwige generatie des Zoons valt weg r doch deze is: geen karakterizerend
leerIÍuk. MUmT1NGfIE en V AN vooIi'sv zeggen,dat:het,
zelve onfchriftuurlijk is ; en ik zeg: de eeuwige getietatie is
alleen uitgevonden , omdat men meende , dat de Godheid des
Zoons eerre andere Godheid was , als die des Vaders. Doch
is de Godheid van Vader en Zoon één in getal, dan is de
generatie onnoodig.
Iloe veel wint de léer van den Bijbel door deze voorflelling in eenvoudigheid ! Hoe zeer !trekt ze tot verheerlijking
van Christus in zijne oorfpronkelijke grootheld, ook als mensch,
zijnde de uitmuntendite Engel! Hoe zeer blinkt hier de liefde van Christus uit in het werk der verzoening! Terwijl, volgens het gewone fystema, de Zoon altijd rijk gebleven is eu
nooit arm werd , en men dus niet kan •verftaan ; dat de Zoon
zichzelven vernietigd of opgeofferd heeft; zoo is integendeel
de liefde des Zoons, die minder werd dan de Engelen, arm
werd om onzentwille, in onze denk- en verklaringswijze,
de edelmoedigíte zelfopoffering.
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Ziedaar, Mijn Heer, een kort overzigt van hetgeen Ik breeder ontwikkeld heb, en gepoogddorbewijzen uitde H. Schrift
te haven, in mijne Bijbelleer en nadere Verklaring.
Het ondoorgrondelijke erkennende , en niet wijs willende zijn
boven hetgeen gefchreven is, heb ik geen ander oogmerk,
dan aan het rijk der waarheid dienst te doen, en onderwerp
mijn gevoelen aan den uitflag van oordeelkundig onderzoek;
en daarom vertrouw ik, dat uwe goedheid dit oogmerk wel
zal willen helpen bevorderen, door het plaatfen van dezen
brief in een volgend nommer van uw geacht tijdfchrift. Ik
ben met de meeste achting
UEd. dv. Dienaar,
P. W. BROUWER,

Predikant te Maas/luis.
JOSEPHINE AAN NAPOLEON , BIJ HARE VERSTOOTINO.

„ Aan den Keizer.
,, Mijn voorgevoel is dan verwezenlijkt 1 Gij hebt het
woord uitgefproken , dat ons van elkander fcheidt; het overige
is hechts eene pligtpleging (formalitd). Ziedaar dan het eindelijk
gevolg, ik zal niet zeggen van zoo vele opofferingen, (want
deze waren mij zoet, dewijl zij voor u gefchiedden) maar van
eene vriendfchap, onbepaald aan mijne zijde, en aan de uwe
van de plegtigíle eeden 1 Bijaldien nog de Staat , vanwaar
gij eene beweegreden ontleent, mij fchadeloos heide, door
u te regtvaardigenl Maar dit belang, waaraan gij veinst mij
op te offeren, is niet dan een voorwendfel. Uwe kwalijk
berekende eerzucht, deze was, deze zal Reeds zijn de gids
uws levens; de gids, die u tot veroveringen en ten troon
heeft geleid , en die u thans tot nederlagen en In afgronden met zich fleept.
„ Gij fpreekt van verbindtenisfen te fluiten , van eenen erfgenaam te geven aan uw Keizerrijk, van eene Dynastie te vestigen 1 Maar met wien gaat gij deze verbindtenisfen aan ? Met
den natuurlijken vijand van Frankrijk, met het arglistige
Huis van Oostenrijk, dat ons land haat door gevoel, door
lelfel, door noodzakelijkheid. Waant gij, dat het dezen haat,
van welken het ons zoo vele bewijzen heeft gegeven, inzonderheid finds vijftig jaren , niet heeft overgebragt van het
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Koningrijk op het Keizerrijk? en dat de kinderen van MAdie behendige Vorstin , welke het noodlottig verdrag van 1756, waarvan gij niet dan met afgrijzen
gewaagt, van Mevrouw DE P OMPADOU R kocht, -- waant
gij, zeg ik, dat hare nakomelingfchap, hare magt ervende,
haren geest niet mede heeft geërfd ? Ik herhaal, door deze
vragen, enkel hetgeen gijzelf mij duizendmaal hebt gezegd;
maar toen bepaalde zich uwe eerzucht tot het vernederen
eener Mogendheid , welke het u thans gelegen komt te verheffen. Geloof mij: wanneer gij meester zijn zult van Europa, zal Europa zich aan u onderwerpen; maar -- dat
Hechts eenige tegenfpoed beloope 1 .....
„ Wat aangaat de behoefte van eenen erfgenaam: kan eene
moeder u onbefcheiden voorkomen, wanneer zij u fpreekt
van eenen zoon ? Kan Ik, behoor ik te zwijgen van hem,
die al mijne blijdfchap uitmaakt , en die eens ook uwe hoop
was? Zoo was dan ook die aanneming van denzelven van
12 Januarij í8o6 een ftaatkundig bedrog? Maar de talenten,
de deugden van mijnen E u G E N I u s zijn evenwel niet denkbeeldig. Hoe dikwijls hebt gij dezelve geprezen! Wat zeg
ik? Door het bezit van eengin troon meendet gij dezelve te
moeten beloonen; en meermalen zeídet gij, dat hij nog meer
dan dit verdiende. Wel nu! Frankrijk heeftu zulks dikwijls
nagezegd; maar — wat zijn u de wenfchen van Frankrijk!
„ Ik zal u niet fpreken over de perfoon, bellemd om mij
op te volgen, en gij verwacht ook niet, dat ik u van haar
fpreke; wat ik u deswege zeide, zou u verdacht voorkomen.
Datgene, waarin zij nooit voor u kan zijn, wat Ik u was,
dat zijn de wenfchen, welke ik voede voor uw geluk. o,
Dat mij dit voor 't minst fchadeloos felle voor mijne fmarten ! Ach, hoe groot zal dat geluk niet zijn, wanneer het
deze mag evenaren 1
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DE UNIVERSITEIT VAN GRENADA.

H

et openbaar onderwijs is in Grenada in eenen Raar,
grenzende aan barbaarschheid. Er is aldaar eene Univerf•
teit, welke gehouden wordt voor de geleerd1 e van het fchiereiland, en een groot getal Collegiën, aan dezelve verbonden; maar welk eene Univerftelt en welke Collegiën 1 Wan-
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neer men zich wilde toeleggen op het uitdenken van middelen , om den geest te verflompen en het hart te verlagen ,
men zou gewisfelijk geene krachtdadiger middelen kunnen
vinden, dan het ontwerp der ftudiën en de leerwijze , welke
aldaar gevolgd worden. De Wijsbegeerte, daar ouderwezen, is
die der dertiende eeuw ; de Theologie , die der Inquifitie; de
Wetten, de kunstgrepen der regtsverdraaijing..--- Wanneer
een ítudent den graad van Doctor wenseht te erlangen , na het
ondergaan der examens, door de reglementen voorgefchreven,
en het verlof van het Conclave te hebben verwofven , beklimt
hij een fpreekgettoelte,in de tegenwoordigheid van een talrijk
gehoor, inzonderheid van Dames. Een oude Doctorbeftiigt een
ander getloelte tegen hein over, en begint met tegen den Candidaat alle lasteringen en fpo'tternijen uit te kramen, welke
de verbeelding in flaac is uit te denken. Deze fraaije oefe.
Hing der welfprekendheid gefchiedt in den burleskíten 4tijl ,
en is eerie onafgebrokene aaneenfchakeling van woordfpelingen, fchimpfcheuten en jokkernijen ;waarbij de toehoorders
uit al hunne raagt fchateren en uitbundig toejuichen. Ntt
volgt eene loffpraak op den aankomeling, door denzeifden
Doctor uitgefproken; terwijl alles befloten wordt met eene
ruimfchootfche voordiening van ijs , befchuitjes en chocolade.
Verbaasd over dit onwaardig fchouwfpel , vroeg ik aan een'
naast mij gezeten monnik, welk toch het doel was van eene
zoo zeldzame handelwijze. „Dit gefchiedt," antwoordde mij
zeer deftig de eerwaardige vader, „om den nieuwen Doctor
„ te gewennen aan de oefening van Christelijken ootmoed. "
Ik moet bekennen ,dat de zaal, zelve mij minder nog verwonderde , dan derzelver verklaring.

CFIARLES EN MARAT..

, de uitvinder
e onlangs overledene Phyficus c
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vullen , die , op den 27 Augustus 1783 , voor de eerfte maal ,
in het aanzien van het verbaasde Parijs, 7000 voet hoog
zich in de lucht verhief, had, als Hoogleraar in de Phyfica, een avontuur, hetwelk veelligt nooit eenen Profesfor is
bejegend.
Een perfoon , die, later, in zijn vaderland eene der afgrijfelijktie rollen fpeelde , MARA T, leide zich , eenige jaren
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vdór de Fran/the Omwenteling , op de Phyfica toe. Hij gaf
over dezelve het een en ander in druk uit; maar zijne dais.
tere, ja bijkans onverftaanbare ideën gaven toen reeds bewijs
van de wanorde, in zijn brein huisvestende. Zoo bellreed hij,
in N E W T 0 N's werken over de Optica, niet de eenigzins twijfelachtige of onvolledig ontwikkelde punten , maar juist de hel
algemeenst erkende gevolgtrekkingen. Ook omtrent de-derfln
Electriciteit had hij zijne eigene , wonderlijke begrippen; en
hij bezocht, op zekeren tijd , C H A R Lit s, ten einde dezen
net zijne denkbeelden , welke hij ontdekkingen noemde, bekend
te maken. De Profesfor verklaarde hem, met zijne gewone
helderheid, de grondflellingen der theorie te dezen opzigte;
maar MA RAT, die zich nooit liet overtuigen, werd fleeds
heftiger in zijne wederfpraak. Plotfeling bruist hij in geweldige gramfchap op ; hij is zichzelven niet meer meester, trekt
den degen , (dien hij gewoonlijk droeg) en fchiet op c g A RL E s toe. Deze, in de volle kracht zijner jaren en zeer
vlug, pakt zijne partij bij den kraag , worftelt met hem , werpt
hem ter aarde, en verbreekt zijnen degen ; vervolgens de geburen tot getuigen roepende , laat hij W A a A T , die half in
onmagt ter neder lag, naar diens huis voeren , en begeeft zich
onmiddellijk naar den Luitenant der Politie.
Men begrijpt ligtelijk, hoe bekommerd de vrienden vats
c x A R LE s waren, toen, na verloop van weinige jaren,
Frankrijks ellende MA RA T in fiaat tlelde, om , in Tiede van
met de Electrifeermachine, met de Guillotine proeven te ne..
men, en nagenoeg op dezelfde wijze met het liegt om te
fpringen , als hij de Phyfica verklaarde ! — Cu A at its had
evenwel liet geluk, door dien razenden vergeten te worden.

ISYRONIANA.

D

at de Edele Lord een Zonderling was ,mogen de volgen.
de ítaaltjes bewijzen.
Voor n Y no w was het eene kleinigheid , eene flesch wijn
aan den mond te zetten en in éénen adem te ledigen.
Het verilrekte hem tot een bijzonder genoegen , zijneit
vrienden fchrik aan te jagen. Tot dat einde bewaarde hij in.
zijne oud - Gott ifche Abdij monnikskappen en maskers, en
Iloop fomwijlen des avonds in de aloude gangen vermomd
rond. Op zekeren tijd Plofte een zijner gastvrienden , doct
den wijn vomit , op zijnen nioed ; terwijl n Y no N den bloo r.. C C
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aard (peelde, en bij hoog en laag zwoer, dat hij thans niet
meer zich in den gang zou durven wagen. De ander greep
terflond een licht, en begaf zich naar den gang. Dit was juist,
wat B Y R ON verlangde. Een zijner bedienden lag aldaar in
eene kist, als monnik gekleed, en rigtte zich langzaam op,
toen de voorbarige held met het licht naderde, hetwelk echter tgrílond uitging. Men gist liet gevolg van deze boosaardige grap: lang duurde het , eer het uitjouwend gefchater
der baldadige gasten den doodelijk ontflelden we@r tot zichzelven deed komen.
B Y tt o N Hiep altijd met een koppel geladene pistolen op
zijne bedtafel. De Abdij van NewJlead lag eenzaam, was
oud, vervallen, en de omltreken fionden bekend, van Plecht
volk te wemelen. En waarom koos hij die Abdij tot zijn verblijf?
Omdat dezelve aan zijne (lemming beantwoordde , wanneer
hij dichtte, en zijne verbeelding in de vereischte plooi bragt.
Dikwijls zat hij uren lang alleen; en, wanneer dan zijn ver.
trouwde dienaar hem genaakte , gaf hij hem een teeken met
de hand, dat hem tot een langdurig ftilzwijgend wachten
verpligtte. Dit was een zekere R us Hi' ON, die tegenwoordig eene fchool voor jonge Gentlemen houdt. In Childe Harold fchildert hem n TROK als zijn pagie. Dikwijls nam hij
met dezen een dampbad, wanneer hij, een uur lang, in ze
filenellen buizen en een' Turkfchen nachtjapon gehuld,-ven
zich daarin ophield, tot dat het zweet hem van het hoofd
tot de voetzolen nedergudsde.
Een ander gezel van den Edelen Lord was — een beer,
zoo tam, dat dezelve , als een hond ,los rondliep. Het einde
van dit beest was treurig. Het had de grenzen der Abdij
overfchreden. De boeren vonden het, en wierpen het een'
firop om den hals , dien zij aan een' wagen vastmaakten ,lten
einde het op die wijze terug te brengen ; daardoor verwurgden
zij het.
Nog beftaat het gedenkteeken voor B Y R O N's lievelingshond, den vermaarden BOATSMAN ! Levensgroot gefchilderd, hing hij reeds lang, tegenover den fchoorfleen , op zijn
hot New/lead, nevens eenen anderen troetelhond; maar, na
zijnen dood , liet nv RON voor hem , in den tuin , op eenera
heuvel, een grafteeken oprigten, waarop twee opfchriften. liet
eene is in 's Dichters werken medegedeeld; het andere niet,
hetwelk dus luidt:
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OP DEZE PLEK RUSTEN DE OVERBLIJFSELS VA tf EEN WEZILN,
DAT SCHOONHEID BEZAT ZONDER IJDELHEID, KRACHT' ZON D+ER OVERMOED , MOEI) ZONDER WREEDHEID, ALLE DEUG DEN VAN DEN MENSCII, EN GEENE VAN DESZELFS ONDEUGDEN. ZULK EENE LOTSPRAAK WARE LAFFE VLEIJERIJ , ZOO DEZELVE BOVEN EENIG MENSCHELIJK GEBEENTE WERD GEPLAATST. BOATSMAN' S NAGEDACHTENIS WORDT DAARDOOR NIETS 1VIEER DAN VERSCHULDIGDE TOL GEBRAGT, RIJ WERD GEBO-

MEL 1803, EN
IS INQV. -;8o8.

REN IN NEWFOUNDLAND.,
STIERF OD NEWSTEAD,

In Bene zeer kleine kerk, op eert half uur afflands van
NewJlead, rust Lord B Y R O N zelf, die nergens op aarde
ruste vond. Dit kerkje heeft naauwelijks twintig fchredenlengte; maar finds onheugelijke jaren bevat het de gebeenten
van B Y R 0 N'S geflacht, en ook hij wenschte, dat het zijne
daar verzameld zonde worden. In den muur Is, eene marmeren plaat aangebragt, met dit opfchrift:
DIEP ONDER DIT GEWELF • WAAR VELE ZIJNER VQORQUDERS EN
ZIJNE EIGENE MOEDER SLUIMEREN,LIGT HET GEBEENTB VAN
GEORG GORDON NOëL BYRON, LORD BYRON VAN ROCHDALE, IN HET GRAAFSCHAP LANCASTER, DEN MAKER VAN
RIDDER HAROLD'S BEDEVAART, HIJ WERD GEBOREN TE
LONDEN, OP DEN 22 JANUARI) 1788. fllf STIERF TE
MISSOLONGHI, IN WESTELIJK GRIEKENLAND , OP
DEN 19 APRIL

1824,

TE MIDDEN VAN ZIJN

ROEMVOL POGEN, OM DAT LAND DE OUDE
VRIJHEID EN SERE TE HERGEVEN. — ZIJNE
ZUSTER,

AUGUSTA MARIA LEIGH,

PLAATSTE DEZEN STEEN TE ZIJNER
GEDACHTENISSE.

De naam der zuster (gelijk men ziet) is grooter, dan die
van Lord BYRON zelven , en dit benadeelt den indruk, daar
het nu fchijnt, alsof zij zichzelye daardoor meer wilde ver
dan den broeder. Ook verliep er een geheel jaar, eer-ern,
zij bedacht was op het plaatfen van den gedenkfleen. Sinds
Julij 1825 heeft een vriend van BYRON een boek in de
kerk nedergelegd, waarin elke bezoeker zijnen naam kan
fchrijven. Tot nog toe, evenwel, telt hetzelve Hechts luttel
beroemde mannen. Toen B Y RON aldaar werd bijgezet, bad
Ccc2
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men de kerk met zwart laken behangen; doch, reeds na
verloop van weinige dagen , braken er dieven in , en flalen
het, op een klein gedeelte na.

IETS , OVER HET VERTIER DER ENGELSCIIE DAGBLADEN.

(Uit het Fransch.)

I

e Engel/the dagbladen hebben, in het algemeen, een'
veel minder.uitgeftrekten omloop dan de Franfche. De Times,
die zichzelven befchouwt als blad, dat Europa befluurt, ílijt
niet veel meer dan 7000 exemplaren ; terwijl intusfchen deszelfs in het ruwe berekende jaarlijkfche inkomilen de ver
lom .van 45,000 p. fl. (f 540,000) bereiken. Het-bazend
eigendom van de Morning - Chronicle is van de erfgenamen
des Heeren It E R R Y, aan wien zij haar aanwezen is ver
gekocht voor 40,c00 p. ft. Dat van den Courier-fchuldig,
wordt gefchat op aoo,000 p. fl. Dat van de Globe op niet
meer dan S5,0oo p. ft.
De Redactie van den Times houdt 3o à 40 perfonen onledig, dezulken • veel grooter in getale , niet medegerekend,
vereischt tot den druk en de overige werktuigelijke werk
een groote omloop, naar de kolosfale-zamhedn.Htis
fchaal berekend van de Engel/the nijverheid. De redactie van
het verflag der Parlementszittingen , gedurende drie of -vier
maanden des jaars, kost niet minder- dan 3000 p. fl. Wanneer men bij deze de druk- en alle de overige kosten, alsmede
de geweldig zware belasting voegt, van de dagbladen geheven wordende, befeft men ligtelijk, dat het debiet ter naauwernood de onkosten dezer groote onderneming kan dekken:
elk nommer -kost ongeveer 55 centimes, waarvan de belasting
31 heft.
Een Engelsch dagblad trekt zijne voordeelen van de Advertentiën, door den handel en particulieren aan hetzelve ter
plaatfing gezonden , van welke de fchatkist alweder een deel
zich toeëigent.
Om deze en andere redenen is het eene fchier onmogelijke
zaak geworden, een nieuw dagblad in Engeland tot fland te
brengen , of althans gaande te houden. De Heer j o rI N ai U RR A Y, die alleen de helft der boeken in het licht geeft , wel ke in (Cr•ootbrittanje uitkomen, of ten mint e van die, welke
een' goeden aftrek hebben, en die alzoo meer dan ieniand
a crs kans bad om wtl te Slagen, leed onlangs fcizipbreuk
„,
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in zijne onderneming der uitgave van een nieuw Londensch
dagblad, the Reprefentative. Hoezeer man van bedrijf, is hij
tevens een man naar de wereld en van zeer aanzienlijke middelen, verkeert met de eerfie en grootfile flaatsperfonen, die
hem wederkeerig bezoeken , en (laat In betrekking met alle
letterkundigen. Hij drijft zijne zaken op een' grooten voet,
bewoont een prachtig gebouw in de wijk van Westminfaer,
welks benedendeel de drukkerij , de opkamers het bureau
der Advertentiën enz., de eerfle verdieping , kostbaar ge
zaal voor de leden van het Parlement, de-meublrd,
tweede, eindelijk, voorzien van eene boekerij, het verblijf
der Redacteurs bevat. Hij heeft de kopij of het eigendomsregt van de Reprefentative, waarbij hij io,000 p. (t. ht.d opgezet,' aan den Neo' -Times verkocht voor boo p. fl.
Het fchijnt , dat de iileer C A N N 1 N o, in den laatílen tijd
zijns levens, zich min of meer verontrustte wegens het overwigt van fommige dagbladen, bijzonder van den limes. Deze
dagbladen , in elke klub , In ieder openbaar leesgezelfchap ,
in alle koffijhuizen en kroegen zelfs voorhanden, zijn werke.
lijke magten in den Staat geworden. Dan, geenszins door
dezelve te vervolgen, of ze te koopen, maar door hun me=
dedingers te fcheppen ,, wilde C4 r'NZ N G derzelver Invloed
matigen of opwegen. Te dezen einde, zegt men, was hij
voornemens , de belasting op de dagbladen te verminderen.
filet zal te bezien (laan, of zijn dood, eerre ramp voor ge.
heel Europa, ja misfchien voor de ganfche wereld, dit ontwerp vernietigd Nebbe.

TROUWELOOSHEID VAN DEN TEGENWOORDIGEN SULTAN
MAIIDIOUD DEIS

II.

..ire navolgende echte Anecdote moge ten bewijs verfirekken van de mate van vertrouwen , welke de Hattifcherif ,
door de Muzelmannen zoo zeer geëerbiedigd, verdienen, en
welke partij Sultan MA II Ijs OUD van dezelve, ter voldoening
zijner wraakzucht, weet te trekken.
Gedurende den opfland van den jare 18o8, die M U s TAP x A IV van den troon bonsde , om diens broeder , m A nM OUD II , op denzelven te plaatfen , was R EM I z, Kapudan - Pacha,belast geweest met het bedwingen der muitzieke
lanrfarcn. Verdacht . ; cuvordeu hij de zegepralende partij ,
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verwijderde hij zich uit de hoofdílad, en werd naar het kamp
des Grootviziers te Schurnla gezonden , — de gewone klip voor
den Rusfifc /zen heldenmoed , welke zij nimmer hebben kunnen
te boven komen. Na aldaar, in onderfcheidene gevechten,
zijne dapperheid tegen de Rusten te hebben doen blijken ,geraakte hij krijgsgevangen , en werd naar Petersburg wegge
Bij den vrede wilde hij niet naar Konflantinopel terugkee--voerd.
ren zonder een vrijgeleide, en verzocht zijnen vrienden aldaar,
te dezen aanzien de bevelen des Sultans te vragen. Zijne Hoog
beantwoordde zulks onmiddellijk door een' Hattifcherif,-heid
welke hem verhief tot de waardigheid van Grootvizier, en
heul uitnoodigde, om zich, met volkomeu vertrouwen , naar
de hoofdllad te begeven. R E i I z gehoorzaamde , in dankbare verrukking , op ftaanden voet. Maar deze Hattifcherif
was niets dan een ítrik. Terwijl men dien naar Petersburg
afzond, hadden de Hospodars van Afolaavié en van Wallach/e een' geheel anderen ontvangen , betreffende het onthaal
hem aan te doen, en Zijne Hoogheid had tevens te hunner
befchikking geheld Bene compagnie Janitfaren , met de volvoering hunner bevelen belast. Vorst C A L LI M A C HI, daarna een der ontelbare offers, door de Turken bij den aanvang
van den Griekfchen opstand geffagt , was te dien tijde Hos
Moldaviè. Zijne menfchelijkheid had een' afkeer-podarvn
van de rol , hem opgelegd, en hij wist de volbrenging van
des Sultans bevelen over te dragen op zijnen ambtgenoot in
Wallachje , wiens flaaffche gehoorzaamheid hem bekend was.
REMrz- Pacha, te Jasfy een onthaal, overeenkomilig zijnen
rang, ontvangen hebbende, vervolgde zijne reize op Bucharest. Een talrijk gevolg, waaronder het krijgsvolk zich bevond, boven vermeld, trok hem, op eenige mijlen áfílands
van de had , te gemoet , voorafgegaan van eene opene kales,
door den Hospodar, hem ter eere, toegefchikt. Het dus za
geleide; ítelde zich in beweging; maar, eene poos-mengíld
voortgetrokken zijnde, omfingeiden de Turken het rijtuig,
leiden op hetzelve aan , en weldra vonden de ongelukkige Vi.
zier, de Ceremoniemeester van den Hospodar, aan zijne
zijde gezeten, de voerlieden, de paarden onder eene hagelbui
van kogels den dood. Men verbeelde zich de verwarring,
welke dit vreesfelijk tooneel baarde , dat en de trouweloos
wreedaardigheid des Turkfchen Gouvernements-heidn
kenmerkt! ik bevond mij te paard, te midden der menigte
van aanfchouwers van eiken rang en hand, welke de nieuws-
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gierigheid naar buiten had gedreven, oud de plegtige intrede
des Grootviziers te zien, en onderhield mij met eene jonge
Griekin, welke verloofd was met den firaks genoemden Ceremoniemeester. De geweerfchoten, de kreten der lervenden , die der toefehouwers deden ons van fchrik als verftijven. De Griekin fprong uit haar rijtuig, en vloog, onder
hartbrekend gillen, naar het tooneel van jammer. Wij volgden haar ijlings , en droegen haar, in bezwijming, weg. Men
helle zich hare wanhoop voor, toen zij, te Bucharest tot
haarzelve gekomen , den rampzaligen dood vernam van hem ,
dien zij reeds als haren echtgenoot bcfchouwde! Twee jaren
zonderde zij zich af in eenzaamheid , geheel aan haren rouw
gewijd. Deze jonge Fanariote , ( de naam, dien men aan
hen geeft , die geboren zijn in de Fanar, de wijk der Grieken te KonJlantinopel) van ongemeene fchoonheid, was de
zuster van M I C 11 A e L s u z zo, die federt tot Hospodar van
Moldavië werd benoemd , en zich bij ALEX A N D E R Y PS IL A NT! voegde, toen deze het fein tot den Criekfchen opfland gaf. R E MI z - Pacha werd begraven te Rudfchuck , aan
den Donau ; maar zijn hoofd werd niet naar Ronfiantinopel opgezonden: welke omflandigheid bewijst, dat de Sultan aan
Bene perfoonlijke wraak niet de kleur van eene f aatkundige
1lrafoefening wilde gegeven hebben.
Men zoude, onder de regering van m AR MO u D, een aantal andere ftalen kunnen aanvoeren , waarin de dwingeland
van de plegtige llattifcheriffs zich een fpel maakte, ten ein.
de den regtmatigen argwaan van hen in een blind vertrouwen
te doen verkeeren, door welken hij zich beleedigd acht, en
des te zekerder in het duister den flagtoffers van zijnen on.
verzoenlijken haat de hun toegedachte (lagen toe te brengen.
De gefchiedenis dezer werktuigen van trouweloosheid begaat
meer plaats, dan men meent , in de jaarboeken der Ooster
heeft zich minder te verwonde--fchebarsid;nl
ren over de gewoonte des Grooteis Heers, om tot dezen groven kunstgreep de toevlugt te nemen, dan over de domheid
van hen , die zich nog in zulk een' lompen fuik laten vangen.

DRIETAL ANECDOTE?!, BETREFFENDE DEN BEROEMDEN

LA CONDAMINE.

.Men zou hem den bijnaam van den Nieuwsgierige, niet regt,
kunnen geven. — Op zijne reize (1737) in Italia (in hooge
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jaren met zijne nicht gehuwd, waren noch deze echt, noch
ziekelijkheid , noch doofheid in flaat, hem te wederhouden ,
om Engeland te gaan zien) bezigtigde hij de fchatten van
Genua. Men vertoonde hem eene groote vaas , uit ééne
enkele esmeratid vervaardigd, en die tevens doorging voor eene
reliquie, bekend onder den naam van facro Catino. L A C 0 ND A M I NB wilde zich vergewisfen , of de vaas inderdaad uit
dien kostbaren Reen was zamengefleld, en, om hare hardheid
te beproeven, dezelve bekrasfen, toen men zijne hand wederhield, gelukkig voor hem en veelligt ook voor de vaas. Maar,
in een zeedorpje, vertoonde men hem eene waskaars, welke
onafgebroken brandende werd gehouden, gelijk het gewijde
vuur der d/estaall che maagden, met bijgevoegde verklaring,
dat, zoo dezelve uitging, het dorp onfeilbaar terílond door
de golven zou verzwolgen worden. „ Zijt ge zeker van het„

geen ge zegt ?" vroeg L A CONDAMINE aan den Priester,

die hein geleidde. Men gist he antwoord. „ Wel nu!"
hernam de stoute waarnemer, „ wij zuilen zien ;" en hij blies
de kaars uit. De zee bleef flil , maar het gemeen geraakte
in beweging , en het wonder dreigde op den Herken geest
neder te komen, die zich gelukkig achtte, door eene achterdeur te ontfnappen.
De doofheid , eene plaag voor den nieuwsgierige , deed op
hem dezelfde uitwerking als de hinderpalen op de geweldige
hartstogten, en diende alleen, om hem nog meer op te winden. Genoodzaakt, om zijne nieuwsgierigheid te bevredigen,
zich alleen op zijn gezigt te verlaten, bediende zich L A
CoivDAnrtNE van hetzelve tot in het buitenfporige., en liet
zich door geenerlei bedenking in het gebruik van dit zintuig be•
perken. Op zekeren dag trad hij bij Mevrouw n E C H O I S E U L
binnen, terwijl zij bezig was een' brief te fchrijven. Zachtj es naderende, en haar over den fchouder kijkende , volgde
hij de beweging van hare hand , lezende wat zij fchreef.
Dooven wanen Heeds niet gehoord te worden ? maar Mevrouw
D E C II o is EU L had een fijn gehoor; zij bemerkte, wie het
was, die zich in hare briefwisfeling mengde, en, zonder van
houding te veranderen, of een enkel woord te uiten, befloot
zij haren brief aldus : „ Ik zou u nog wel meer zeggen ;

maar de Heer LA C 0 N DA 10 i NE iaat

achter'mij , en

leest,

hetgeen ik aan ti fchrijf." — „ Ach , Mevrouw 1" riep
de beípieder, dus op heeter daad betrapt, onbedacht uit,
`welsi een„ onretvaardigl^eid ! Ik verzeker u, dat ik niet
„ gelezen heb."
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Veel bragt hij , door zijne fchriften , toe ter verfpreiding van
de toen pas ontdekte Kinderpok - inenting. Genees- en Heelkunde behoorden tot de geliefkoosde voorwerpen zijner nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid, herhalen wij, waarvan hij het
Ilagtoffer werd ; terwijl zijn dood bewijst, tot welk eene
mate het verhevene en het belagchelijke zich kunnen zamen.
paren. In zijne grijsheid met zware ligchaamsgebreken bezocht, troostte hij zich over zijn onvermogen van niet meer
naar de Akademie te kunnen gaan, door zich de registers der
zittingen en de belangrijkfte Memorién te doen voorlezen.
Op diê wijze vernam hij, dat een jong Heelmeester eene
stoute en zeer gewaagde kunstbewerking had uitgevonden
voor eene der kwalen , van welke hij zelf was aangetast. 1-Jij
deed hem roepen , en, minder nog gedreven door de hoop
op herviel , dan door he aanlokkelijke der nieuwigheid,
bood hij zichzelven aan, om de proef te ondergaan. De
jongman fcheen ontzet van dit aanbod; het was geen experi.
inenturn in anirnd viii; maar Li CON D AM 1 N s bemoedigde
hem , en deed zijn uiterfte best, om hem over te halen.
„ Zoo ge niet wel mogt !lagen," zeide hij, „kan zulks voor
u van geenerlei kwade gevolgen zijn ; Ik ben oud en ziek;
„ men zal zeggen, dat de natuur u (echt gediend heeft.
„ Zoo ge, daareilcegen, mij geneest, zal ik zelf een naauw„ keurig verlag van uwe wijze van werken aan de Akademie zen.
den, hetwelk u tot geene geringe eer zal ver(irekken." De
jonge kunstbeoefenaar liet zich eindelijk bewegen, en ging cot
de operatie over; maar de lijder, zijne nieuwsgierigheid tot
heldenmoed drijvende, wilde , te midden der fmarten , nog
zien, hoe hij geopereerd werd. „ Niet zoo fchielijk," riep
hij; „vergun mij, dat ik zie..... Maar, Mijnheer , zoo ik
„ uwe manier van opereren niet zie, kan ik er immers geen
verflag van geven aan de Akademie." — Helaas ! door, als
met geweld, den tijd te hebben genomen van te zien, had
hij den tijd niet om zijn Rapport te ftellen.
Zijne opgeruimdheid , niet min levendig, maar edeler , dan.
die van s CA It R o N, bleef hem bij tot zijnen jongften fuik:
hij maakte verzen op zijne ligchaamskwaien, in welke echter
meer ongedwongenheid en gemakkelijkheid, dan dichterlijk
vernuft, doorílraalden.

702

MISBRiYIR DER BRILLEN.

MISBRUIK DER BRILLEN.

T

oen de jonge Heeren zich oefenden in de bijziendheid , ten
einde de Confcriptie te ontkomen, en daardoor de jammerlijke mode van het brillendragen, die, helaas! ook tot Nederland is doorgedrongen , hadden in zwang gebragt , reed een
boer ter flad in, om zijne landwaar te venten. Na den markt
eens rondflappende, viel zijne opmerking op de bril--tijdnog
len, door welke hij , tot zijne verwondering, zoo wel jongen als ouden zag gluren. Leergraag van aard, had hij meer
eerbied geilaard op de neuzen van zijnen Schout-malent
en Predikant, de geleerdfie mannen , die hem immer bejegend
waren, en tevens de éénigen, die, nog in den bloei der jaren, op zijn dorp een' bril droegen. Hij trad in een' winkel,
waar hij zulke glazen voor het venfter zag, en vroeg naar
een' bril. De man liet er hem van allerlei foort zien. Hij
zette ze een voor een op den neus; maar geen van alle
fcheen hem te bevallen. Scherp turende in een hem aangeboden boek, nam hij telkens een' anderen bril, en vroeg ten laat.
fte om een ander boek, zeggende: „ Ik kan met al die
„ brillen nog niet lezen." — „Wel," hernam de verkooper,
in 't einde, vol ongeduld, „ dan kunt gij in 't geheel niet
„ lezen l" — „'Wat drommel!" riep de boer, „ dat fpreekt
„ immers van zelf. Wat zou ik met een' bril doen, zoo
ik lezen kon ?"

DE EENZAAMHEID.

<i elukkig is de mensch , die , 't aardsch gewoel ontweken ,
Zijn fchreden rigt naar ftille en onbewoonde 11reken,
Van 's werelds nietig flof zijn vrije ziel ontlaat,
En, fchoon hij d' aard' behoor' ,voorde aard' niet meer beftaat;
Wien, in het kalm genot van de eenzaamheid verloren,
Vergetelheid en hoop alleen nog kan bekoren.
Een' zuivren geest gelijk, die door de ruimte waart,
Slaat hij een' kalmen blik op 't wuft gewoel der aard',
En ziet, verheven boven 's noodlots wisfelvlagen,
In de aarde't voertuig slechts ,dat hem een poos moet dragen;
Ziet, hoe der driften form, op 's levens hollen vloed,
Op 't ranke vaartuig van het menschlijk leven woedt;
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Maar 't ftoort zijn kalmte niet. Neen, bij die onweérsvlagen
Houdt hij het hopend oog alleen op God gelagen.
Hoe wordt zijn ziel verrukt door 't geen Gods almagt fehiep !
Hij ziet die bergen, die Zijn wenk in 't aanzijn riep;
Gevaarten, fteeds beftand voor tijd en onwe@rsvlagen,
Die 't merk van eeuwigheid en van Gods almagt dragen.
Wanneer het morgenrood hun fleile kruinen groet,
En in een' purperglans die toppen fchittren doet ,
Zoodat ze in 't hemelruim een verre vuurbaak fchijnen,
Wier vonkelende gloed de fchaduw doet verdwijnen ,
Klimt hij de heuvien op , met lagchend groen getooid;
Die heuvlen , aan den voet des bergs in 't rond geftrooid.
Allengskens tot den rug des breeden bergs getreden,
Zet hij in 't pijnboomwoud , dat eeuwen telt, zijn fchreden;
't Verdroogde bed eens vloeds is hier zijn pad; zijn oog
Ziet nu een rotsgewelf hem dreigen van omhoog ,
Dan fluit eensklaps zijn voet; de fchrik vaart door zijn leden;
Een peillooze afgrond gaapt: zijn blik valt naar beneden;
Hij houdt dien duizlend in de onmeetbre kolk gerigt,
En fiddert bij 't genot van 't ijslijk grootsch gezigt !
Hij klimt, en 't vergezigt , waarin zijn oog mag weiden,
Schijnt zich met eiken tred al verder uit te breiden;
Is, of, bij 't gloren van een' nieuwen dageraad,
Een nieuwe fchepping steeds voor zijn gezigt ontílaat,
Tot dat zijn blik, in 't eind ten hoogften top verheven,
Nu door de onmeetlijkheid in vrijheid rond mag zweven.
Zoo breidt , als onze ziel deze aardfiche boei ontvlugt,
En tot haar' Oorfprong keert , en zweeft in reiner lucht,
Zoo breidt zich dan 't verfchiet, met nevlen eens omtogen,
Met eiken wiekflag uit, en met verhelderde oogen
Zien wij de fchepping Gods , verrukt , ontfluijerd aan ,
En wat eens raadfel was in 't volle daglicht flaan;
Tot dat wij eindlijk op die heilge hoogten varen,
Waar 't Serafijnen - oog in de eeuwigheid mag haren!
Ik groet u, toppen! Heeds met fneeuw en ijs omkleed,
Wier velden nooit de voet eens ílervelings betreedt,
Die tot dit uur Hechts mij en d' aadlaar hebt gedragen,
Ja tot wier hoogte zelfs zich naauw een blik durft wagen!
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U, eeuwge zuilen 1 piramiden der Natuur!
Door de almagt Gods gellicht, in 't eerfte fcheppingsuur !
U, 's aardrijks grenzen! die , hoe wisfling 't al moog treffen
Uw grijze kruinen fier ten hemel blijft verheffen!
Ja, fchoon het onweer zelfs die kruinen teistren moog,
De berg(lroom bruifend zwelle en fchuimend fpatte omhoog,
De blikfem flingrend fchiet', de orkaan verwoed moog huilen,
Wij zien een oogwenk dan u in de nevlen fchuilen,
Een fchaduw fpreiden , als bij 't vallen van den nacht ,
Maar dra vertoont ge u weêr in zegepraal en pracht,
Verheft uw kruinen fier, en fchijnt tot God te fpreken :
Hier plaatfile ons- Uwe hand! Zie, wij zijn niet geweken !
En Ik, ik fta hier op des werelds grens alleen!
De fchorre donder bromt ver onder mijne treên ;
Ik zie de wolken, door de kracht des winds bewogen,
Al tulmlend ondereen, nu dwarlend opgevlogen ,
Dan eindloos rollend, door geen grens of perk gefluit,
Gelijk een oceaan, door fiormen opgeruid,
Dan voor dit berggevaart' haar dolle woede buigen ,
En fpatten donderend als op een rots aan duigen.
Maar, wijl die chaos kookt en woelt aan zijnen voet ,
Befchijnt de zon deez' top met fchitterenden gloed;
ja , van het uur af, dat ze in 't oosten op komt klimmen,
Tot dat in 't westerzout haar laatfle vonken glimmen,
Heeft in dien fchuinfchen loop, door de Almagt vastgezet,
Geen enkle fchaduw ooit daar 't zuiver licht befinet;
Zelfs, als reeds lang de nacht zijn' fluijer uit kwam fpreiden,
Blijft dáhr een zonneblik nog lang ten affcheid beiden.
Hier baad ik inc in genot. Door grens noch perk gefluit,
Breidt hier zich met mijn' blik mijn ziel oneindig uit.
't Is of de vrijheidslucht, waarin zij hier mag zweven,
Haar meer volmaaktheid fchenkt, en fchikt tot eedler leven.
Neen! de aardfiche logge zorg , al 't ondermaansch verdriet
Verheffen met den mensch zich tot dees hoogten niet.
Neen ! laster, haat of nijd • of wat op aard' moog kwellen,
Mag de opgetogen ziel niet tot dees fpheer verzellen ;
't Zinkt daar, als nietig lood, door eigen zwaarte neêr,
En meer gezuiverd vindt de mensch zichzelven weer.
Ik zag op d' oceaan de woeste golven rollen,
Als rosfen zonder toom, die door de vlakte hollen
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En fchudden briefchend hun bcfchuimde manen uit ,
Wier woede, op Uwen wenk, geen perk of flagboom fluit,
Tot dat zij voor Uw fleur haar dolle woede (laken
En brullend tuimelen in 's afgronds diepe kaken.
'k Zag , hoe de kalme ftroom , in 't grazig boord bekneld,
Met zachte kabbeling , langs ftruik en bloemen fnelt,
En in lijn lomrijk bed, waar frisfche koeltjes wren,
Het visfchersbootje wiegt en fchommelt op zijn baren.
Ik zag den blikfemfchicht, het graauwe zwerk ontvlugt,
Gelijk een vuurge fang zich kronklen door de lucht.
Ik zag voor zefirs aám , bevrucht met honiggeuren ,
Van voor d' azuren trans de nevelwolkjes fcheuren.
'k Zag, hoe de jonge duif de teedre vlerkjes vaagt
En op den rand van 't nest voor 't eerst zich fchichtig waagt,
Met afgemeten vlugt het luchtruim wil doorzwever,
Maar fladdrend nederftort, om zuchtende te fneven.
'k Zag, hoe de trotfche berg naar 'shemels hoogen trans
De fneeuwkruin ftatig heft, gehuld in zonneglans.
Die winterfchatten , die , in duizend kronkelingen ,
Met Reeds verfnelden loop , naar dorre velden dringen,
En honderd rotfen van kristal , dat fineltend vloeit
En met verkwikkend vocht het flervend kruid befproeit,
En deze firoomen , die van fiche klippen ruifchen
En op 't gekloofd graniet al dondrend nederbruifen,
En 't berggevaarte , dat het woên des Tijds befpot ,
ja heel de fchepping is Uw loflied, groote God!
VAN STARKENBORGH STACHOUWER.

Naar het Fransch van
DE LAMARTINE.

'K ELN UIT OOSTINJE THUIS!

og is mijn droom niet uit; 'k ben nog in vroeger jaren;
N
Nog zie 'k Javaan, Chinees en Lascar
om mij waren;
Nog hoor ik 't flormgeloei en 't barre zeegedruisch..
ben ik in Oostinje thuis !

'k Zie nog de hagedis ter jagt gaan langs de muren;
'Ic Zie de apen no in 't bosch ; 'k zie nog de tijgers gluren;
Daar vliegt de wilde paauw , de groote vledermuis ....
Nog ben ik in Oostinje thuis !

706

'It BEN UIT O06TINJE THUIS !

'k Ben nog. op 't Koningsplein ; nog, rigt ik mijne fchreden
Langs Rijswijk henen, naar 't bevallig Weltevreden;
Nog zie ik 't hospitaal; daar is de groote fluis
ben ik in Oostinje thuis!
'k Ben op Madura nog; 'k beklim nog Tenger's bergen;
'k Hoor nog 't Kadoefche volk ropijen van mij vergen,
Alleen om de opium; 'k denk nog: dat is niet pluis....
Nog ben ik in Oostinje thuis!
Nog woedt cholera's pest; wat jammervolle dagen!
Nog zie 'k, hoe een Javaan daar moedig aan komt dragen;
Hij valt; hij krimpt ineen; de doodfnik breekt hem 't bruis....
Nog ben ik in Oostinje thuis!
Nog zie 'k mijn fraaije chaffs ; ze is voor geen geld te koopen ;
Nog zie 'k in 't blinkend tuig mijn vlugge fchimmels loopen;
Zij reppen zich; 'k vlieg voort, nog fneller dan de ltruis....
Nog ben ik in Oostinje thuis !
Nog zie 'k mijn huis, mijn hof, mijn fchoone koflijboomen,
De vrienden van mijn hart.... God! laat mij blijven droomen!
Maar neen, 't is uit; 'k ontwaak; helaas! wat wreed abuis ....
'k Ben niet meer in Oostinje thuis !
Neen, 'k ben er niet meer thuis. Watfchats is al verdwenen!
De vrienden van mijn hart zijn meest ter grafplaats henen ;
Zij rusten daar in vree, bevrijd van zorg en kruis....
De Hemel, bid ik, zij hun thuis!
De heldre zon is weg; de gure , graauwe luchten
Verbannen binnenshuis mijn treuren' en mijn zuchten;
'It Hoor buiten 't woest gejoel van allerlei gefpuis ....
Ach ja, 'k ben uit Oostinje thuis!
De barre winter naakt; dan zal 't eerst festa wezen;
Dan eerst zal fneeuw en ijs Oostinje glad genezen;
Dan zit ik digt bij 't vuur te morfen in het gruis,
Te droomen van mijn vorig thuis !
Maar, waar ons thuis ook zij, indien wij ílechts den zegen
Der weltevredenheid in 't rein gemoed verkregen,
't Zij dan in hitte of kon, 't zij in paleis of kluis,
Dan is 't alom een zalig thuis!

G.D.R.
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eil ! Heil! Nooit zal Thermopylé aan ílaven overgaan!
Heil! Eeuwig zal Thermopylé, de rots der vrijheid, ftaan!
Daar zweeft hij met het vlammend zwaard,als wachter,om den pas,
Bevrijd, geheiligd door zijn bloed, de held Leonidas;
En achter hem de ganfche fchaar getrouwen tot den dood,
Met lauwerkranfen om de kruin , de borst nog purperrood.
School vrij te zaam tot ons verderf, gij flaaf- en heerfcherfloet !
Ruk aan, bezoldigd beulenrot , in al uw' euvelmoed!
Wij, wachters bij Thermopylé, wij flaan hier man voor man,
En toonen u, wat vrijheid is, wat vrijheid wil en kan.
Leonidas , één blik op ons , één blik dale op u af;
En nu , den post ons vrij betrouwd : ulaan wij niet op uw graf?
Daarftaan, daarvallenwij, en, wordt ons deovermagttefterk,
Met onze lijken ftrekken wij dat heldengraf tot zerk ;
Opdat uw heilige asch niet worde ontwijd door slavenvoet,
Die liever nog ons lijf vertreed', zoo hij hier treden moet.
Heil! Heil! Nooit zal Thermopylé aan haven overgaan!
Heil! Eeuwig zal Thermopylé, de rots der vrijheid, ulaan!
Reeds eenmaal fluitte op deze rots der Turken moordgeweer;
heeds eenmaal zonk de halve maan hier in het llof ter neer.
Reeds menig nieuwe fchim biedt ons, ter middernacht, haar'groet,
Die ,met de aloude heldenfchaar, ons fpoort tot heldenmoed.
Wij kennen u, wij volgen u, getrouw in zege en dood;
Wij verwen onze borst , als gij, met heerlijk purperrood.
Rukt aan , gij haven, rukt vrij aan ! Wij hebben reeds ons maal
Genuttigd in den dageraad, gedronken de bokaal;
Wij kranfen ons het hoofd ten feest ; wij kranfen ons geweer
Ten lijkfeest of ten zegefeest —'t beleid is van den Heer;
Slechts zij de dood de zege waard , de zege waard den dood!
Voor Spartá s lijken beefde eens hier de Medifche despoot,
En voelde in de overwinning zich verwonnen , toen hij zag,
Wat vrijheid is, wat vrijheid wil, wat vrijheid Hechts vermag.
Ook gij, gij zult het zien ! Rukt aan , gij (laven, rukt vrij aan !
Heil! Eeuwig zal Thermopylé, de rots der vrijheid, flaan!
,

Naar WILRELM MULLER.
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D

e vertoogen van den Heer ai AL T H us tegen de weelde,
zijn pleit ter gunfle der fpaarzaamheid en der armoede , hadden alle de gierigaards van Grootbrittanje tot in het diepst
der ziele geroerd. Een hunner, P L U G P U L T E N E Y; hij, die
middel gevonden had, om zich zonder linnen en zonder fchoenen te behelpen; hij , van wien B u R Ic E zeide :„ P U L T E N E Y
heeft een millioen overgewonnen ; ik hoop , dat hij nog zoo
veel zal overwinnen , dat hij een' zakdoek kan koopen ; deze man las het betoog van ai A L T u u s, en ontbrandde in
zulk Bene geestdrift voor diens ontwerpen van flelfelmatige
gierigheid en beredeneerde behoeftigheid , dat hij den fchrij_

ver een landgoed aanbood, hetwelk een aardig inkomen op-

leverde.

AAN ARGUS EN CONSORTEN (t NS VOOR ALTIJD.)
In fchimp en fmaad volleerd, ziet men 't gefpuis, bij hoopen
De in gal gedoopte pen aan 't boekgewnrmt' verkoopes.

Mercurius, 1828. No. 5.

o .Argus! waar toch voert uw dolle woede u heen?
Met honderd oogen loert ge op elke fout, hoe kleen,
En hebt voor't goede en fchoon' geen' enklen blik meer over.
Gij maakt for eerlijk man den Godvergeten roover !
Gij fchendt en lastert; en, waar gij geen feil ontdekt,
Verdicht gij ze , onbefchaamd. Wie u ter prooi verflrekt ,
(En wie of wat is voor uw' laffen fpotlust veilig ?)
Verguist gij , ongetergd. Geen deugden zijn u heilig.
Ach ! brouwt een enkel oog, dat boos is, zoo veel kwaad,
Wat moeten honderd dan, zoo als gij hebt te baat? ...
Vaar voort, o fchaamtelooze ! op mij uw gal te braken
Of 't andren vrijdom fchonk van uw vergifte kaken !
Weet, dat men dan alleen mij krenkt, ja diep verneêrt,
Wanneer mij 't fchandmerk van kwel jongens lof onteert!
Oct. :828.

J. W. IJNTEMA.

WERK.

ME

OVEit DE VRAAG AAN, EN ITET ANTWOORD VAN
JEZUS ,

Z

Loc. XIII: 23-25.

ou de vraag: ;, Heer! zijn er ook weinige," enz.
voortgevloeid zijn (zoo als zij doorgaans wordt genomen) uit bloote nieuwsgierigheid, om, over het geheel,
het juiste getal der van God tot zaligheid beftemden te
willen weten ? Eene andere verklaring fchijnt ons aannemelijker , namelijk : dat de man , uit belangJlelling in de
zaak van Christus, zich bekommert over den weinigen
opgang, welken Jezus, met zijne leer en daden , maakte ,
en , uit dit beginfel, Hem deze vraag doet. Daartoe noemt
hij Hem heer; een titel, die, ja wel zeer verfchillend.,
en met zeer oliderfcheidene bedoelingen, ook omtrent onzen Heiland, gebezigd werd: doch dat dezelve,, bij dezen volgeling van Hein, erkentenis van Hein, als den
beloofden Mesfias , teekent , blijkt uit den inhoud der vrage
zelve, als zijnde altoos _ van dien aard , dat de Mesfias
alleen, en niemand anders , hein daarvan voldoend ver
kon geven, En, dat deelneming in de zaak van-flag
Christus, en het heil zijner Natie, hem dan ook tot
die vraag heeft aangefpoord, zou ik uit zijn voorffel van
weinigen willen befluiten. In elke andere meening zou hij
gewisfelijk gevraagd hebben : of er ook velen zouden za.
lig worden. In deze voorflelliug Van weinigen ligt altijd
iets bekrompens ; en waartoe hij alleenlijk kan heengeleid
zijn door de toenmalige omfiandigheden. Een Jood van
Jezus tijd drong toch wel niet door tot de zaligheid der
menfchen , in het algemeen genomen ; maar bepaalde zich
enkel bij zijne Natie. Doch dan ging zijne volksliefde
tellens zoo verre , dat alle kinderen van Abraham in de
groote voorregten van liet Mesfiasrijk zouden moeten deelen. Maar, in plaats van die algemeene erkentenis , ziende, dat het gros des volks zoo weinige behoefte gevoelde
MENGELW. 1828. N0. 15.
Ddd
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aan — en van daar ook zoo geringe ingenomenheid toonde met — zijn hemelsch onderwijs , ja Grooten en Ge.
leerden zijne geflagenfle vijanden waren ; kon dat eenen
warmen voorftander wel niet magtig fungeren? Zelfs, al
tellen wij hem onder die weinige edelen in Israël, die
niet enkel uiterlijken luister, maar zedelijk onderwijs teffens , met de beflemming van den Mesfias verbonden ,
en die daardoor zalig , eeuwig gelukkig en zedelijk herfield wilden worden ; het blijft, in zoo verre , ook nog
hetzelfde , dat hij het tot den toenmeligen tijd betrekkelijk maakt. En misfchien drukt hij zich daartoe ook ,
bepaaldelijk op deze wijze, uit: zin er ook weinige,
„ die zalig zullen worden ?" Of hij nu, te dezen lionde, de aanleiding tot dit voortel genomen hebbe uit de
zoo even voorgedragene Gelijkenisfen, van het mosterd
hetwelk uit een klein beginfel langzaam voortgroeit,-zad,
en van het zuurdeeg, hetwelk ftil en inwendig werkt;
die geringe opgang liep zoodanig tegen zijne verwachting
van den Mesfias in, dat hem deze uitkomst grootelijks
hinderde, en hij dit bezwaar , bij den Meester zelven , wel
eens wilde inbrengen. Nu kwam het met der Joden manier van denken allezins overeen, minder op het heflaan
des volks te letten, dan wel aan de beítellingen van God
te blijven hangen, die altijd de Natie zoo gunflig van
alle volken had onderfcheiden: en zoo ook onze man,
minder in gebrek aan beantwoording aan de verleende godsdienftige voorregten de oorzaak zoekende , hecht er veel
eerder op , of het werkelijk met het Godsplan omtrent
den Mesfias zoo gelegen ware, dat er maar weinigen ,
door Hem, zouden zalig worden: Was dat zoo, dan
zou hij er eerbiedig in berusten en tevreden zijn; terwijl
hij anders de vrijheid wilde nemen, — eene vrijheid , echter, uit belangflelling geboren, — om Jezus eens voor
te houden , of Hij den Joden wel niet wat meer kon te
gemoet komen, en zich wat naar hen fchikken, meenende , dat het dan wel beter zoude gaan. Dit is wel eene
gisfing ; maar die , in mijn oog, toch niet van allen grond
ontbloot is ,als ik mij hier Benen warmen vriend van je„
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zrts en van zijne Natie beide voorfiel. Kan het onszelven , bij liet lezen van de Evangeliegefchiedenis, wel
eens niet oppervlakkig toefchijnen, dat Jezus wat íkoef
met de joden, en vooral met de Grooten, is te werk ge
weinig deed, om ze tot zich th-gan;temiflzo
trekken ? En waarom zal dan zulk een tijdgenoot wel
eens niet gedacht hebben, dat Hij zich wat mogte fchikken? En, als Jezus dit dan in deze vrage bevroedde,
zal het er voornamelijk op aankomen , of zijn antwoord
daarop gevoegelijk fluit.
Dat hetzelve geene berisping, als van eerie nuttelooze
en nieuwsgierige vrage, in zich bevat, en waarmede Hij
zou hebben willen zeggen: „ wat gaat u dat aan , en wat
„ ligt u daaraan gelegen, om te willen weten, hoe velen
„ er zalig zullen worden ? Zorg maar voor uzelven , en
„ férijd voor uzelven liever, om in te gaan door de
„ enge poort :" dit blijkt reeds daaruit, dat I Iij niet den
man, maar de omflanders , in het meervoud, aanfpreekt:
„ ílrijdt gijlieden , om in te gaan," enz. waarmede jezus ,
terwijl Hij een antwoord op de vrage voorzigtig ontwijkt, daarvan voor dezelve Bene zeer nuttige en getrou.
we vermaning ontleent.
Men heeft van dezen veranderden toon Wel reden wil
geven, door den vrager mede uit naam van anderen-len
te doen fprekcn: maar, behalve dat mij dit denkbeeld
toefchijnt , als enkel uit nood hier ingevoegd, zoo
kan ik mij van de ganfche fchare bezwaarlijk zulk eene
algemeene nieuwsgierigheid verbeelden. Er moet zeker
wat bij gedacht worden, om vrage en antwoord in ver.
band te brengen; doch dat kan toen wel zeer duidelijk in
het oog gevallen zijn ; bij voorbeeld, dat de man, door
over zijde op dc fchare te zien , Jezus alzoo op het kleine hoopje heeft willen wijzen, en Jezus daarom zijne
vermaning ook tot hetzelve rigt. Wij zullen nog nader
vernemen , dat hetzelve niet alleen zulk eene herinnering
ten hoogfle noodig had ; maar dat dezelve ook allezins plooit
in onze meening wegens des vragers bedoeling, dat Jezus
zich wat zoude fchikken. Van dat fchikken , trouwens , ligt
Ddda
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zoo weinig in het voorflel van Jir jden, dat Jezus hiermede
veelmeer blijft hechten op zwarigheden, en dat er verloocheningen, ja tegeniland en gevaren aan verbonden waren :
want „ die achter Hem wilde komen, moest zichzelven
„ verloochenen en zijn kruis opnemen." Doch dat moest
men zich getroosten, volhouden, en zich nergens door
laten aftrekken. — Zoo als dit Jrijden dan reeds op die
bekrompene vrage eenen eigenaardigen weerflag geeft , nog
meer ftraalt het door in het ingaan door de enge poort.
Want daarmede komt Jezus kennelijk terug op de grond
welke Hij Matth. VII: 13 , 14 reeds vroeger-fielng,
heeft opgegeven , toen Hij er ook reeds van verklaarde ,
dat weinigen dezelve zouden vinden. Thans blijft Hij
daarbij. Hij ontveinst het niet, dat er firijd aan was
verbonden ; en , al kwamen er dan maar weinigen door ,
Hij houdt er zich aan , dat zij er zich naar moesten
fchikken. Hij zocht het in den grooten hoop , vooralsnog, niet; maar Hij wil echte volgelingen vormen. En
dan haat daarop ook nog geheel en al de nadrukkelijke
waarfchuwing aan die fchare : „ dat velen van dezelve
„ zouden zoeken ," dat is wanen, „ in te gaan, maar
„ niet kunnen ;" hetwelk dat kleine getal nog verder vermindert en verkleint. En, dat velen van dezelve
deze waarfchuwing, dat ook zij zelve niet eens door de
enge poort gingen, hoogst noodig hadden, geven zij
zelve ook in het a6 vs. te kennen , alwaar zij ook maar
bloot van uitwendig aankleven fpreken; doch waaraan
Jezus hen niet zou kunnen kennen , als zijne echte vol-.
gelingcn. Ilij geeft alzoo de reden van den weinigen opgang op , in de verbasterde gefleldheid des volks; maar
daar kon Hij de grondlagen van zijn rijk niet om veranderen, of van dezelve afgaan. Maakte dit het ondertusfchen voor den belangftellenden vriend nog al meer bekrompen. om hem nu ook, en zichzelven tevens, te bemoedigen , opent Jezus betere uitzigten voor het vervolg ;
„ wanneer er zouden komen van Oosten en Westen ,
„ Zuiden en Noorden , et_ aanzitten niet Abraham , Izaak
„ en , ahob ," vs. 23 , 29. Is dit misfchien ook nog een
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wenk voor hen op die vrome voorvaders , als voorbeelden, om met dezelve in te gaan door de enge poorte ?
„ De eerfle de laatíle, en de laatfle de eerfte," vs. 30,
is ten minfle op den toenmaligen toeftand geheel betrek
-kelij.
Wat den zedelijken zin en (rekking aanbelangt , dan is
de poort de weg tot de zaligheid. Matth. VII verwisfelt
Jezus die beide woorden. Het is dus de Hemel zelf niet ,
maar de weg ten Hemel. In het zinnebeeld is ook de
poort de flad niet; maar zij verleent den ingang in dezelve. Of, poort voor de aanzienlijke huizen der Ooster
achter die weidrehe poorten der Joodfche Grooten-linge:
huisvestte toen de meeste godsvrucht niet; maar meer
achter de verlaagde poorten der huizen buiten de fteden , tegen het onbelemmerd inrijden der ftroopende Ara.
bieren.
Ik wil niet beflisfen, its hoe verre daarop kan gezin
zijn met de uitdrukking van enge poort. De voor-fpeld
allen tijde geweest : „dat de weg der deugd-fielngst
„ fleil is.` Maar hier wordt het op jezus Leer en Godsdienst toegepast. Doch dan wordt de engheid zekerlijk
op liet Goddelijk Raadsbefluit niet betrekkelijk gemaakt;
want daarbij kan geene vermaning voegen tot den Itrijd,
om in te gaan. De engheid der poorte kan hier ook niet
zien op de moeijelijkheid der voorfchriften van Jezus
Godsdienst, op zichzelve befchouwd: eerie poort, hoe
eng ook , moet toch altijd gefchikt zijn, om er te kunnen
doorgaan. „ Jezus geboden zijn niet zwaar." In vergelijking niet de voorfchriften der Pharizecn, „ is zijn juk
„ zacht en zijn last ligt." Hij vordert immers ook niets ,
dan hetgeen met het waar geluk van den mensch en deszelfs zedelijke herfftelling overeenkomt. Maar als wij aan
deze zedelijke herftclling denken: iri den tijd, toen men,
uit gebrek aan doorzigt in de leiding van het Evangelie,
werkheiligheid, als eene voorwaarde , voorfchrcef,, teekende men den Christen, op zijne rcize naar de eeuwigheid , als beladen met een pak van zonden , hetwelk
hij voor de enge poort moest afleggen. De misvatting
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lag deels daarin , dat men door de poort den Hemel zelven verffond , en deels , dat men er geen begrip van had,
hoe Jezus zondaren noodigt, en dat pak der zonden zelf
helpt afnemen , om den weg des heils blijmoedig te bewandelen. Denken wij liever aan de gezind- en geneigdheden der menfchen , die hen deels hinderen , om tot Jezus te komen, en deels ook geenen fmaak doen vinden in
zijne nmauwgezette zedekunde. Voor dezelve is het eene
enge poort en fmalle weg. Er wordt moeite en ílrijd te=
gen dezelve gevorderd, omdat ze zoo verbasterd zijn. Dat
zag men in de Schriftgeleerden en Pharizeën. Maar het
ontbreekt algemeen ook aan dat kinderlijk geloof, hete
welk het Evangelie eischt, en aan die zedelijke naauwgezetheid , door welke Jezus ons wil berflellen tot het
cieugdenbeeld van God. Voor de zinnelijke neigingen blijft
zijn Godsdienst een juk en last , en een ongemakkelijke
weg , op welken veel rondzien en bedachtzaamheid noodig is tegen afdwalen en uitglijden; doch Hij zelf is de
getrouwe Leidsman, en helpt ook dragen. Onder zijne
aanvoering komen wij den ftirijd dier zinnelijke neigingen
te boven. Aan zijne hand gaan wij dan ook veiliger naar
de kleine poort , langs eenen minder bezochten weg, en
dien wij in meerdere flilheid bewandelen, dan dat wij,
ons van Hem verwijderende , ons op de groote wegen
zouden begeven , langs welke men , onder allerlei wereldsch
gedruisch, zichzelven vergetende, door de groote poort op
zijn gemak henen ftapt. Of, zal men bij iemand intreden
dan zal men met dien Heer des heizes bekend moeten
wezen — door hein genoodigd zijn — en zich zijns ge,
zclfchaps en dezer genotene etre ook waardiglijk moeten
gedragen. En, met de waarheden van het Evangelic al=
zoo bekend gemaakt, gaat men , in geloof en vertrouwen op deszelfs beloften , en in een heli; leven naar
deszelfs voorfchriften , door de enge poort, onder veel
ook tegen de verbasterde denkwijs en-vuldigcnftrj,
loste zeden des tijds , bij welke het groote gros onnadenkend den brceden weg bewandelt • welken men , met den
grooten hoop , zoo gemakkelijk vindt , doch die , helaas!
ten verderve leidt.
.
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Volgens deze opvatting wekt ons dit voorval tot nadenken — over den (laat des Christendoms, in onzen
tijd; en, wanneer wij die beoordeeling moeijelijk vinden,
tot raadplegen met zulken , die verfland van befchouwen
hebben; doch niet die voorzigtigheid, van ons niet over
te geven aan de genen, die opzettelijk al het beftaande
goede bedillen en zoeken te verdonkeren , of, daar tegen
verkeerde over het hoofd zien , en alles lof-over,ht
vinden , enkel omdat het naar den (maak en geest-wardig
des tijds is, en die u dan welligt zouden aanraden, om
er u naar te fchikken en — mede te doen.
Onze bekommerde vrager trof den besten Opmerker aan.
Jezus zag de verkeerdheden 7 en verzette er zich te
moest Hij zich daarom minderen opgang getroos--gen,al
ten. Dat deerde Hem niet; maar t ílerk in zichzelven,
en zijner goede zake bewust , gaat Hij moedig zijnen
weg. Hoe wist Hij nuttige leering te trekken „ friet welke
Hij liever getrouw wil waarfchuwen * dan zichzelven en
zijne volgelingen ijdel. vleijen , en dezelve aszoo gevaar.
lijk gerustflellen. De poort, hoe eng ook, zet Hij nogtans voor allen open. Hij , de hooge Zendeling van God ,
die betere tijden kon vooruitzien en dadelijk voorfpelde,
zoo als dezelve ook werkelijk gekomen zijn en nog ver
te komen, Hij zit ook , als de Heer des hui--derflan
zes , gedurende de Dvangelleverkondiging , te wachten,
om zijne opregte vereerders in te laten; doch die ver
houdt eens voor ons op, en daarmede (laat-kondig
Hij ook op , om de deur te fluiten.

.Einden.

S.

716

OVER DE TOEVALLIGE KROMMING DER RUGGEGRAAT

OVER DE TOEVALLIGE KROMMING DER RUGGEGRAAT BIJ
JONGE MEISJES, EN HET ONVOLDOENDE OF GEVAARLIIKE DER TOT REGTBUIGING IN GEBRUIK
ZIJNDE REKBEDDEN,

(,Vervolg van bl. E75•)
ll fwij ingen, door de ziekelijke verandering vei»
Benige der voornae mfle, de wervelkalom ,zamen/lellende,
deelen voortgebragt.
2o.

In het algemeen befchouwd , komen de afwijkingen of
krommingen , tot deze foort van oorzaken behoorende ,
minder voor ; maar ontwikkelen zich eerder dan die , wel
wezenlijk van de werking der fpieren afhangen. Zij-ke
worden zeldzamer waargenomen, omdat de meeste der
andere krommingen uit zoo algemeen heerfchende gebrek
gewoonten ontflaan, dat er niet dan een klein aantal-kige
lieden , vooral onder vrouwen , van derzelver invloed
vrij is , en omdat eenige op zichzelve geenen eigenlijk gezegden ziektehaat vormen , niet dan de vergrooting cener
neiging z ijnde, door den voortgang des levens noodza
ruggegraat , bij de vrucht (zoo als-kelijrwznd
men weet) volkomen regt, ingedrukt. Zij ontwikkelen
zich , eindelijk , eerder, omdat de aan de kindschheid eigene werktuigelijke ligchaamsgeíleldheid ook de meest
werkzame voorbefchikkcnde oorzaak van den ziektcflaat
is , waarvan zij het algemeenst afhangen ; terwijl die van
de eerfle foort zich zeldzaam vóór het achtfle jaar vormen ; een tijdflip, op hetwelk liet fpierflelfel meerder
kracht begint te bekomen , en tevens aan vereenigde werking van tenen gelijkvormigcn aard , en meer aanhoudend
in Gene en dezelfde rigting gefchiedende, onderworpen
wordt.
De ziekelijke veranderingen, waarvan de krommingen
van deze Foort afhangen , doen meestal de wervelen zelve
aan , en ontslaan , in verre de meeste gevallen , uit liet
aandeel , hetwelk liet weeftel dezer beenderen in dien

BIj JONGP. MEISJES, ENZ.

717

(laat van algemeen bederf der witte , en meer bijzonder
der beenige en gewrichtsweeffels , onder den naam van
Rachitis bekend, genomen heeft. De wervelen zijn nu
eens flechts verweekt, en op één punt, of over geheel
derzelver ligchaam , onder het gewigt der bovendeelen ingedrukt; dan weder, hetwelk veel meer het geval is,
hebben zij een verlies van zelfilandigheid geleden, of ten
gevolge van eene foort van flijting , of (hetgeen de .ziekte
van r o T T vormt) ten gevolge eener ware verettering ,
waarvan het voortbrengfel aan het benedeníle gedeelte der
ruggegraat, of in de omringende deden, etterachtige ophoopingen , onder den naam van ab/cesfus per congestie_
neen, daarl}elt, en waarop de fmelting van eenige wervelen gemeenlijk volgt. Deze afwijkingen gefchicden bijna
altijd achterwaarts ; dat is te zeggen . de wervelkolom
vormt Bene oogt, waarvan de bolle zijde achter-, en de
holle zijde voorwaarts ziet ; en dit laat zich gemakkelijk
verklaren , door het meer bijzonder werken der ziekte op
het voorfle gedeelte van de ligchamen der wervelen, waar
de fponsachtige zelfhandigheid het meest gevonden wordt.
Gemeenlijk hebben deze krommingen aan het onderfte gedeelte der ruggegraat plaats ; en, daar de verweeking , of
het verlies van zelfulandigheid, zich gemeenlijk tot 2 ït g ,
of op zijn hoogst 4 wervelen bepaalt , zijn zij ook veel
hoekiger , dan die van de ecrlle foort , bij welke de wervelen in groot aantal uit derzelver natuurlijke rigting getrokken en regelmatig verplaatst zijn. Verder zijn zij zelden eenvoudig , maar meestal , met Gene of meerdere andere krommingen, in eene tegenge(lelde rigting , zamen
pogingen , welke het geheele ligchaám-geld,or
in het werk fielt, om , zoo veel in deszelfs vermogen is,
de gebrekkige rigting, waarnaar liet hoofd en de bovenfle
ligchaamsdeelen , door den fcheeven (land der ruggegraat ,
altijd geneigd zijn om over te hellen , te verbeteren ; en , zoo
er ziekelijk veranderde wervelen op meerdere , een weinig van
elkander af gelegene, plaatfen bellaan mogten, en deze liet aan
derzelver vooríle, andere het aan derzelver zijdelijke gedeelten
zijn , zal de ruggegraat , de ineenfrnelting in ieder dezer rig-
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tingen gefchiedende , in tweederlei rigting gebogen worden,
en ook de nog gezonde ruimte tusfchen beide de krommingen een waar gevolg van verdraaijing ondervinden. Eindelijk, daar deze afwijkingen zich gemeenlijk in een' leef
vormen, waarin de borst nog verre is van derzelver-tijd
volkomene ontwikkeling bekomen te hebben, volgt ook
daaruit, dat de verfchillende, de wanden dezer holligheid zamenflellende , deelen in de gebrekkige rigting,
waarin zij door de ruggegraat worden medegefleept, ver
Gemeenlijk zeg ik, omdat de volwas--dervotgijn.
fenen niet bevrijd zijn van de ziekten , waardoor de krom
kunnen ontflaan. Tot bewijzen hiervan mogen-minge
zekere zinkingachtige aandoeningen ílrekken , die fomwijlen als gevolgen van venerifche uitfpattingen worden waar
vezelachtige zich ook tot de-genom,diva
beenige weeffels, en wel bepaaldelijk tot de wervelen,
uitgeftrekt hebbende, derzelver zwelling of bederf veroorzaken.
De uiterlijke kenmerken dezer krommingen zijn dus genoegzaam in het oog loopende , om dezelve gemakkelijk
van andere te doen onderfcheiden ; dan zelfs, wanneer
de ziekte , waarvan zij afhangen , reeds geheel en al ver
-dwenas,gcrlifpondebgl,
die niet tot de wanden der borstholligheid behooren, had
nagelaten. De voorzegging echter, ten opzigte van deze
vast te ftellen , is altijd veel ongunfliger,, dan die , welke
men bij de eerfte zoude kunnen doen. i°. Omdat deziektetoefland, waardoor zij zijn bepaald geworden , in het
algemeen , diep genoeg geworteld is, om vrees te baren ,
dat, fchoon dan ook gedurende oenigen tijd met goed gevolg beftreden, dezelve fpoedig weder terugkome, en
nieuwe krommingen veroorzake, of ook die, welke
reeds be(londen, meer zamengeíleld make. 2 0 . Omdat de
volkomene genezing der ziekte , hoe welingerigt dezelve
ook zijn moge, verre van de vernietiging der kromming
met zich te voeren , deze integendeel nog íleviger maakt ,
daar de kromming inderdaad niet heflaat , dan wanneer de
ziekelijk aangedauc wervelen, als het ware, met elkander
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ineengefmolten zijn, en omdat deze ineenfinelting, zelfs
in de gelukkigfle gevallen, het meest gewone , en door
de onbewegelijkheid, tot welke de lijder zulk eenen langen tijd veroordeeld was , beguniligde , gevolg is. 3O. Omdat zij de dierlijke huishouding in eenen voortdurender
that van toenemend bederf houden , zich tegen de ontwikkeling der longen aankantende , hetzij dat de borst
overeenkomstig de flechte geileldheid der ruggegraat gegroeid zij, hetzij dat die organen zich, even zeer als
die van de onderbuiksholligheid , door het binnenwaarts
uitfleken van de fleeds te digt bij elkander ftaande uiteinden der kromming, gekneld, en in derzelver verrigtingen getremd gevoelen.
Wanneer wij nu van de beoordeeling der oorzaken , onder
welker invloed die krommingen ontslaan, en van derzelver
vergelijking met die van de andere foort, tot de algemeene, met dezelve overeenkomende, aanwijzingen ter genezing overgaan , zoo zien wij , dat deze verfchillen , naarmate
men de ruggegraat bij de eerfle vorming der kromming,
dat wil zeggen , in het tijditip , wanneer de ontaarding
der wervelen niet dan een verfchijnfel van de algemeene
ziekelijke aandoening is , onderzoekt; of naarmate men
dezelve gadellaat , wanneer zij, door de vereeniging van
alle de aangedane wervelen tot Bene enkele zelfilandigheid, gekromd gehouden wordt. In liet eerfle geval is
het de hoofdziekte, die men beilrijden moet; en al wat
men zich met betrekking tot de ruggegraat veroorloven
kan, is, gedurende een' zeer langen tijd, een middelpunt
van prikkeling op de huid daar te ílellen , krachtig ge
om den dieper en dieper knagenden ontítekingaardi--noeg
gen toefland, waarvan het weeftel der wervelen werkelijk de zitplaats is , te doen verdwijnen, of ten miníle in
tegenwigt te houden ; maar de volflrekt(le rust der ruggegraat is onvermijdelijk , want alle bewegingen , door dezelve ondergaan , zouden nergens toe dienen , dan om de
ziekte te verergeren, door de prikkeling in de aangedane
doelen der ruggegraat te onderhouden , en in dezelve gevestigd te doen blijven. Deze waarheid is zoo tastbaar,
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dat zelfs de flerkfle voorftanders van de uitrekkingsmethode dezelve erkennen, en, verre van haar te beffrijden , eerder trachten te doen uitkomen , minder misfchien ,
het is waar, uit overtuiging, dan om daardoor den fchijn
te kunnen aannemen van niet bij uitsluiting aan hunne eigene ílelling gehecht te zijn. Wat kunnen nu, in het
tweede geval , alle pogingen tot uitrekking doen ? Bij tijds
gedaan , moeten zij de lijders noodzakelijk aan eene wederinftorting blootflellen , het zij door de algemeene onbewegelijkheid , waaraan zij het geheele ligchaamsgellel
onderwerpen, en door de pijnen , welke zij veroorzaken,
het zij door de trillingen , welke de vóór weinig tijds zie
aangedane wervelen van alle kanten ondervinden.-kelij
Verri•gt men ze, integendeel , op een tijdlip, wanneer de
gewrichtsverflijving der wervelen reeds volkomen is , dan
heeft derzelver werking op het middelpunt der kromming
volfirekt geenen invloed. Zij kunnen wel de bandachtige bevestigende zelfítandigheden dier wervelen, wel
naast aan de ineengefmoltene en dus vastvereenig--keht
de grenzen , uitrekken en gedwee maken , en daardoor op
den langen weg de verkleining der, de hoofdkromming
vergezellende, afwijkingen begunlligen, zoo lang namelijk het ligchaam aan die werktuigelijke middelen , waardoor de uitrekking moet bewerkflelligd worden, onder
maar zoodra houdt deze werking niet op , of-worpenis;
de ruggegraat zal , zoo als wij reeds weten , in de meeste gevallen , nog meer geneigd zijn zich te krommen.
Vooreerst, omdat de neer bewegelijk gewordene wervelen gemakkelijker voor het gewigt van ligchaam en fchouders wijken zullen; ten andere, omdat de ruggegraat
veel gemakkelijker aan de werking dier fpieren zal toegeven, welke zonder ophouden zich daar tegen aankanten , dat liet ligchaam niet die rigting volge, waarin
de kromming hetzelve deeds neigt te brengen. Vooronderflellende zelfs , dat de voeding, rondom de verlengde
deden gefehiedende , dezelven in dien f'caat van weder
hield, waarin zij door de lang voortgezette-regtbuin
uitrekking zouden gebragt zijn geworden, kan deze ílaat
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echter niet voortduren ; want de te voren kromgebogene
deden , dit flechts met betrekking tot de gewrichtsveráhijving van eenige naburige wervelen geweest zijnde ,
zullen het noodzakelijkerwijze weder worden, zoo. lang
als er van de zijde van deze laatfte niets veranderd is.
Dit uitwerkfel der voeding, echter, is herfenfchimmig,
omdat, hoe onderworpen en moedig de zieken ook zijn
mogen, men hun ten minfile twee uren rust op éénen
dag geven moet , en deze tijd genoegzaam voldoende is
ter vernietiging van datgeen , wat de voeding mogt gedaan hebben. LEVACHER DE LA FEUTRIEbekcnt zelf (*), dat het groot aantal kinderen, die, na het
door hem uitgedachte werktuig , of ten minfle dat van
L E V A C H E R, van de Aeadén2ie Royale de Chirurgie ,
gedragen te hebben, meer mismaakt geworden zijn, dan
zij te voren geweest waren, ons noopt, zelfs tot voorbij
het tijdperk der huwbaarheid, bij oenigen het gebruik van
het werktuig voort te zetten.
Dc uitrekking is dus niet méór geechikt, om deze krom
dan die van de eerie foort te doen verdwijnen ,-nige,
omdat , zoo zij op geenerlei wijze bij de eene de fpierkracht, de ruggegraat buiten de natuurlijke rigting brengende, matigt, zij bij de andere de oorzaak, waardoor
dc ruggegraat gekromd gehouden wordt, (en gemeenlijk
in de ineenfinelting van ecnige wervelen onder elkander,
niet onregelmatige zamengroeijing van derzelver uitficekfels, en der overige, de wanden der borstholte zamen
niet vernietigt. Het-lend ,bíat)volfrek
onvoldoende dezer handelwijze meer aan den dag brengende , heb ik, zoo als reeds boven gezegd is , de zaak
echter nog altijd van de meest gunflige zijde befchouwd;
vooronderftellende , dat de uitrekking der ruggegraat zon.der hinder, maar vooral zonder gevaar , gefchieden konde. Ziehier, op welk eene wijze zich de zaak moet toedragen : Opdat de uitrekking regelmatig gefchiedde , behoorden , vóór alles, de twee met de uitrekking belaste
krachten, welke die dan ook zijn mogen, op de beide
(*) Tr aitd dra Racfitis , pag. 359.
-
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uiteinden der ruggegraat zelve te werken. Dit kan echter geene plaats hebben : de eerre kracht trekt het hoofd
naar zich toe, of bepaalt hetzelve; de andere werkt even
zoo op het bekken. Het eerfle uitwerkfel van derzelver
vereenigde pogingen beftaat dus in te trachten, het hoofd
en het bekken van het overig gedeelte van den tronk af
te fcheiden ; derzelver werking op de ruggegraat is daar
ook dadelijk moeijelijk te berekenen , omdat zij niet-dor
dan fecundair zijn kan. Bieden verder alle deelen der ruggegraat eerren even herken wec^rf}and ? Buiten twijfel niet :
de rugwervelen hebben met de ribben eene tweede gele
waardoor zij naauwer aaneengehecht zijn; de len--ding,
denwervelen worden door een zeer groot aantal gewrichtsen fpierachtige bundeltjes bedekt ; en de halswervelen bezitten geene van deze wederf'candbiedende middelen :
daardoor lijden deze dan ook het meest door het geweld
der uitrekkingen ,Juist volkomen f}rijdig met hetgeen men
verlangde ; want liet zijn de rugwervelen , die als de alge
zitplaats der krommingen kunnen befchouwd wor--menft
den, en ten koste van welke men bijgevolg ook het grootlie gedeelte der uitrekking erlangen moest. Ondervindeil
nu niet alle die deelen, welke, het zij middellijk of onmiddellijk, aan de ruggegraat vastgehecht zijn , en derzelver bewegingen volgen, in eene gelijke mate de uitwerking van derzelver uitrekking ? Daarom , hoe zal men dans
kunnen begrijpen, dat fpiercn, geen meer dikte dan die
van den hals hebbende , zonder er ziekelijk door te worden aangedaan , krachtinfpanningcn zullen kunnen verdragen, welke men , om van eenig gevolg te zijn , tot ^zoodanig eene hoogte moet brengen, dat daardoor de banden
en vezelachtige kraakbeenderen, de wervelen onder elkander vereenigende , uitgerekt worden ? Zullen de , daar ter
plaatfe zoo talrijke , vaten en zenuwen , zonder gevaar
voor derzelver werking en weeftel, eene aanhoudende
trilling kunnen ondergaan ? Kan bovenal de uitrekking
der bloedvaten, en de vernietiging van derzelvcr veelvuldige bogten in de nabijheid des hoofds, daardoor te weeg
gebragt, aan het flagaderlijke bloed , door de drukking van
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een der einden van het uitrekkend werktuig aan deze zij
buiten naar binnen gedrongen , geene gele-dersvan
geven , met zoodanig eene kracht naar de herfe--genhid
nen te ftroomen , dat daaruit de ernftigile toevallen ontftaan ? Kan het ruggemerg , eindelijk , uitgerekt worden ,
zonder eenig gevaar van zich te verlengen ten koste van
deszelfs natuurlijke vorming ; een deel , welks omkleedfels zoo dun en prikkelbaar, het weeffel zoo fijn, de
verrigtingen zoo belangrijk , en de minde beleedigingen
zoo dikwerf, en vooral zoo dadelijk , doodelijk zijn kun
Daar buitendien al het geweld der rekking, bij-ne?
hals, en wel bepaald op deszelfs aan het-zonderp
hoofd grenzend gedeelte, aankomt, heeft men dan niet
alle reden , om te vrcezen , dat de deden eindelijk niet
dan eenen zwakken weér1land zullen bieden, en, door
zich te verlengen , het geweld der rekking alleen op de
twee eer{}e halswervelen en op derzelver vereenigende ge
wrichtsbanden werken zal ? Zoo deze banden echter zich
verflappen , kunnen zij dit dan ook niet op één oogenblik , wanneer men er het minst op verdacht is , zelfs
bij eerre zeer gewone uitrekking, doen , en daardoor eene
volkomene , of ten miníte eene onvolkomene ontwrichting
des tandwijzen uitfleekfels, allezins gefchikt, om zamendrukking van het ruggemerg, en daardoor eenen plotfelingen dood, te veroorzaken , daarifellen ? Heeft men ,
dusdoende, geene kinderen , die men onverhoeds bij liet
hoofd opligtte, zien omkomen; en wat deed men hun
toch anders, dan den hals door middel van het gewigt
des ligchaains uit te rekken, op dezelfde wijze als liet de
uitrekkende werktuigen , hoe zamengefteld en hoe vol
ook , doen ; of zoude het voortduren der uitrek-makt
langen weg niet hetzelfde kunnen bewerken,-kingopde
als het gcwigt des ligchaams , vermenigvuldigd door de
fnelhcid van het opligten , op één oogenblik gedaan zoude hebben'? LE VAC HER D LA rEUTr.iE ontkent
dit , hetgeen de rede betoogt en de ondervinding te fpoedig bewijzen zal. Voegen wij bij alle deze gevaren de
ern(lige ongemakken, als het onvermijdelijk gevolg der
drukking , door de beide einden van het uitrekkend werk-
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tuig, op de daarmede in aanraking zijnde deelen, uitgeoefend. In de nabijheid des hoofds zal het eene verzwerende ontvelling der, den uitflekenden rand en hoek der
onderkaak bedekkende, deelen, of eene zuchtige zwel
hevige boven-oog--lingvahetrofdbklen
kuilfche hoofdpijnen zijn, al naarmate het werktuig, het
hoofd voor zich uitduwende of naar zich toe trekkende,
werkt; aan het onderuiteinde van den tronk zal het eene
flandvastige terugdrukking der heupbeenderen, en dus
ook een hinderpaal voor de volkomene uitgroeijing of regelmatige ontwikkeling des bekkens zijn., Dit laatfle toeval is vooral bij jonge, de huwbaarheid naderende, meisjes zeer te vreezen, daar het bekken zich in dit tijdf'cip
eensklaps in alle deszelfs afmetingen vergroot; en ongelukkiglijk is het juist op dien leeftijd , dat men, bij IlechtS
matige krommingen, het algemeenst tot werktuigkundige
middelen zijne toeel ugt neemt; want, van welk een aanbelang het voor de kinderen ook zijn moge, eenigen dwang
te verduren, zoo hechten zij echter niet dan aan het tegenwoordig geluk ,terwijl liet nog aanflaande niets in hunne oogen is ; en niet dan door geweld zal men hen aan
eene moeijelijke houding kunnen onderwerpen. Bij jonge
meisjes is het niet, dan wanneer zij al den prijs, door
ons aan Bene fierlijke houding gehecht , beginnen te kennen, en het voordeel inzien, hetwelk andere , te dien opzigte gelukkiger bedeeld , er van trekken , dat' zij zich
aan alles onderwerpen ; maar dan heeft men vooral te
vreezen , dat , in fpijt van de grootere mate van wecriland , door de gebrekkig gevormde deelen geboden ,
de meisjes alle pogingen tot wederregtbuiging met zoor
danig een' moed verdragen, dat men omtrent de hevig.
beid der pijnen en de kracht der uitrekkingen bedrogen
wordt , en zij zichzelve tot eene volílrekte onbewegelijk-'
beid veroordeelcn, die het verfchijnen der natuurlijke
verfchijnfelen , als kenmerken der huwbaarheid , vertragen, of ongeregeld maken moet. Maar al te dikwijls
heeft de ondervinding, de gegrondheid dezer vreeze bewezen.

(Ilet vervolg en Plot hiernri.)
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GESPREK UIT DE LAATSTE DAGEN VAN PERICLES. (*)
PERICLES, ALCIBIADES.

(Lhoonvertrek van Pericles. Pericles bedlegerig.)
'

j''

PERICLES.

1 k voel mijn flerfuur naderen. Van ti, Alcibiades! zal
voortaan het lot van Athene en Griekenland afhangen.
Er ligt mij aan gelegen, u te onderhouden over het doel ,
dat mij gedurende den loop mijns levens bezig hield —
over het welzijn van ons vaderland. De oorlog van den
Peloponnefus , door de Spartaanfche ongevoeligheid , hoog
eerzucht onvermijdelijk geworden, is niet van-moedn
gevaren ontbloot. Wijsheid , flandvastigheid , fpaarzaamheid in het gebruik der openbare geldmiddelen , en de
trouw der bondgenooten , worden meer en meer noodza
-kelij.
ALCISIA.DES.

Ik voel mij geftreeld door de achting , waarmede gij mij
vereert. Ik zal trachten u na te volgen, uw werk te
voleinden. De roem van uwen naam , in flrijd tegen het
plan van onderdrukking, door de Spartanen gefmeed,
heeft gezegevierd op de regeringloosheid der bondgenooten ; hij heeft de eerzucht der Perzifche Monarchen bedwongen. De tijd is dhhír y waarin de Grieken, aangevoerd
door de Atheners , eindelijk de meesters der wereld ílaart
te worden.
PERICLES.

Hoe? door welke middelen?
(+) Getrokken uit een werk, getiteld: Périclès, de l'inf uence des beaux arts fur la félicité publique ; waaruit een

ander stuk: over het gel;+ken van Afbeeldingen en Portretten,
,'oor Schilders en Beeldhouwers, door mij vertaald en door
wijlen mijnen geachten vriend L U B LI N I{ ingezonden , bevorens in dit geacht tijdfchrift is geplaatst geworden.
Utrecht.
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GESPREK
ALCIBIADES.

Beginnen wij met Sicilië , het vasteland van Italië en
Afrika te veroveren, en wij zullen volk en geld genoeg
vinden , om het rijk van Perzië te verwoesten.
PEP. IC LES.

Zult gij de Grieken overreden, u in zulke plannen bij
te taan ?
ALCIBIADE S.

Het is mijn hoogfle wensch , tot het welzijn der Atheners mede te werken. Hun ten gevalle neem ik 's volks
denkwijze aan , deel ik in hunne gevoelens , en wijd ik
mij, met een onuitfprekelijk genoegen, aan hun geluk.
Tot hiertoe was de fchatl ist rijk, --- het volk arm. De
Atheners , in den oorlog te lande en ter zee en in de
openbare werken den dood trotferende, in bekrompene en
boerfche woningen huisvestende , te midden van prachtvolle tempels , fchouwburgen en galerijen, gekweld door
oude hymnen en vermoeijende godsdienílige feesten , waren in hunne fombere verblijven tot hiertoe verffoken van
de genietingen der fchoone kunt'ten. Ik verbind mij , elks
afzonderlijk geluk te bevorderen. Ik zal hen , door het.
Ioltii.as der vermaken en rijkdommen , gemakkelijk vervoeren tot roemrijke ondernemingen , die door den buit des
vijands voordeelig zullen zijn. De gevaren van zulk een
ontwerp, ik erken liet, zijn onberekenbaar ; maar de
hulpmiddelen, die het vernuft uitdenkt, zijn zulks desgelijks.
PER CLEES.

Meent gij u aldus van den bloei van Athene te verzekeren ?
ALCIBIADES.

Het welzijn van 't algemeen wordt zamengefleld door
het welzijn van elk lid in 't bijzonder. Welk belang fielt
de Athener in de pracht van tempels , die hij niet bewoont ? in den luister van godsdienífige feesten , die
nits anders bedoelen dan het behoud van Bene bijgeloovige eerdienst ? In zijne woning alleen wenscht hij het
genot te hebben van de genoegens , die de fchoone kun-
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Lien opleveren; d^iár wil hij de geneugten der weelde
finakcn ; dhhr voldoen aan zijne begeerten , bloemen ftrooijen op het pad des levens, en deelen in de rijkdommen
van den Staat , welke magt noch rijkdom kent, dan waar
de burgers hunne dagen beleden om deszelfs voorfpoed
te verbeteren. De Athener wordt beheerscht door zucht
tot vermaak. Door dc bekoorlijkheid daarvan , ik herhaal het, wil ik hen geleiden tot den roem. Hij is de
ziel en het leven van mijn beflaan ; en de hoop, dat de
Grieken ééns zullen zeggen , „ dat Alcibiades hen ver„ baast door dingen, onuitvoerbaar voor anderen," ver
mijn hart. Niet de waarde der bekwaamheid en door--vult
flepenheid van Benen Themistocles , noch de wijze onverfchrokkenheid van eenen Miltiades ; maar de onvermoeide en heldhaftige , bijna fabelachtige vermetelheid
van Thefeus. Hij vereenigde de volken van Attica; ik Lid
mij voor, llechts éénen Staat daar te flellen uit al het
volk van Griekenland. Men komt zelden verder, men
vindt nooit meer veerkracht in zichzelven, dan wanneer
men geene palen helt aan zijne ontwerpen; en de kunst,
om de gemoederen dienstbaar aan zich te maken, door liet
aannemen der neigingen, finaak, zeden en gevoelens van
hen, die ons omringen; deze kunst die ik mij eigen
gemaakt heb, biedt mij vele hulpmiddelen aan.
PERICLESL

Gij hebt mij van uwe gevoelens , gedachten en ontwerpen deelgenoot gemaakt. Ik kan u, Alcibiades ! mijne
erkentenis niet beter betoonen , dan ook u de beweegredenen, die mij hebben bezield , de grondregels , die ik
heb gevolgd , gedurende veertig jaren van een gelukkig
bewind, bloot te leggen.
Ik was Heeds bedacht, om, vóór liet daar(iellen eener
onderneming, de middelen daartoe te berekenen , zoo wei
mogelijk aan het toeval over te laten, en daardoor-nig
meester van den nitilag te worden. Het volk acht niet
altijd de genen , wicn het genegenheid betoont, en veracht
vaak hen , die het vleit. Terwijl ik trachtte , door de
zuiverheid mijner bedoelingen en door mijnen ijver voor
Lee a

28 GT:SPI rK

's volks welzijn , mij deszelfs vertrouwen waardig te maken , wachtte ik mij voor lage vleijerij en ecne te groote
gemeenzaamheid. Ik heb fleeds een' grooten afpand ge
volks eigenzinnigheid en de rede, die-houdentsfc'
mij geleidde ; en , verre van mij te vernederen , om in de
vooroordeelen der meerderheid te deelen , heb ik al mijne
pogingen aangewend, om zulke mannen tot mij op te heffen , die, hoezeer zij ongetwijfeld goede hoedanigheden bezaten , echter, in hunne betrekking van krijgsman , onder
bewindslieden, :kunllenaars of handwerkslieden,-gefchikt
in ondervinding niet gelijk konden (laan met den flaatsen krijgsman, die geheel zijn leven aan het, welzijn zijns
vaderlands toewijdt. Mijn doel is nooit geweest , om aan
het vaak zoo eigenzinnig gevoelen der menigte te behagen. Ik heb niets gezocht dan het getuigenis , dan de
voldoening van mijn eigen hart.
Ik heb gemeend, dat de veredeling der fchoone kun
verband moest flaan met het algemeen nut,-fteniauw
en trachtte, door de pracht der openbare gebouwen, de
fchoonheid der hymnen, de juistheid der danfen, de vol
en door godsdienflige en-maktheidrfcouwpln,
vaderlandfche feesten, den mensch te ontrukken aan het
verderfelijk eigenbelang , en zijne vermaken te vereenigen
met zijne liefde tot deugd en met den voorfpoed van den
Staat. Ik heb het voorbeeld gegeven van huifelijke fpaarzaamheid en nationalen luister, omdat ik verlangde, dat
de Athener zijn genot zou zoeken in de vereering der Goden en in de viering van de nagedachtenis der vaderlandfche
helden ; omdat de mensch, in den form zijner driften
van alles misbruik makende , zelfs het bevallige der fchoone kunflen aanwendt , ons liet afkeerwekkende en verachtelijke van zijne ondeugden aan het oog te onttrekken ;
omdat liet, eindelijk , indien het waar zij , dat de onder
Rijken vroeg of laat een uitwerkfel ia van het-gander
bederf der zeden, van belang is , de kunffenaars alleen bezig te houden niet voorwerpen , die gefchikt zijn , om in
de harten den eerbied voor de Goden en de liefde tot waren roem te voeden. De arme zoo wel als de rijke neemt
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deel aan den luister der fchouwfpelen , aan de volmaking
der nationale feesten , aan de majesteit der tempels, en
aan de uitnemendheid der meesterhukken , waarmede zij
verfierd zijn ; en de vermogende man , die , door een
zoo edel gebruikmaken van zijne fchatten , de bronnen
van geluk zijner medeburgers vermeerdert, verbindt hun
harten aan zich door dankbaarheid, en rigt zich ecne-ne
duurzame eerzuil op voor het nageflacht. Maar de weelde in het inwendige der huizen, die menigte flaven , dat
najagen van wellustig genot , die overvloed van kostbare
meubelen , naauwelijks opgemerkt door Benig deelgenoot
der vermaken , zijn dit niet zoo vele gevaarlijke voorwerpen, die de afgunst van den behoeftigen opwekken, en
weldra ophouden den bedorven fmaak van den bezitter te
voldoen ?
De fchoone kunfften zelve raken in minachting , wanneex
zij flechts werktuigen zijn van weelde en zedebederf. De
kunftenaar, beheerscht door zijne kunstliefde en gevoel
voor het fchoone, voelt , als 't ware, eene onwederllaanbare aandrift tot daarftelling van uitmuntende werken
maar denkt gij niet, Alcibiades" dat de prikkel der eere
zijnen ijver vermeerdert? Stellen wij ons flechts voor,
wat er in de ziel van eenen Phidias omgaat, als onder
zijnen beitel het marmer dc gedaante aanneemt van eenen
Jupiter van Olympus , het aanftaand voorwerp der aan
een groot volk ! Wanneer deze zelfde Phi--bidngva
dias gedwongen werd, zijn talent aan te wenden tot ver
Benen ambteloozen-fierngvahtwo rekn
rijke, die door onwetendheid onbekwaam was , de fchoonheid van zijnen arbeid te beoordeelen en te fchatten, zou
hij zich dan niet met bittere fpijt moeten afvragen : „ wie
„ zal mijn werk zien ?" Geloof mij , Alcibiades ! de vol
kunst en de eer van den kunf'enaar zijn-komenhidr
onaffcheidelijk verbonden aan het nut van het algemeen.
Dusdanig zijn de grondregels , die ik beftendig heb ge
zijn zoo vele gelukkige jaren verloopen -volgd,;—az
die een fchoon tijdvak in de gefchiedenis van Athene uit
Veel ben ik aan de wijsheid van Anaxagoras ver--maken.
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pligt, die mijne denkbeelden verbeterde. Het zij mij geoorloofd, mijne beden tot het Goddelijk Wezen op te zenden , dat uw vriend Socrates u dezelfde dienst moge bewijzen. Mogt gij even grootmoedig , en fleeds wijzer en
gelukkiger worden dan Thefeus! Moge het waar geluk
van Athene uw werk zijn !
ALCIDIADES.

Wanneer ik u, wanneer ik Socrates hoor, neem ik"mij
voor, die moeijelijke paden te bewandelen, op welke iedere fchrede door de rede moet zijn geleid; maar zoodra
zich de gelegenheid aanbiedt, om de toejuichingen van
het volk te verwerven, of eene eerzuil te verkrijgen, dan
geef ik mij weder aan mijnen hartstogt en de zucht naar
eer, die mij vervoert, over.
PERIOLES.

Ook ik , Alcibiades! was bedwelmd door eer in mijne
jeugd ; maar ik bemerkte weldra , dat de item der vleijerij
zich mengde in de loffpraken , welke men mij toezwaaide , en dat ik , om de goedkeuring van het publiek te
verwerven, medepligtig moest worden aan deszelfs ongeregtigheden. Het zelfverwijt kwelde mij als eene furie.
De ondervinding en het nadenken vernietigden de begoocheling der valfche eer. Ik kende eindelijk de voortreffelijke waarheid. Ik had den moed, mij aan dezelve te
hechten. De kalmte der ziel was mijne belooning. Ik
vormde groote ondernemingen, omdat ik van derzclver
nut zoo wel, als van de mogelijkheid van derzelver uit
overtuigd. De ware eer is mij gevolgd,-voering,was
de valfche te bejagen. Mijn leven is
ik
ophield
zoodra
afgeloopen zonder verwijt, en ik ílcrf tevreden.

DE ONTWAKING VAN EEN' SCHIJNDOODE IN ZIJNE EIST,
DOOR HEMZELVEN VERHAALD.

C

HRISTOPHER nODGS ON, te Bristol, geeft van deze
allerontzettendf}e gebeurtenis , heinzelven bejegend , het navolgend verslag , welks mededeeling wij thans vooral ,daar op
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het Pluk der begra£enisfen in ons Vaderland eerlang nieuwe, allezins heilzame verordeningen zullen worden in werking gebragt,
uit meer dan één oogpunt befchouwd , giet ondienftig achten.

Van der jeugd af aan was ik aan vallende ziekte onderhe.
vig, welker aanvallen gemeenlijk omílreeks volle maan zich
openbaarden. Mijne geliefde vrouw MARTHA (mijne eerfte
vrouw namelijk , nu reeds vóór 40 jaren overleden) zeisje
mij meermalen, dat mijne anders roode kleur, een of twee
dagen te voren, in een doodelijk bleek verwisfelde ; en zij
verloor mij alsdan, als 't ware, niet meer uit het oog, terwijl
zij, door lange ervaring geleerd , de toevallen zelve wist
te matigen. Na haar afflerven zocht ik fpoedig wederom
eene andere vrouw, wijl ik het eenzame om mij henen niet
konde verduren; een gevoel s dat,. tnins achtens, flechts
eenen weduwenaar in die mate eigen is. Mijne tweede vrouw,
thans ook reeds overleden, was geene zoo fcherpzinnige waar
maar eene voortreffelijke buishoud(ler; en aan hare-nemilr,
fpaarzaamheid dank ik, naast God, mijne redding bij de ver
-fchrikelj
gebeurtenis welke ik thans gá befcbrijven.
In de kerk te Bristol, waar ons familiegraf zich bevindt,
is een groot gewelf, waar elk 5 die zulks kan bekostigen,
wordt bijgezet , en wel in eene boden kist. 1' ier verblijft
hij , tot dat zijne betrekkingen hein vergeten hebben hetwelk
in Bene handelitad veelligt fpoediger t dan elders, plaats
grijpt. Waarfchijnlijk moet alsdan, gelijk te ,Zonden het geval is, de doode in het einde zijne verblijfplaats ruimen en
wordt het oude lood voor de kerk en door de doodgravers
gebruikt, waardoor, tevens plaats voor nieuwaankomenden
wordt gemaakt, met welke men daarna even zoo te werk
gaat. Doch, om tot mijne huishoudelijke echtgenoote terug
te keeren, uit zuinigheid had zij mijn vermeend lijk in eene
ruime kist van dennenhout doen begraven , welker zwaarte (om
voor het publiek de ware toedragt der zaak te verbloemen)
door een paarhonderd pond gewigt, ter helfte aan het hoofden voeteneinde verdeeld , werd vergroot. Het zij verre , dat
ik haar die karigheid omtrent mij zou ten kwade duiden, wijl
juist deze mijn herleven bewerkte.
Ik had (dit herinner ik mij nog zeer goed) des middags
regt fmakelijk gegeten; doch ook niets anders, dan dir., kan
ik mij te binnen brengen, tot op het oogenblik, dat ik uit
;

;
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mijn gewoon toeval weder tot mijzelven kwam, (dat dit
het geval geweest was, bemerkte ik weldra aan zeker gevoel
bij mijn ontwaken) en mij verwonderde, dat ik mij ghheel
in het donker en als gekluisterd vond. Ik konde mij naauwelijks bewegen ; zoo als ik ontwaarde, toen ik het dek ,
waarin ik zeer ílijf gewikkeld was, wilde opflaan. Mijne
band konde ik , wat ik ook deed , niet aan mijn hoofd brengen ; want mijn elleboog (uitte op een' harden bodem , en
mijne hand op een voorwerp boven mij, dat mij befloten
hield. Uit dit vruchteloos pogen, en dewijl ik voelde, dat
ik, met uitzondering van het mij ontwikkelend bedekiel,
naakt was, hefloot ik levend begraven te zijn! Deze gedachte overviel mij plotfeling. Mijn eerfte gevoel daarbij was
verwondering , en gelijk aan dat van een kind, uit diepen flaap
gewekt, en nog niet genoeg ontwaakt, om hetgene hem omringt te onderfcheiden. Maar, toes Diu de ontzettende wezenlijkheid met al hare ijzingwekkendc kracht op mij indrong, God! hoe befehrijf ik het gevoel, dat mij thans aangreep i' ..... I iet was , alsof een kogel mij het hart doorboorde. Neen, geene Hel kan verfchrikkelijker zijn, dan dit
gevoel op dat oogenblik! Een tijdlang lag ik bewegingloos,
van fchrik als verfeend. Vérvolgens brak het angstzweet uit
alle poriën van mijn ligchaam door. De indruk was zoo geweldig, dat ten laatlie deze onbefchrijfelijke gewaarwording
in eene ijskoude, verdoovende wanhoop overging. Naardien
geen firaal van hoop door de duisternis, welke mijnen geest
gelijk mijn ligchaam omringde, konde dringen, zoo volgde
nu een ftil berusten in mijn lot. Ik begon meer bedaard aan
den dood te denken, en te berekenen, hoe lang ik wel zou
kunnen leven, eer de honger aan mijn beflaan werkelijk een einde
maakte. Ik bad God, dat ik zonder morren en zoo kalm ,
als ik mij thans gevoelde, flerven mogt. Ik poogde in mijn
geheugen terug te roepen de voorbeelden van menfchen , die ,
en hoe lang zij, zonder voedfel te nuttigen, geleefd hadden.
Dus deed mij de rust der vertwijfeling, betrekkelijk , tevreden
zijn, In vergelijking met den toefland, in welken ik mij vervolgens bevond , toen mij weêr eene fchemering van hoop
opging. Mijne dagen toch waren geteld—ik moest toch ein..
delijk eenmaal flerven — dus thans Hechts een weinig vroeger , dan anders het geval zou zijn geweest. Deze gedachte
vertroostte mij ongemeen; en ik geloof inderdaad, dat, zoo,
de hongerdood Hechts eenigzins dragelijk ware, (en ik had
-

DOOR IIE11IZELVEN VERHAALD.

733

wel eens gehoord, dat die niet zóó zwaar is , als men gemeenlijk denkt) mijn levenseinde kalm zou zijn geweest.
Zoo ik mij wèl beziene, duurde evenwel die kalmte niet
lang. De rede fluisterde mij toe, dat, zoo ik werkelijk begraven en de aarde rondom mijne kist zamengedrukt was , ik
niet zou kunnen ademhalen , hetwelk ik toch nu met tamelijk gemak doen konde. Ik dacht dus niet aan het gewelf,
maar verbeeldde mij, dat ik op het kerkhof lag, en men mij
welhaast daar zou komen begraven. Zoo zonderling is de
wisfeling der gemoedsaandoeningen, dat ik, die mij bereid
had willig den hongerdood te ondergaan, den plotfelingen
dood door verflikking thans voor honderdmaal fchrikkelijker
hield. Ilet denkbeeld, dat ik nog niet begraven was, noopte
mij nu tot angflig dreven , om mij naar buiten te doen hooren.
Ik fchreeuwde zoo geweldig, en floeg met zoo veel kracht tegen de zijden en het dekfel der kist, tot dat ik geheel heesch en
uitgeput was ; doch vergeefs: eene diepe ftilte heerschte rondom
mij in de dikke duisternis ! Thans greep mij de fchrikkelijkIle
doodsangst aan, en — ik woedde tegen mijzelven en in mijn
eigen vleesch, tot dat ik geheel buiten mijzelven geraakte.
Toen ik weêr bijkwam, riep ik luid mijne vrouw bij haren
naam; ik bad en — lasterde, zoo ik vreeze, God; want ik
wist niet meer, wat ik zeide of deed, tot dat andermaal mijne krachten bezweken , en de natuur van nieuws in momentele gevoelloosheid vertlerking zocht. In dezen toefland had
ik eene voorstelling van onbefchrijfbaren aard; bijaldien het,
namelijk, iets dergelijks , en niet veelligt een blik , door de
geopende poort des doods, in de Geestenwereld was; het was
iets geheel wezen- en vormeloos. Daarop volgde wederom
diepe duisternis en flilte; de duisternis en flute eener ontzet
wezenlijkheid.
-tend
Uit eenen benaauwden flaap, naar ik vermoede, ontwaakt,
beproefde ik wederom, zoo veel mijne krachten zulks nog
vergunden, mij te doen hooren. Ik bemerkte thans, dat
ik, hoewel met groote moeite, mij op zijde keeren en eindelijk zelfs koude omdraaijen. Den rug nu opheffende, beproefde ik, met de meestmogelijke infpanning , liet dekfel
der kist te doen fpringen; maar de fchroeven wederflonden
elke poging; ook konde ik mijne kniën niet hoog genoeg optrekken, om deze daarbij te doen medewerken, en er bleef
mij alzoo niets over, dan de houding van een' doode weder
aan te nemen , en , tegen wil en dank, mij eenige rust te
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gunnen, om dan dezelfde wanhopige pogingen, welke ik
zoo nutteloos had bevonden, weder te herhalen. Terwijl ik
dus uitrustte, (zoo men eene werkelooze foltering rust kan
heeten) weende ik als een kind, wanneer ik aan den zonnefchijn , aan den blaauwen hemel, aan de frisfche lucht dacht,
welke ik nooit weer zou genieten, -- hoe levende wezens
zich op de firaten bewogen, en duizenden om mij heen bezig of vrolijk waren, terwijl ik beftemd was in ellende om te
komen! Waarom moest mijn noodlot anders zijn, dan dat
van dezen? Ik had geene zware misdaden te betreuren , en
toch leefden honderd misdadigers in het volle genot des levens 1..... Daar dacht mij den toon eener klok te hooren !
Ik vloog op, en — kneusde mij het voorhoofd tegen mijne
doodkist. Met ingehouden adem luisterde ik. Ja ! het was
inderdaad eene klok, welke het uur floeg. Deze klank was
voor mij een nieuw leven ! „ Ik ben dan ten minste nog niet
begraven — men zal komen, om mij te begraven -- men zal
mijne kist optillen, en dan -- dan kan ik mij Immers gemakkelijk doen hooren!" Dat was balfem voor mij. Ik riep van
nieuws aan, floeg met alle mij nog overige kracht tegen de
wanden mijns kerkers , en liet eerst din af, wanneer Ik niet
meer konde.
Thans begonnen mij , in mijnen benaauwden toef'iand , op
een' harden planken bodem uitgeflrekt , al de leden geweldig
zeer te doen; en dit, aanhoudend bedevang, gepaard met het
onbefchrijfbaarst zielelijden , bragt ten laatfie eene foort van
razernij te weeg, welke in eene heftige koorts eindigde. De
flapen van mijn hoofd brandden en klopten; de tong werd
droog, lichtjes zweefden mij voor de oogera, en mijn brein
duizelde. Gewisfelijk werd mijn leven thans nog alleen door
krachtverlies onderhouden , hetwelk , terwijl her mij gevoelloos
maakte voor de geweldige fpanning der herlenen, de natuur
vergunde, tot zekere bedaardheid terug te keeren; maar ach,
alleen om nog eenmaal voor het verfchrikkelijkst lijden op te
leven, waarin de zielangst mij niet zelden al de ligchaamsfmarten deed vergeten 1
Hoe veel tijds ik in dien toefland van lijdelijke en worfteIende marteling fleet, kan ik niet zeggen. Maar thans werd
de dorst ondragelijk;mijn mond fcheen vol heete asfche. Wederom vernam ik den hollen klank eener klok, die, uit de
diepe toonen te oordeelen, van grooten omvang zijn moest.
Geene fpleet liet eenig licht door; en toch moest iets van
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dien aard plaats hebben, dewijl ik zonder verfche lucht niet
zoo lang had kunnen lijden. Veelligt was het nacht, toen ik
in mijnen kerker van zes planken werd geplaatst. Andermaal
en nogmaals hoorde ik de klok — en nog altijd in den nacht
des doods. Almagtig God , welk een gevoel!
Langen tijd — zoo fcheen het mij althans toe — lag ik
nu weder, verdiept in mijn lijden,bewegeloos daarheen. Mijn
hoofd gloeide; mijne leden veroorzaakten mij vele (marten;
op onderfcheidene plaatfen had ik mij verwond; mijne oogen
waren zwaar ontíloken. Ik zocht verligting, door mij op de
regterzijde te wenden, daar ik tot dusverre beílendig op de
linker had gelegen. Thans ontdekte ik eene flaauwe fchemering, door eene opening, ongeveer een' halven duim in doorfnede , welke zich regt onder mijne kin bevond. Ik greep
daarnaar, en het bleek mij, dat daar een kwast in het hout
geweest was, welks ruimte door het grove doek, waarmede
de kist van binnen bekleed was , bedekt werd. Ik doorboorde
hetzelve met mijnen vinger. Hoe zwak het licht ook ware,
dat nu voor mij opging, mij was het een zonneftraal der
vreugde. Wanneer ik mijnen nek in zekere , wel is waar zeer
ongemakkelijke ftelling bragt , konde ik fchuins door deze
opening gluren. In het eerst zeg ik enkel iets lichts, en kon
geen voorwerp onderfcheiden ; maar, zoodra de hoop weder
in mij ontwaakte, fchenen zich mijne zintuigen insgelijks op
te fcherpen. Ik floot, voor een paar minuten , beide de
oogén , om dezelve eenige rust te verfchaffen. Eindelijk kon de ik onderkennen, dat regt tegen mij over zich een klein
venfler met zware ijzeren traliën bevond, door hetwelk het
licht tot mij weldadig doordrong. Ik gaf een kreet van ver.
rukking. Ik moest mij dan nog onder menfchen bevinden;
want de dikke duisternis om mij heen was verdwenen! Ik ver
voor eenige oogenblikken , mijn lijden ; ja zelfs de akelige-gat,
twijfel, of en hoe ik mijner gevangerisfe zoude ontkomen,
eer mij de honger doodde, werd voor eenigen tijd uit mijne
ziel verbannen, en keerde toen eerst weder, wanneer ik, van
wege de duizeling, welke mij het onophoudelijk Slaren op
één punt veroorzaakte, niets meer zien konde.
Allengskens maakte ik nu uit de zware fleenen van het
ven(ier, alsmede nit de dikke traliën, op, dat ik mij in het
gewelf der kerk bevond, en werd in dit denkbeeld nog ver
toen ik het uiteinde van twee of drie doodkisten ontwaar--flerkt,
de, tusfchen mij en het venfler geplaatst. Onafgebroken bleef

736

ONTWAKING VAN EEN' SCHI,jNDOODE IN ZIJNE KIST.

ik op hetzelve ftaren, tot dat het donker begon te worden,
met een gevoel , door tong noch taal uit te drukken! Toen
het nachtelijk duister meer e n meer naderde, keerden ook de
vorige doodsangften met tienvoudig geweld weder; en ik
geloof, dat ik eindelijk of in gaap of in onmagt viel. Ontwakende, of tot mijzelven komende, trof een gerucht mijn
gehoor, als van het knarfen eener zware deur op hare fcharrlieren,en ik zag kaarslicht door de opening mijner kistheendringen. Luide riep ik uit: „ Bij uwer ziele zaligheid , verlos
mij! Ik ben hier levend begraven!" — Het licht verdween
plotfeling. Vrees fcheen den voet van hem, die het droeg,
bevleugeld te hebben ; immers ik hoorde eene basfiem denzelven zacht terugroepen , en vervolgens zeggen : „ Zoo hier iemand is , dan werd hij hier opgefloten. Geef mij het licht
T OM! — de dooden fpreken niet. Schaam u, v OM! Een
van ons gild laat zich door doodsbeenderen geen fchrik aan
Hierop riep ik weder, zoo hard ik flechts vermogt :-jagen."
„ Ik, ben levend begraven 1 Red mij!" — „ De bijl, TOM !"
riep nu de [foute lijkendief : „ de Item komt uit gindfche
kist. Dat verd..... begrafenisvolk heeft waarfchijnlijk zijne
zaken te haastig verrigt."
Nog weinige minuten, en ik zat overeind in mijne kist. —
Hier fluit ik mijn verhaal, onmagtig, als ik ben, om de gewaarwordingen van dat oogenblik te fchllderen. Des lezers
gevoel vervulle , wat de doode letter niet vermag onder woon
den te brengen! Bidde hij vurig, dat God en goede menfchen hem behoeden voor de verfchrikkelijkfte van alle denkbare rampen -- die van levend te worden weggebragt naar
de plaatfe der ontbinding, van waar men niet dan ten jong
ften dage wederkeert!
,

IETS OVER DE TURKEN EN OVER SCHUMLA.

ijzonder in het oog loopend is het volftrekt liaan blijven
B
der Turken bij hunne oude zeden en gewoonten. Vóór meer
dan vierhonderd jaren kwam dit volk over den Hellespont,
was finds beftendig in aanraking met Luropeërs en derzelver
gebruiken , drong meer dan eens , zelfs tot IYeenen, door in
het hart der Christenheid. Terwijl alles rondom hen heen op
deze of gene wijze voorwaarts ging, bleven zij hardnekkig
ilililaan. Met zeer weinig uitzonderingen , is de volltsmasfa
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nog geheel die onkundige, eigenzinnige, onbuigzame horde,
die van Izië's gebergten afdaalde. In het groote zoo wel
als in het kleinfe, in het gebruik van een fcheermes en eene
zaag, zoo wel als in letterkunde en kunst, hebben zij nog
beden hunne oude, karakteristieke gewoonten: de Turkfche
barbier ftrijkt met het mes van zich af, de onze naar zich
toe; de timmerman , daarentegen , trekt de zaag naar zich
toe, wijl derzelver tanden binnenwaarts, — de onze floot
haar naar beneden , wijl de tanden buitenwaarts flaan; de
metfelear zit bij zijnen arbeid , de onze flaat ; de fchrijver
fchrijft op zijne hand en van den linker- naar den regterkant,
de onze aan Bene tafel en van de linker- naar de regterzijde.
Deze zaken mogen zeer onbeduidend fchijnen ; het zijn echter werkelijk even zoo vele karaktertrekken.
De ttad Schu;nla ligt in den hoek eens dais aan de noordelijke helling van den Balkan. Balkan beteekent een' moeijeliken pas. Deze bergketen begint met eene reeks nederige
heuvelen, die zich allengskens tot bergen van aanmerkelijke
hoogte verheffen. Van den kant des Donaus fchijnen zij bijkans onbeklimbaar; zij loopen langs den horizon als een
üerke muur heen, die trapswijze tot in de wolken flijgt. De
keten firekt zich, van de Golf van Venetië tot aan de Zwarte Zee , ongeveer 500 (Eng.) mijlen ver uit; hare breedte,
met het heuvelachtige land op beide zijden , mag wel een
honderd mijlen bedragen; de hoogere keten is niet boven de
sg tot 3o mijlen breed. In de preek van Schumla vormen
de bergen een amphitheater, aan welks voet zich eene zeer
uitgebreide vlakte, noordwaarts naar den Donau, oostwaarts
naar de Zwarte Zee , uitbreidt. De Balkan fcheidt dus alleen
de vlakte tusfchen Konjlantinopel en den Donau; en hadden
de Rus/en maar eerst het gebergte in den rug, zoo zou hen
niets in hunnen marsch fluiten , dan de flrijdkrachten des vijands zelv'. Schumla, waar de beste koper- en bliklagers
des rijks wonen, telt ongeveer 6o,000 zielen; in de boven
wonen de Turken, in het benedengedeelte .roden i 4rme.-flad
niërs , Grieken.
Als krijgspunt is Schumla van groot gewigt, als loopende
hier alle wegen van de Donau - vestingen zamen. De aarden
wallen, met bakfleenen muren en flerke wachttorens op de
flanken, firekken zich, op een' oneffen grond , drie mijlen in
de lengte, ééne mijl in de breedte uit. Hier Ploegen de Turken, van ouden tijd af, hun verfchanst leger op. Tweemaal
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trokken de Rus/en op Schuinla aan; R O M A N Z O F in 1774,
in I S Io , en werden beide keeren teruggeflagen.
Gelukt het den Rusten ditmaal, deze vesting te bemagtigen,
zoo ontmoeten zij, gelijk gezegd is , een' tweeden , nog
geduchter hinderpaal, het gebergte. Over deze ontzaggelijke
fchutsweer loopen flechts vijf begaanbare wegen; een van
Sophia naar Bazargik, twee van Ternova over Keifanlik en
Selymnia, en twee van Schuanla over Carnabat en Haidhos;
de drie eerlle geleiden naar 4drianopel, de twee andere regt
naar Konflantinopel.
De eenige voor krijgsondernemingen gunilige tijd is hier de
lente; het land is te dien tijde ongemeen fchoon en gezond;
bronnen en ílroomen leveren goed drinkwater en gras enz. in
overvloed: maar bij den naderenden zomer verdroogen de be..
ken, verdwijnt het gewas; niets blijft er over, dan een dor,
gloeijend aardrijk , over dag door de zonnehitte verfchroeijende, en des nachts door zwaren, kouden dauw dergezondheid uiterst nadeelig. Elk leger, in ouden of nieuweren tijd,
dat in dit jaargetijde in Bulgarië krijg voerde, heeft den ver
invloed des klimaats ondervonden. De talrijke pas.-derflijkn
fen, door een handvol inenfchen tegen een gansch heir te
verdedigen , en die even zoo vele vesten vormen , achter
welke de Turken zoo hardnekkig ítrijden; de verfpreide dorpen, noch befcherming noch hulpmiddelen aanbiedende, —
dit alles zijn hinderpalen , welke den Rus/en bij ondervinding bekend zijn. In den jongden oorlog ,toen 100,000 Rusten
de ganfche vlakte bezetteden , dacht men er niet eens aan , het
gebergte over te trekken. Ook fchijnen de Turken van dien
kant voor hunne hoofdtlad niet te vreezen , vertrouwende
fchier alleen op de bergvesting, door de Natuur hun ver
aanval van den zeekant verwekt hun oneindig-lend.D
grootere bezorgdheid.
KAMIN SKY

DIEFACHTIGHEID DER AANZIENLIJKEN VAN CHILI.

(Uit Travels in Chili and la Plata, by J
2 Jool. Land. 1826.)

In

O HN MIERS,

liet algemeen bewonen de Chillers geene eerlijkheid
—
in zaken van handel,, dan uit noodzake, en niet uit eenige
zedelijke overtuiging. hunne neiging tot bedriegerij oefent
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zich gaarne omtrent voorwerpen van weinig waarde. De voor
kooplieden zullen voor de verzoeking bezwijken, tel.-namfle
kenmale dat zulks onopgemerkt kan gefchieden. Vele Engel.
feite handelaars hebben mij hierin , als eene zeer gewone zaak ,
bevestigd. Onlangs trad ik in den winkel van een' koopman, die aan eenen anderen voor tweeduizend dollars aan
koopwaren verkocht. Deze betaalde dezelve contant, en deed
ze door zijne dienstbaren huiswaarts brengen: bij het inpak
greep hij. van een' voor de hand liggenden ílapel eene-ken
katoenen fhawl, naauwelijks meer dar, anderhalven dollar
waard , en verborg dezelve tusfchen de wollen ftoffen , welke
hij gekocht had. Intusfchen verzekerde mij de verkooper, dat
hij aan denzelfden man gereedelijk een krediet van duizend
dollars zou verleenen. Deze foort van kleine dieverij is gemeenzaam onder de Chiliërs van den besten naam en het grootfle
vermogen. Ik kan niet nalaten, hiervan een paar opmerkelijke
voorbeelden bij te brengen van vrouwen uit de aanzienlijktle
klasfe. De beide dieffallen werden gepleegd aan Lady c o c HR A NE. De eerlte had plaats op een Bal, door den 4merikaanfchen Conful gegeven. Bij het binnentreden der zaal
werd gezegde Dame aangefproken door drie Chili/cite vrou
wen van den hoogtien rang, welke, naar de gewoonte des
lands, haar veel onderfcheiding en duizend beleefdheden bewezen, en haar beurtelings omhelsden. Maar ten zelfden
tijde werd een kostbaar juweel aan haren opfchik ontvreemd. Zij ontdekte zulks weldra , bij liet opmerken dat
haar gewaad gefcheurd was. Vruchteloos werd inde zaal rond gezocht. Maar, een jaar daarna, deed zich een Priester bij
de Lady aanmelden, en overhandigde haar, in een afzonderlijk onderhoud, het verloren juweel, zeggende dat eene Dame hem in de biecht den diefílal had bekend , en dat hij,
tot eerl#e voorwaarde van boete, op de wedergave aan de
wettige eigenaresfe had aangedrongen. — De tweede dieverij
gebeurde bij een bezoek aan Lady c o c n R A NE van drie andere Dames uit een der eerlle huizen van Chili. Zij verzochten
hare kanten te mogen zien , ten einde eenige halen voor zichzelve uit te kiezen. Men bragt Bene doos , waarin kanten
mutfen, die achtervolgens bewonderd werden; maar, bij het
bergen ,miste de Lady drie zeer fijne kanten mutfen en eenige flukken kant, in een papier gevouwen. Zij gaf zulks
terílond aan hare bezoekflers te kennen; en , toen de Dames
van derzelver fofa's oprezen, as om haar te helpen zoeken,
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viel de laatstgenoemde kant op den grond , gewikkeld in den
zakdoek van eene harer. — Nog een ander voorval van eenigzins verdachten aard viel voor ten huize van Lord co c x R AN E. Hij bezat een kabinetje van rozehout, inhoudende een
aantal medaljes en munten , een gouden horloge, onderfcheidene edelgelleenten, en eenige familieftukken , aan welke hij
hooge waarde hechtte. Gedurende zijne afwezigheid op eenen
kruistogt verdween dit kabinetje uit zijne zijkamer. Men deed
vele nafporingen , vervoegde zich tot den Gouverneur, ondervroeg de bedienden, loofde belooningen uit; alles te ver
maanden daarna ontdekte Lady co C Fi R A NE,-gefs.Eni
bij een bezoek aan de dochter des Gouverneurs ,het kabinetje in een belendend vertrek , welks deur, uit onachtzaam
opengelaten. Terflond eischte zij haar eigendom-heid,was
terug, welks wettigheid ontkend werd. De Gouverneur werd
geroepen , en de zaak in zijne tegenwoordigheid bepleit. Hij
verzekerde aan de Lady, dat er geene gedachte hoegenaamd
bij hein was opgekomen , dat dit kabinetje vermist werd , en
dat zijne dochter hetzelve van eenen foldaat had gekocht. Het
ineubel(luk werd evenwel teruggegeven. Het was intusfchen
hoogst opmerkelijk, dat het 't éénige van dien aard was, op
Chili te vinden , en dat hetzelve meermalen was bezigtigd
door den Gouverneur en zijne dochter, bij de bezoeken, door
hen afgelegd ten huize van Lord C O C H R A N E.

VOORLEZING.

N

og nooit heb ik eene voorlezing gedaan, welke mij zoo
veel hoofdbrekens heeft gekost , als deze , welke ik de eer
heb thans te doen. Zij is daarom niet te beter; want zoo,
als het- met menfchen is, zoo is het in dit ééne geval ook
met voorlezingen , — hoe geleerder, hoe gekker. De ontwarring toch van zaken, die er te geleerd nitzien, is door
geleerden het minfie mogelijk. Dit zal u deze geleerde voorlezing, hoop ik, zeer duidelijk en tastbaar maken.
ik heb ook zoo veel te zeggen over hetgeen ik niet behandelen wil , dat mij , vrees ik , weinig tijds zal overig blijven tot ontwikkeling van het eigenlijke onderwerpdezervoorlezing.
Deze voorlezing heb ik de vrijheid genomen van geleerd te
noemen. Over liet woord geleerd wil ik iets vooraf zeggen,
opdat het blijke, dat ik mij niets aanmatig, door dit uithang.
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bordje voor dezelve te plaatfen. Dan , ter zake. Die drie
tactile woorden: Dan , ter zake, ben ik gewoon , met vele
redenaars en voorlezers te bezigen, wanneer er in het ge
zaak is, tot welke men komen kan. Dit hoop-helgn
ik, dat mijne hoorders zullen onthouden; terwijl ik het hun
van tijd tot tijd nog wel eens wil herinneren.
I Iet woord geleerd zal ik bij wijze van inleiding verklaren.
Indien gij allen, mijne Hoorders en I-Toorderesfen, weet, wat
dit woord zeggen wil, dan heb ik één verzoek, dat niemand
mij in de rede valle. Want, als ik over dit woord mijne gedachten niet mag zeggen , dan mag ik negen tiende gedeelten van mijn gefchrijf wel overflaan. Het is immers zoo, dat
ik eene voorlezing moet doen, welker voornaamfle vereischte
is , dat zij besla uit zoo vele woorden , dat liet uitfpreken
van dezelve juist vijfenveertig minuten lagchens of geeuwens
ons oplegt. Waarom zou tot mijne fpijt ten eeuwigen dage
aangeteekend ftaan , dat ik , in plaats van vijfenveertig , nog
geene vijf minuten gelezen heb? Ja, ik zie het, gij zult mij
laten lezen, en gij hebt er dan ook dit voordeel van, dat
gij nu juist weet het kenmerkende onderfcheid tusfchen eene
Voorlezing en eene Bijdrage. — Dan , ter zake.
Als mijne Hoorders en Hoorderesfen het met mij zoo goed
vinden , zal ik nu maar tot het ligchaam der voorlezing overgaan. Om ons geheugen te gemoet te komen , zal ik de onderfcheidene deden van deze voorlezing noemen , bij derzelver afzonderlijke behandeling. Dan kunnen wij aan het einde
eerst zeggen, waarover gehandeld is. Deze noemt men de
analytifche manier van redevoeringen maken en houden, vol
welke men eerst een goed uur achtereen eene menigte-gens
zaken, of, juister gefproken , vele woorden , afpraat , zon.
der dat men nog liet eigenlijke onderwerp bepalen kan. I let
is ook hetzelfde, of men de hoofdzaken vooraf opgeeft; want
dan zegt men wel, waarover men wil, niet waarover men
zal, omdat men niet gaarne zegt, waarover men alleen kan
fpreken.
In de eerfle plaats wil ik dan handelen over het woord geleerd. Men moge zich inbeelden, dat dit woord gemakkelijk
te verflaan is; ik heb de eer en neem de vrijheid in dit geval van fommigen te verfchillen. Het is zoo , dat men dit
woord in oude tijden goed verffond, of liever meende te ver
omdat men toen flechts tweevoetige geleerden , en nog-Ilan,
zoo zeldzaam als witte raven vond. Doch nu men viervoeFf f
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tige geleerden vindt , onder welke de geleerde M U N I T o door
geheel Europa als een wonder geroemd wordt; nu de honden
zelfs kans hebben om Profesfor en hooggeleerd te worden, nu
mag men wel vragen: „ wat beteekent liet woord geleerd ?"
Ten opzigte nu van ai UNIT en zijne geleerdheid zult gij
het wel met mij eens zijn , al ware het alleen daarom , dat
hij op de kermis het fpreekwoord bevestigd heeft: de geleerden loopeg om brood. 0 ja! wij beleven heerlijke, ik wil
zeggen geleerde tijden. Onze eenvoudige voorouders bekom
zich minder om namen dan om zaken, en zouden-merdn
daarom hunne kinderen naar de fchool en den fchoollneester;
en daarom zag het er ook met de geleerdheid fober uit. Maar
wij hebben Infli uten overal en voor alles. Ja, een dresfeerder van honden zou thans geene onderwijzelingen hebben,
indien hij niet met gouden letteren op een groot houten bord
openlijk den voorbijganger deed lezen: dnflituut voor de viervoetige jeugd. Heeft ons de jongíle kermis (zie Amfterdamfche Courant van i9 Sept. 11.) niet eenen Heer L. CAPE L:. I, van Florence, aangebragt, die „ voor het kunstminnend
Publiek" zijne Academie de Chats dresfées (het zijn des Katten - Profesfors eigene woorden) heeft opengefteld ? Zoo geleerd ziet het er thans met de geleerdheid uit, dat bijna ie
meent Profesfor te kunnen — neen, te moeten zijn.-der
Ik zou mij ook kunnen beroepen op de geleerde kanarievogels, die, volgens de Rotterdamfche Courant van e6 Febr.
:825, in Sakfen bij den nachtegaal in de leer geweest zijn
en wier aankomst op ons grondgebied zelfs in de nieuwspa
gemeld wordt. Deze gevleugelde geleerden nu liaan-piern
met de loopende of liever zittende geleerden in vele opzigten gelijk. Beide hebben slechts twee beengin. Belde deunen op hunne manier van buiten geleerde lesjes op , met
dat ondcrfcheid , dat de gevleugelde geleerden ons vrolijk , de
andere ons fuf en droomig maken. Er is nog één onder.
feheid van belang: dat de gevleugelde geleerde kan en wil,
maar niet mag, de andere wil en mag, maar niet kan vliegen. Intusfchen is hier wederom ieder regtvaardig bedeeld ;
want de geleerdheid zou misfehien uitlandig worden, als de
een zijne kooi, de ander zijne dierbare muren verliet. En
dat zou toch een groot verlies zijn, te weten voor die menfchen, die niet binnen dezelfde muren met de zittende geleerden zijn opgefloten.
Nu zult gij mij dan toch wel willen toefletnmen, dat ik
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wel vragen mag naar de beteekenis van het woord geleerd.
Het antwoord op die vraag wordt zelfs daarom te belangrijker,
naarmate het getal, daarin betrokken , grooter is. Dit is juist
in onze dagen het geval , daar men zelfs kanarievogels , honden
en katten onder de leden van het genootfchap der geleerden
betrekt. En de tweevoetigen, al rekent men de gevederde
geleerden niet mede, zijn oncelbaar. Ik had bijna gezegd t»!loos; maar dat Is eene fout, want er zal wel een getal van
zijn, al kan ik ze niet tellen. De krukken , zonder welke
fommigen niet kunnen loopen ,reken Ik ook niet mede. Het is
zoo, dat velen bij wijze van papvoéring, even als de kanarievogels en papegaaijen, al die geleerdheid hebben ontvangen. Dat hoort men fpoedig, als Lorretje zoo alles door
elkander haspelt. Doch hebben is ook hier de hoofdzaak, en
het krijgen de kunst. Ik wenschte wel, dat iemand eens de
moeite nam, om op ce tellen al die geleerden, tot de juiste
verzameling der eenheden. Men zou het zich gemakkelijk
kunnen maken, door de halven en de kwarten ook maar als
eenheden op te tellen. Hierop hebben die Heeren regt; want
een half eentje is niet minder eene eenheid dan een tientje.
De qualiteit en quantiteit is hier als nul, ik houd er één.
Doch dar cijferen is zoo mijne liefhebberij niet; ik laat dus
alles over aan die geleerden , die, als hoofdfludie, Reeds centen tellen, en de nullen uit de eenheden zoeken. --- Dan,
ter zake.
Over de beteekenis van dit woord wil ik niet raadplegen
met de Mafogothen of Angel/axon. Dit laat ik over aan hen,
die alles overhoop halen , en daardoor alles zoo geleerd maken , dat niemand er raad voor weet. Ook geloof ik, dat
die vreemde Heeren cie woorden zwaard, roof enz. beter
ver[tonden , dan de woorden geleerd of geleerdheid, ten ware
dezelve op hunne groote kunst, rooven en moorden, betrekkelijk worden gemaakt. Al die onderzoekingen laat ik over
aan de liefhebbers, en vergenoeg mij met hetgeen desaangaande heilig wordt gezegd door hen, die, uit hunne wer
ken te oordeelen, in welke die brabbeltaal telkens voorkomt,
die vreemde woorden no-, beter fchijnen te verflaan , dan a1
de Mcefogotlzen en lingelfaxen in wasfa. Dit alles is in de
onderflelling gezegd , dat gij in de boeken dier geleerden het een en ander desaangaande vinden zult. Zelf heb
ik liet niet gevonden; maar daarnaar heb ik ook niet gezocht, omdat ik van oordeel ben,dat dit geheele volk slechts
Fffa
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.'-chreef riet het zwaard, en nooit met de pen; en liet eerst.
genoemde , het zwaardschrift , is naij altoos nog duisterder,
dan het hieroglyphifcke der oude Egyptenaren.
Ten opzigte van de beteekenis van dit woord ga ik mijnen
eigen' weg; en ik wil u gaarne dezelfde vrijheid laten, indien gij mij maar drie minuten vergunt, om mijn eigen gevoeleu voor te ftellen. Het is mij niet te doen om mijne
gedachten anderen op te dringen , maar om n te toonen , dat
Ik ook denk. En mijne denkbeelden (dit wil ik u wel in ver
zeggen, mits gij er nooit misbruik van maakt) zijn-trouwen
mij natuurlijk veel dierbaarder, dan die ik van anderen heb
moeten leenen. — Dan, ter zake.
Het woord geleerd houde ik, in vele gevallen, voor ver
plaats van geladderd. Taalkundigen , aan wie (tot-kort,eni
mijne blijdfchap mag ik het zeggen) het ons niet ontbreek,
weten het, dat men in gemeenzamen ftijl zoo fpreken , ja ook
fchrijven mag : geleerd bij verkorting voor geladderd; mits
men in het laatste geval , t. w. bij het fchrijven , een verkor.
tingsteeken of hoofddekfel boven de Iaat(le e zet, fic: geleérd.
Doch eerst heeft men uit fchaamte dit teeken weggelaten ,
omdat men in een' anderen zin wilde geleerd zijn dan een
varken na zijnen dood; en naderhand heeft de wellevendheid
dit teeken • als hoofddekfel , onvoegzaam verklaard, toen
namelijk het ontblooten van het hoofd als bewijs van welgemanierdheid werd aangezien. Doch , het weglaten van dit
teeken moge nu algemeen zijn, en den oorfprong dier benaming verdonkeren, het karakter dier geledrden, of, zoo gij
wilt, geladderden, verraadt nog duidelijk genoeg, aan welken
boom die vruchten gewasfen zijn.
Ik moet eens ééne vraag doen : wat is toch de reden , dat
fommige menfchen anderen, die grooter zijn dan zij, voor
dwergen of Lilliputters aanzien, en zichzelven voor reuzen
houden , al (laan zij niet op de teenen ? Uw antwoord kan
en wil ik niet gisfen ; maar, daar ik de vrijheid van fprcken
thans heb , wil ik dan ook maar de vrijheid nemen van te
antwoorden, ik kom terug tot het denkbeeld van geleerd..
beid , zoo als ik mij dat gevormd heb. Hoe hooger men op
erne leer of ladder (laat, hoe kleiner immers de menfchen
worden , niet op zichzelven , maar voor het oog in de hoog.
te , door de lengte der Dralen. Voor zichzelven heeft men
altijd de oorsen in de nabijheid , en dan kan fomtijds erne
mug zoo groot fch nen als een olifant. Doch ooit dit per,
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fpectief werkt wederkeerig , zoodat de man in de hoogte
zeer klein wordt voor het oog op firaat. Hoe verder zich
de menfchen van elkander verwijderen, hoe kleiner zij voor
elkander worden. Deze is ook de reden, dat deze menfchen
met elkander niet veel morgenfpraak kunnen of willen hou
een om niet duizelig, de ander om niet heest,; te-den,
worden. Ieder is in zijne eigene oogen een reus, in eens
anderen oog een dwerg; zij zullen het nooit eens worden,
of zij moeten bij elkander flaan, en daartoe zal de hooggeleêrde, uit vrees van te vallen, nooit belluiten. Dit reeds
bewijst ons denkbeeld boven opgegeven. Doch hetzelfde
bli,ila ook, als gij twee hooggeleêrden ziet, --- op twee ancier fc;ieidene ladders , dat verflaat zich van zelf ; want al
hebben twee geleerden -het beide mis , ieder heeft het mis op
Bene andere wijze; dit is zoo de eigenfchap van geleerdheid.
De geleerden, zegt daarom het fpreekwoord , zijn het niet
eens; en ik zeg, dat ik vrees, of zij liet ooit zullen worden. — Dan, ter zake. Ziet, daar flaan dan die twee hoog
wij zoo op twee ladders hebben geplaatst. De-gélerdn,i
hoogfile ladders, welke beide hebben kunnen vinden, flaan
hun ten dienst. De onderfle (porten zijn het naaste aan elkander. De hoogfle fporten zijn de antipoden of tegenvoeters der laagfle. Hooggeleerd onderfielt de mogelijkheid om
hoogergeleerd te worden, en de een wil hierin voor den ander niet onderdoen. Ieder van hen wil het hooglie plaatsje
zoeken, en, met de ruggen naar elkander toe gekeerd, fpreken zij elkander niet dan norsch toe, terwijl zij, afgeklommen , broederlijk konden (preken en kouten , maar nu dit
niet doen , of zij tellen elkander de fporten toe, die dan afgeklommen worden; zoo biijven zij geleerden, en worden
niet menfchen en broeders.
Ik weet niet, of mijne verklaring omtrent die geleerdheid
se bevallen zal. Mij, dat (preekt van zelve, bevalt zij bij
uitilek ; anders had ik ook de moeite niet genomen van ze
mede te deden. Op het denkbeeld ben ik gekomen door
het uithangbord voor eene bekende herberg, met het opfchrift
de geleerde Man. Op mijne wijze heb ik dit uithangbord opgehelderd. Ik wil verder maar niets zeggen van dergelijke uit
fraai of Plecht gefchilderd, welke fommigen of-hangborde,
uitsluitend voor zich, of ook voor anderen ophangen. Ook
is het eerfie fink mijner voorlezing groot genoeg, om hier
een fluittecken te zetten.
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Het zij mij dus vergund, een tweede fhuk te beginnen,
dat van geheel anderen aard zal zijn, maar toch met het
voorgaande in verband haan, al is het alleen dit verband
dat beide bij elkander flaan. Zulk een verband is bij rede
voorlezers meer in gebruik , dan zij zelve wel wil--narse
l en weten. Weinigen zijn er, die dit willen weten, alleen
om deze voldoende reden, dat velen het zelf niet weten.
Door mijn gefprek over de geleerden kom Ik , ongezocht,
tot de behandeling van kruiwagens , van welke de geleerden
den mond altijd vol hebben, fchoon zij, naar hun voor
dezelve zich nooit bedienen. Doch dit laatfle-gevn,a
mogen zij, zoo goed zij kunnen, zelve verantwoorden. Er
is dus een naauw verband tusfchen geleerden en kruiwagens.
Dit verband is niet objectief, (want dan is het onmogelijk)
maar ful jectief, want dat knoopt alles zamen, licht en duin
ternis, de vijandigtte dingen, die, fubjectief vastgeketend,
dan in fchoone harmonie ftaan tot elkander, zoo lang, ja
zoo lang — tot dat die keten breekt. Dit zij genoeg tot oplheldering van het verband tusfchen, geleerden en kruiwagens.
Wij zullen dan nu overgaan tot het ontwikkelen van het gebruik en de aangelegenheid der kruiwagens , voor geleerden
zoo wel als ongeleerden. Slechts dit heb ik nog te zeggen,
dat ik nu mijn tweede fluk onder handen heb. Dit wensch
ik, dat gij vooral niet vergeet.
(Het vervolg en hot hierna.)

NOG IETS OVER DE TURKEN.

D

e Trirken hebben eene foort van muzijk, welke niet door
noten wordt uitgedrukt , en wier maat (takt) van de Europefche toonkunst verfchili. De melodie veroorlooft een' veel
grooteren omvang van toonen dan onze muzijk; vanhier
heerscht er ook meer verfcheidenheids in de uitdrukking. In
het teedere en zwaarmoedige bezit zij niet zelden ongemeenen nadruk. Geene noten kennende, gelijk ik zeide, zingen
en fpelen zij hunne liederen en andere muzijkflukken enkel
.op het geheugen. Zoo leert heeds de een den anderen.
Hierin beflaat de ganfche kunst der Turk/eke muzikanten
en muzijkmeesters. Eenigen hebben voor zichzelven eene
eigene manier van aanduiden en uederfchrijven der toon,
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uitgevonden , die hun alleen van dienst is, en op geene algemeene , ook voor anderen verflaanbare , gronden rust. De
toonkun{lenaars van den Grooten Heer, die bijzonder uitmunten, maken even min als anderen gebruik van noten. Zij
fpelen bijkans allen dezelfde partij, en daarbij is geene andere harmonie , dan die in de verfcheidenheid der fpeeltuigen
ligt.
In de fchilderkunst moeten de Turken zich bepalen tot
bloemen en landfchappen ; want vooroordeel verbiedt hun al
liet overige. Portretten en historietlukken worden befchouwd
als te zeer naderende tot beeldendienst. De Titrkfche fchilders bepalen zich alzoo tot bloemftukken of Irabesken , of,
pogen de vederpracht der vogelen met liet penfeel na te bootfen; en hierin hebben zij het verre gebragt. — De beeld
meer beperkt ; want dezelve dient alleen-houwknstig
tot verflering van huizen en gedenkteekenen op de begraaf
Graveerkunst en het fnijden van fileenen zijn niet-platfen.
anders in gebruik, dan bij het bewerken van zegelringen met
opfchriften uit den Koran , en bij het verteren der wapenen
of van andere metalen werktuigen.
De landbouw wordt over het geheel weinig geacht en behartigd. Men moet niet naar Benige welbebouwde vlakten in
Romelië oordeelen. Veldarbeid valt geenszins in den fmaak
des volks , dat op alle werkzaamheden , welke men te voet
verrigt, met zekere minachting nederziet, en aan het omzwerven te paard op zandige , onbebouwde heiden de voorkeur geeft.
Ook leggen de Turken zich niet toe op den handel. Men
fchrijve dit toe aan hunne verregaande vadzigheid en aan
hunnen hoogmoed. Grieken en Europe/the Clzristenen in het
algemeen zijn daarom onder hen de eenige kooplieden van
beteekenis.
De fchoonheid kan hare eigenlijke en ware heerfchappij
niet uitoefenen over een volk, dat haar geese regten laat.
Ja , de Turken zingen en dichten wel van liefde; maar flot,
grendel , traliën en zwarte gefnedenen heerfchen bij hen, op
willekeurige wijze, over vrouwen en meisjes , waar liefde alleen hen behoorde te geleiden.
De Sultan bekomt zijne vrouwen in het algemeen vandaar,
waar hij de knapen voor zijne hofhouding krijgt. Uit Christenoorden worden zoo vele kleine meisjes en jongens weggevoerd, als er noodig zijn, out zijnen Harem te vourlïe:t en
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zijne hofbedienden voltallig te houden. De fchoonIle meisjes, of die beloven het te zullen worden, geraken alzoo in
het Serail. Hier komen zij in zalen, waar zij zich met naaijen , borduren en andere vrouwelijke handwerken bezig hou
hoogere opvoeding behooren gezang, dans en-den.Tothar
het fpelen op onderfcheidene fpeeltuigen. Al deze vrouwen
nu hebben niemand, die haar bedient, maar zij bedienen elkander, naar volgende orde: Het meisje, dat laatst aankomt,
bedient zichzelve en hare voorgangíter, deze weder de andere , die vroeger kwam; en dit klimt zoo op tot haar, die het
lang(te in den Harem was, welke laatíte bediend wordt, zon
iemand te bedienen.
-der
Der Turken willekeurige en harde behandeling hunner vrouwen heeft deze eene foort van vrijplaats doen erlangen, waar
zij kunnen heenvlugten. Eene mijl van Schumla, in Bulgarije, ligt de kleine clad Madara, waar alleen vrouwen wonen , wier verdorvenheid en zedeloosheid tot een fpreekwoord
zijn geworden. Derzelver aantal bedraagt omtrent tweeduizend. Zij leven in gemeenfchap van goederen , zijn vrij van
alle belastingen , en dragen geen' fluijer, offchoon zij getrouw
aan het Islaanismus zijn gebleven. Mailara is de toevlugt
voor elke ongelukkige, die de wraak van haren man of van
vertoornde nabeilaanden wil ontwijken , wanneer die haar
gedrag niet goedkeuren. Dien ten gevolge zijn hier vrouwen uit alle standen en uit alle deden des Ottomannifchen
rijks te zamen.
De Dori - Boys kozen eens uit deze vrouwen hunne Guvendees (eene foort van danferesfen). Van het hoofd tot de voeten waren zij op hare eigene wijze uitgerust en gewapend,
en zij reden op moedige rosfen. In den krijg moesten zij, als
ligte troepen , tegen den vijand te veld trekken en allerlei
wapen tegen hem beproeven, maar vooral door hare bekoor
hein trachten te verlokken. Dit gebruik, echter, heeft-lijkhedn
riet de Derd - Beys zelve opgehouden, en zij komen thans
alleen in de Turkfche Gefchiedenis voor.
Deze galante en krijgshaftige vrouwenkolonie fchijnt reeds
in de diepe oudheid heflaan te hebben. Oude of leelijke vrouwen waren er van uitgefloten. Zoude men welligt hier den
oorfprong der vertelling van de dmazonen moeten zoeken?
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15 AUGUSTUS 1828.
Ziet hier, ter waarfchuwing van onnadenkenden en ter bekeering van bevooroordeelden , ook hier te lande, eene tafel
van overledenen, aan de vernielende Kinderpokken, te Marfeille, getrokken uit de Akten van den Burgerlijken Stand,
door het Gemeentebeftuur bekend gemaakt:
Mei x828, aan andere, gewone oorzaken.. . 315
— de Kinderpokken. . . . . 204, waarvan r gezegd wordt
gevaccineerd te zijn.

Junij — aan gewone oorzaken. . . . . . 3's7
-- Kinderpokken. . . . . . . 439, waarvan i8 zoo gezegd
gevaccineerd.

Julij — aan gewone oorzaken. . . . . . 435
— Kinderpokken. .
. . . . 429 , waarvan 24 zoo gezegd
gevaccineerd.

x tot 15 Aug. — aan gewone oorzaken. . . 156
-- Kinderpokken. . . . x63 i waarvan t6 zoo gezegd
gevaccineerd.

Zamentrekking: aan gewone oorzaken. . . n2.13
12 34
— Kinderpokken.
.

.

.

Alzoo 1234 menfchenlevens vernield door verwaarloozing, onkunde of hardnekkigheid van ouders of nabettaanden ! Immers , van dit ontzettend getal zijn Hechts 59,
welke gezegd worden met de Koepok te zijn ingeënt geweest. Maar, mag men billijk vragen, zijn zij, die zulks
verzekeren , te dezen wel onderrigt geweest ? En, dit zelfs
toegeflemd zijnde , is het zeker, dat de ftof, daartoe gebezigd, goed geweest is? Heeft men den loop der inenting behoorlijk nagegaan, zoodat men ftellig overtuigd is, dat dezelve gevat en aan de vereischten ter voorbehoeding heeft
voldaan? Niets verfchaft in dit opzigt Benige zekerheid. En
het is geenszins overbodig, op te merken , dat ver het meeren deel der door de pest eer Kinderziekte omgekomene kinderen tot de behoeftige voiksklasfe behoorde , welke, gelijk
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men weet, ook wanneer zij er toe overgaat, om van deze
onfchatbare weldaad gebruik te maken, weinig achts flaat op
den loop der uitbotting.
Eene arme vrouw had zeven kinderen ; zij heeft ze allen
aan de Kinderziekte zien flerven! De ongelukkige moeder
werd zinneloos, en bevindt zich thans in het Krankzinnigenhuis. Geen wonder: zij had hardnekkig geweigerd, dezelve
te laten vaccineren.
Naar luid van eerie verklaring der Geneesheeren , bevinden
zich thans nog te Ma feZlle ongeveer TIENDUIZEND kinderen, welke niet gevaccineerd zijn. Zóó vele in eerie enkele
flad ; hoe groot moet derzeiver getal wel niet in geheel
Frankrijk zijn !
Ook te Marfeille hebben gevaccineerden geflapen in hetzelfde bed met zulken, die met kinderpokken overdekt waren; zij zijn met derzelver kleederen en ligchaamsdeelen in
aanraking gekomen , hebben gedronken uit denzelfden nap,
hebben derzelver uitwafemingen ingeademd, en zijn niet befmet geworden.
Welk eerie verfchooning kan toch de gemeene man aanvoeren tegen de Koepokinenting? — Tijdverzuim? Maar men
kan zijn gewoon dagwerk blijven waarnemen. — Pijnlijkheid?
Maar zij fmart minder dan een fpeldeprik. — Behoeftigheid?
Maar her Gouvernement zorgt alomme voor het kosteloos
toedienen van deze weldaad der Voorzienigheid, aan welke
alzoo niemand, zonder zich aan zichzelven of de zijnen grovelijk te bezondigen, zich vermag te onttrekken.

BRUCE EN DE SPIN. (*)

Í

Door

WALTER SCOTT.

a de ontvangst der jong(le ongunílige tijdingen uit Sc ho t-

laud, lag n R u C E in den vroegen morgen, vol bezorgdheids,
(*) ROBE ir T BR U c E, af,tammeling van eenen tak des
in 1239 uitgeftorven' Vorftenllams, belteeg in 1306 Schotlands troon, en vestigde, door de overwinning bij Bannockburn, de onafhankelijkheid zijns vaderlands. Ilij was
een tijdgenoot van Koning ED U A R D D E N I van Engeland. Als mededinger naar de kroon , werd hij langen tijd in
Engeland gevangen gehouden : hij doorliak den foldaat , die
hein bewaakte, en oñtvlugtte naar Schotland, alwaar hij zich,
gelijk ai AC B E T H , in de Kapel van St. fIndrios te Scone
decd 1iLonen.
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op zijn leger, en pleegde met zichzelven rand, of hij niet
liever alle verdere pogingen, om zijne regtmatige aanfpraak
op de Schotfche kroon te doen gelden, geheel opgeven, zij
getrouwen ontdaan, zelf met zijne broeders naar het be--ne
loofde land overfleken, en de rest zijns levens aan den flrijd
tegen de Sarracenen zou toewijden , ten einde daardoor zich
met den 1Ieinel te verzoenen wegens den manflag, aan c o iii IJ N
in de kerk te Duinfries begaan. Dan weder dacht het hem even
misdadig als lafhartig te zijn , zijn fireven , om Schotland de vrij
te hergeven , te laten varen, zoo lang er nog eene fchaduw-heid
van hoop op een' gelukkigen uitgag overbleef. Terwijl hij
aldus geflingerd werd in zijne overleggingen, waren zijne
oogen gerigt op het verhemelte zijner legerllede, en ontdekte
hij eene fpin, welke aan een' langen draad van eigen weeffel hing, en, overeenkomflig haar inflinkt, bezig was, zich
van den eenen fiijl naar den anderen te doen fungeren, om de
lijn te vormen, aan welke zij haar net wilde bevestigen. Het
infekt deed verfcheidene vergeeffche pogingen; zoodat B RU CE
waarnam , dat zij tot zesmaal toe faalde in haar ontwerp. Thans
fchoot hem te binnen, hoe ook hij juist zes gevechten aan
de Engelfchen en derzelver bondgenooten had geleverd, en'
alzoo in hetzelfde geval met de onvermoeid werkzame fpin zich
bevond, welke nu zesmaal haar doel gemist had. „ Wel
nu ," fprak BRU C E tot zichzelven , „ naardien ik niet in Raat
ben te betlisfen, wat mij thans te doen í1a, zoo wil ik mij
in mijn beluit door het lot dezer fpin laten geleiden. Doet zij
eene zevende poging, om haren draad vast te maken , en gelukt haar die, dan zal ook ik het ten zevenden male wagen,
mijn geluk in Schotland te beproeven. Geeft zii het op, of
mislukt haar doel, dan trek ik naar Palestina, om nimmer
in mijn vaderland weder te keeren." Terwijl n R u c E dit befluit vormt, doet de fpin , met infpanning van alle hare krachten , nogmaals eene poging, om haren draad aan den flijl vast
te hechten, en — het gelukt ! B R u CE volgde haar voorbeeld ; en zie , daar hij tot dusverre geene enkele overwinning had mogen behalen, zoo leed hij voortaan geene neder
belang. -- Dikwerf ben ik met lieden , die-lagvnei
den naam van B R u c E voerden, in betrekking gekomen , die
zich zoo fiellig van de waarheid dezes voorvals overtuigd
hielden, dat zij tot geenen prijs eerre fpin zouden gedood hebben, dewijl zulk een infekt hunnen grooten naamgenoot ten
voorbeeld van volharding en ten zirnebeeld van den terugkeer
eens gunftigen lots verhrekt had.
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(Een waar Voorval, ontleend uit de Gazette des Tribunaux,
Nov. 1828.)

Y oor het Hof van Asfifes der Cotes - du - Nord (St. Brieuc)
verfcheen onlangs eene dienstmaagd, met name F R A N C 01 S E
TA RD IV EL, als zoodanig finds verfcheidene jaren wonende
bij de weduwe LE ✓ 0 G U ER, pachtiler , waar zij meer als
eene vriendin dan als dienstbode werd bejegend. Dit meisje ,
alreeds niet jong meer, werd verliefd op den eenigen zoon
van liet huis , en fchroomde niet , hem hare liefde te openbaren. Maar, zij werd afgewezen. „ Wat kan ik doen , om
„ u te behagen ?" vroeg hem F RAN Ç 05 S E, op deze weigering : „ Liefde baat niet; want gij weet, hoe zeer ik u be„ min ! Begeert gij misfchien geld? Morgen zal ik het bezit
aan uwe voeten nederleggen." F RAN g 01 SE-„ten,h
wist, dat de geldelijke bezitting der weduwe befloten was in
eene kast , van welke zij zich gemakkelijk den fleutel konde
verfehaffen. Hierop was men geenszins verdacht. Zij maakte
zich meester van al het geld, ongeveer i800 franken , en
vernieuwde toen haar aanzoek bij AL L A IN LE v 0 G U E R.
„ Thans," zeide zij tot hein, .,, ben ik rijk, en gij zijt arm.
„ Trouw mij; ik zal u gelukkig maken. Ik heb i800 franken
„ verpopt. Op den dag, dat wij van liet altaar zullen we„ derkeeren , zal ik dezelve in uwe handen dellen. " — Gedurende eenige dagen poogde A L L A I N de zaak in het vriendelijke te vinden niet haar, die hem zulk een zonderling bewijs van hare liefde gaf. „ Ik heb geen lust tot trouwen,"
zeidc hij ; „ laat mij mijne vrijheid , en behoud , zoo ge
„ wilt, 3 of 400 franken voor uzelve." Maar FRAN c o IsE, al meer en meer hartstogtelijk in hare min, wees dit aanbod met fierheid van de hand ; alles of niets , was haar laat
woord. — Dit zeldzaam geval baarde opzien, en de we--fIe
duwe LE v o G unP, befloot in het eind, het meisje bij het
geregt aan te klagen. Op den 22 Octoberll. werd zij verhoord,
als befchuldigd van diefilal bij hare meesteres. Zij bekende terlIond ; maar niets was in slaat , haar te bewegen tot het openbaren
van de plaats , waar zij de I°oo franken had verborgen,verkiarende zij, dat zij dezelve niet zonde wedergeven , dan op den
dag, dat zij met A L L AL N uit cie kerk zou zijn terugge-
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keerd; en zij heeft dezelve zoo wèl verftopt, dat het tot
dusverre niet mogelijk is geweest, het geld op te fporen.
Daar de diefstal bij hare meesteres gepleegd was-, werd de
befchuldigde veroordeeld tot vijfjarige kerker[traf. Het zal te
bezien (laan, of, die tijd verílreken en de verborgen fchat
niet wedergevonden zijnde , F R A N g 05 SE niet, op hare
beurt, door A L LAIN ten huwelijk zal gevraagd worden !

HET VERBOND MET DEN DUIVEL.

Rijk leefde een man, door eene onbeperkte Eer
I n zeker
gedreven. Het vermogen der welfprekendheid
-zucht

kennen
hij zich inzonderheid toe op fpraak en taal, liet-de,icl
misbruik derzelven daaronder begrepen. Intusfchen verfperden
mededingers hem den weg, en verkregen de posten, die hij
beoogde. Jaren gingen voorbij; zijn ongeduld nam toe , en hij
nam zijne toevlugt tot de Hel , zichzelven met al zijne talenten aanbiedende, in ruiling voor de gaaf, om kwaad te kun_
nen doen , zonder fchaamte of wroeging te gevoelen. „ Waartoe
„ dienen mij (dus redeneerde hij) mijn vindingrijk vernuft,
„ mijne fijne berekeningen , en mijn buigzaam geweten? Ik
„ verteer mijzelven in magtelooze pogingen ; mijne wangen
„ zijn gegroefd, mijne lippen bleek, mijne oogen hol, en
„ mijne dorre vingeren zijn onvermogend, om het roer te grij_
„ pen. Gij , Demon, die in mijn binnenfe onverzadelijke
„ begeerten ontflak, kunt mij behulpzaam zijn in dezelve te
bevredigen; en zoude ik u mijne ziel overgeven, zonder
„ daarvan eenig wezenlijk voordeel te rapen ?" De Satan,
dus krachtig ingeroepen, fprong, als de nachtmerrie, op de
borst van zijnen dienaar, er, zeide tot hein: „ Mijn zoon!
„ gij hebt mij uwe ziel gegeven; 't is wel, maar niet ge„ voeg. Gij weet , dat ik , ook ill begeerig ben. Indien gij
„ belooft , mij een ijverig proviandmeester te zijn , dat is,
„ mijn donker verblijf te bevolken, door het getal der fchijn.
heiligen te vermeerderen, de onwetendheid voort te plan_
„ ten , hen te lasteren , die een onbefcheiden licht verfprei
„ den over al de werken der duisternis ; zoo beloof lit u, op
„ mijne beurt, uwe eerzucht, gedurende eene lange reeks
„ van jaren , voldoening te verfchnffen." — „Reken op mij;
„ ik ben uw man." -- „ Gij verbindt u dan, om de
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„ zwakke stervelingen aan mij over te leveren ?" — „ Dat
„ wil ik!" — „ Om, zoo veel in u is, der Rede afbreuk te
„ doen ?" — ,,Dat wil ik !" — ,,Om de Waarheid te vervol.„ gen, waar zij ook moge fchuilen ?" — „ Dat wil ik!" —
„ Om het gezond verfland, waar gij het moogt ontmoeten,
te verloochenen en te doen verloochenen ?" — „ Dat wil
„ ik !" -- „ Gij zult alzoo de mijne zijn , naar ziel en lig„ chaam?" — „ ja, dat wil ik ! Doorluchtige voorbeelden
„ bewijzen, dat men in uwen dienst kan grijs worden." —
„ Welk een man ! Gij zoudt waardig zijn , dat mijne horens
„ uw hoofd verfierden. Kom , dat ik u omhelze !"
Van toen af verfpreidden zich de onderdanige dienaren diens
mans wijd en zijd , met Argus-ooges rondfluipende, en velerlei
geflalte aannemende, ja ook fomwijlen zich hullend ê in die
van Engelen des Lichts.

EDELE TREK VAN REGTVAARDIGHEID, DOOR DEN KEIZER
VAN RUSLAND, NICOLAAS, BETOOND,

I

n Februarij van dezen jare 1828 gebruikte men , daar de
gierbrug over de Newa afgebroken en het ijs nog niet flerk
genoeg was, eene pont , om de lieden van den eenen oever
naar den anderen over te zetten. Joist op het oogenblik ,
dat men weder van wal flak, kwam een Kapitein van de
Garde aan , de Graaf * * *, uit eene der voornaamfte Familiën
afkomhig, en eischte ,dat men hem nog zoude innemen. Het
getal der overvarenden was vol ; het vaartuig had zijn' last
in, en men verzocht herar, tot de volgende afvaart te wachten. De Graaf bleef op zijn fluk ftaan , en , een' armen
ouden Vaandrig van een Invaliden - Regement in de fehuit
ziende , beveelt hij dezen, in ongepaste , vernederende bewoordingen, er uit te gaan en voor hem plaats te ruimen.
De Vaandrig geeft hem rustig en befcheiden ten antwoord :
„ dat hij den vriendelijk verzoekenden gaarne zoude ingewilligd hebben, hetgeen hij den dreigenden en bevelenden moest
weigeren." Hierop wendt zich de Kapitein tot eenige Ofiicieien der Garde, welke gelijktijdig in de fchouw ftonden,
en fpoort dezelven aan , om den Invalide er uit te werpen.
Deze wacht dusdanig eene gewelddadige handelwijze niet af,
flapt weder aan wal , en begeeft zich regelregt naar den
Militairen Gouverneur , alwaar hij zijn beklag doet. Deze
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laat den Graaf bij zich ontbieden, en vraagt den Invalide,
welk Bene voldoening hij verlangde. Hij verklaart, er mede
tevreden te zijn , wanneer de Graaf hem verfchooning
vraagt voor zijn heerschzuchtig en geenen krijgsman voegend
gedrag. De Graaf weigert zulks, en overlaadt den Vaandrig met nieuwe fchimptaal en bedreigingen. Nu bleef dezen niets anders over, dan zijn regt bij den Keizer te zoeken. De Gouverneur zegt tot hem : „ Wel nu, dan zullen
wij te zamen gaan," en vergezelt hem naar het paleis, alwaar hij den Keizer van alles berigt geeft. De Keizer onderzoekt naauwkeurig de ganfche toedragt der zaak , laat
vervolgens den Kapitein ook roepen , en vraagt hem , waarom
hij, die den Vaandrig beleedigd had, weigerachtig was, aan
denzelven verfchooning te vragen. „ Omdat mijne eer mij
zulks niet veroorlooft," geeft de Graaf trotsch ten antwoord.
Hierop wendt zich de Keizer tot den Invalide: „ En gij,
waarom hebt gij den Kapitein niet voor de kling geroepen ?"„ Om drie redenen ,°' antwoordt deze met eene achtbare der
tigheid: „ Vooreerst : zoo heeft uwe Majesteit bij Bene Ukaze
het tweegevecht verboden; ten andere: wat zonde daarvan
het gevolg geweest zijn? Een van beide: had ik den Graaf
nedergelegd, dan had ik mij aan de geheele geflrengheid der
wet en aan de vervolgingen zijner Familie blootgefteid; en
lid hij het mij gedaan, dan zouden vrouw en kinderen zon
bijland en zonder brood achtergelaten zijn: de derde re--der
den is, dat ik Hechts moed bezit, om tegen de vijanden
uwer Majesteit te vechten." — Dadelijk beval nu de Keizer
aan beiden, zich in twee afzonderlijke kamers, de eene regts
en de andere links gelegen , te begeven. Een Adjudant 'kreeg
bevel , hen derwaarts te volgen, met last om zich va n hun
opperkleed te ontdoen. Aan den Invalide bragt hij de irniform van den Kapitein , en aan den Kapitein die van den
Vaandrig. Nadat zij dus, zonder te weten waarom , van rok
gewisfeld hadden, bragt men hen weder voor den Keizer,
die den Vaandrig Kapiteinsrang, den Graaf Vaandrigsrang in
liet Invaliden - Regenvent ver'.eende , den eenen met lof, den
anderen met eene geflrenge berisping van zich latende gaan,
er ten flotte bijvoegende: „dat het alleenlijk uit aanmerking
van bewezene dientlen van zijne Familie was, dat hij hem
geene gevoeliger flraf deed ondergaan; dat geen Rusfilehe
uniform moest beleedigd worden, en dat, in zijne ooggin, de
rok van een' Officier van de Garde volfirekt geene meerdere
waarde had, dan die van Benen Invalide."
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NETELIGE VRAAG VAN IBRAHIM - PACHA AAN DEN
GENERAAL MAISON.

T

B R A H I ai - Pacha bemint den Bordeaux - wijn, en dezelve fchijnt het vernuft van den Zoon van M E Ii E M E TALI te fcherpen. De Franjehe Ofricieren, die met hem het
middagmaal hielden , vernielden van hein onderfcheidene kwinkflagen. Onder anderen deed hij den Generaal M AT S 0 N deze ,
waarlijk niet domme vraag: „ Verklaar mij toch eens, Mijn„ heer de Generaal ! waarom gij de Grieken komt vrijmaken,
terwijl uwe Natie bevorens den Spanjaarden, door geweld
van wapenen , de flavernij opdrong ?"

DE HEILIGE SCHAAR.

Eene Geestenj7em.
XXII.
'Vriendenhart aan vriendenharte, vriendenhand in vriendenhand,
In gelid en rij onwrikbaar , hielden wij ter dood toe stand;
Allen ruglings neêrgezegen , allen de oogen hemelwaart,
In de borst de jongfle wonde, in de vuist het bloedig zwaard.
Noemt ons nietdelaatileGrieken.Wijdelaatften,(welk eenfchand'!)
Die en bloed en lijf en leven wijdden aan het vaderland?
Noemt ons niet de laatfte Grieken. Smartlijker, dan flaal en lood,
Grieft de haatlijke eeretitel , dien ons wreede erkentnis bood.
Noemt ons niet de laatfee Grieken. Wee u, zoo gij 't ons doet zijn!
't Lijf in flaaffchen grondbegraven ,baart dervrije ziel nog pijn.
Broeders! wilt ge in 't graf ons eeren, onzer waardig en uw' pligt?
Geene loffpraák aangeheven! geene zuilen opgerigt!
Strijdt, gelijk wij voor u flreden; groetmet vastenblik den dood—
En de Vrijheid dankt voorzeker aan ons bloed haar morgenrood
Naar

WILHELM MULLER.

J. W. IJNTEMA.

Meng. No. XIV. bl. 708. reg. 9. flaat koopere; lees: koopen;' zijnde het wegvallen dier " zinflorend.

MEN GEL WERK.
DE FAANSCHE VROUWEN DOOR EENEN FRANSCHMAN
GESCHETST.

(Le Corfaire, i6 Nov, 1828 .)
-

I igt er in de uitdrukking der gevoeligheid, vooral bij
het vrouwelijk geflacht, iets, waardoor zij hare ijdel
pogen te ftreelen t'
Ta, wanneer ik de gemoeds--heid
beweging aanfchouwe, welke onze Dames, met name in
de Schouwburgen, ten toon fpreiden. Neen, wanneer ik
lette op de fpotternij , welke andere bij de verteederendite
plaatfen in onze tooneelfpelen uitflallen. Elk ziet hier op
hare wijze. Gene wanen zich belangrijk voor te doen , en
hare goedhartigheid te bewijzen, door het Horten van tra
Deze willen, door eene geveinsde fcherts, aan haar-ne.
karakter een' glimp van moed en vastheid geven. De
waarheid der zake is , dat wij dagelijks onze fchoonen den
gedienfiigen zakdoek aan hare oogen zien brengen , fchoon
er geen traan in blinkt ; terwijl andere, met een vol ge
vochtig oog, de aandoenlijkheid der aanfchou--moedn
wers befpottelijk noemen, en fchijnen te blozen, als over
Bene zwakheid, over de verteedering , welke ook haar
gelaat kenmerkt.
Ik herinner mij , dat , toen eenige fortuinzoekers ons met
de hanengevechten, uit barbaarfcher eeuw afkomflig, en
die nog het geliefkoosde vermaak der Engelfchen uitma
kwamen amuferen , gij de eerfien waart , die u als ver-ken,
om dien firijd der arme dieren op leven en dood-drongt,
te aanfchouwen , en hen elkander te zien verfeheuren te
uwer verlustiging; het bloed ftrooinde; het flagtoffer
worflelde , al vechtende , met den dood ; mannen wilden
aan dit wreedaardig fpcl een einde maken, en gij riept:
„ Niet fcheiden ! niet fcheiden!" —• Ik fpreek als ooggetuige.
Wanneer onze Geregtshovcit wc rgalmen van enige
MENGELF. I$25. i' O. 16.
Ggg
—

-
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regtzaak, welker bepleiting voedfel belooft aan uwe gre*
tige nieuwsgierigheid , ziet men u den ingang als beitormen; gij bezet al de plaatfen; gij fchijnt behoefte te
hebben aan gemoedsbewegingen , die het hart doen ineen
gij verflindt, als 't ware, de ontwikkeling van-kimpen;
bijzonderheden , welke het menfchelijk geflacht fchandvlekken ; uw oog is beftendig op de fchuidigen gerigt ; het
gadeflaan hunner ontftelde gelaatstrekken fchijnt voor u eene
bron van genot..... Men zou alsdan zeggen , dat uwe
fikfe er roem in fielt , om zich ongevoeliger dare de onze
te bezoonen.
Wanneer een monílerachtig voortbrengfel op onze Schouw
wordt gevoerd; wanneer de misdaad-burgentol
zich daar geheel naakt vertoont , en hartverfcheurende tafereelee elkander als verdringen ; wanneer de dichter er
die afgrijfelijkheden heeft opeengehoopt, welke het bloed
in de aderen doen verflijven, — alsdan is het, dat men
u derwaarts ziet ftroomen ! Uwe zenuwtoevallen , uwe
bezwijmingen kunnen ons geenszins van uwe ongemeene
gevoeligheid overtuigen; door uwe afwezigheid bij dus
alleen kunt gij ons derzelver onge--danigevrto
veinsdheid bewijzen.
Zal ik het zeggen?.... Treft men u niet bij menigte
aan ter plaatfe, waar de noodlottige kar den ongelukkige
heenvoert, om den flag des doods te ontvangen? Hoe !
Doet het denkbeeld alleen van het offer, dat daar aan de
Geregtigheid wordt gebragt, u niet met afgrijzen terug
dit ijsfelijk fchouwfpel ? Verre vandaar! Gij-deinzva
uit der menigte, welke zich ver
het
meerderdeel
maakt
bij deze bloedige teregtf'ellingen; gij ijlt met drift-dringt
derwaarts, met een onvervaard en onbezwaard gelaat en
een' glimlach om de lippen..... Befchuldigt mij niet van
laster: ik heb het gezien ; en in dat oogenblik (ik beken
her gaarne) was mijne ziel verre vervreemd van het gevoel dier hulde, welke zij u anders zoo gaarne wijdt;
een diep gevoel van verontwaardiging vervulde dezelve.
Ach! dat uwe fekfe toch begreep , dat , zoodra zich
Bene vrouw verwijdert van die zachte en teedere gewaar„
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wordingen, welke het erfdeel zijn van haar geflacht, zij
niet meer vrouw is in onze oogen , en het fchoonile deel
verbeurt harer regtmatige aanfpraak- op onze hoogachting, onze befcherming en onze liefde.
[Ziet daar de Franfche Vrouwen, door eenen Franschman gefchetst ! Wij danken God, die ons betere gezellinnen op den weg des levens befchikte. Bijaldien echter
Bene of andere van haar hier haar beeld , als met een ver
wedervinden , zoo doe zij , ter-grotlaseknd,mg
liefde van ons, hare fekfe en zichzelve, er haar voordeel mede. -- J7ert.]
OVER DE TOEVALLIGE KROMMING DER RUGGEGRAAT BIJ
JONGE MEISJES, EN HET ONVOLDOENDE OF GEVAARLIJKE DER TOT REGTBUIGING IN GEBRUIK
ZIJNDE REKBEDDEN.

(Vervolg en fdot van bl. 724.)

T

ot hiertoe , zoo als men ziet , heb ik mij geheel onthouden, om van de kunstbedden, met behulp van welke
men tegenwoordig de uitrekking doen wil, te fpreken.
Ik heb gemeend , dat men deze wijze van handelen in
derzelver beginfelen moest bellrijden , alvorens dezelve
in de middelen van toepasfing te wederlegger. Ook heb
ik mij alleen bezig gehouden met de uitrekking door middel van Benig werktuig , trachtende het hoofd van het
bekken te verwijderen , welke van die beide deden daarbij
dan ook verplaatst moge worden. — Werken nu deze
.bedden op eene dergelijke wijze ? Ja. — Zijn zij zoodanig
zamengel eld , dat eenige der ernflige ongemakken , aan de
uitrekking door federt langen tijd bekende werktuigen ver bonden, daarbij niet worden waargenomen? Neen. —
Derzelver befchrijving zal genoegzaam voldoen, om de
waarheid dezer tweeledige flelling te bewijzen; zij zal
bovendien aantoonen, dat die bedden niet alleen, zoo als
ik reeds gezegd heb, alle de ongemakken, aan de bekenGgg 2

-
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de en tot hiertoe in gebruik zijnde werktuigen verknocht,
bezitten , maar daarenboven ook andere, die daaraan bij
eigen zijn. Zij hebben alle het aanzien van een-zonder
gewoon bed, waarvan de grond ,op lederen riemen han
Bene vrij dikke laag van paardenhair, in de-gend,mt
gedaante eener matras , bedekt is. Die , welke het eerst
omftreeks den jare 1820 te voorfchijn kwamen, hadden,
eenige duimen van het hoofdeneinde af, eene foort van
ijzeren helm , gefchikt om het hoofd te omvatten, en
'hetzelve door middel van een link gevuld leder, als een
kinband, ílevig bevestigd te houden; en aan het tegen
einde was het werktuig, ter uitrekking be--overgPcld
flemd,, geplaatst. Dit werktuig was voorts heel eenvoudig : een' ijzeren tandrad, aan het uiteinde van eene dwars
geplaatfle rol vastgehecht, en waaraan , in éénen vereenigd,
twee flerke lederen riemen bevestigd waren , loopende aan
iedere zijde naar een' breeden gordel , beflemd om den
tronk boven de heupen te omvatten. Wanneer nu de lij
geplaatst,, men kon even zoo goed zeggen, gekneveld-der
lag, trok het rad, bij. deszelfs ronddraaijende beweging ,
de lederen riemen van den gordel aan , en met dezen het
bekken , hetwelk men op een bepaald punt van het hoofd
verwijderd hield, door de necêrzakking van een ijzeren
klapper , aan de tanden van het rad hangende. Stalen
veren moesten het geweld der uitrekking matigen. De
Geneesheeren , echter, het middel , om voordeel uit deze
bedden te trekken, vooruitziende, begrepen dus ook wel,
dat de opene , en zonder omwegen op het menfchelijk
ligchaam gefchiedende , aanwending van een dagelijks tot
het opligten van de zwaarfle lasten gebezigd wordend
werktuig, bij het eeríie gezigt, een gevoel van verwon
zoude inboezemen , niet dan zeer na--deringwcêz
deelig voor den goeden uitílag hunner bedoelingen. Zij
haasteden zich daarom , dit rad door een werktuig te doen
vervangen, hetwelk dezelfde flrekking had, maar waarvan de zamenflelling niet zoo gemakkelijk de wijze van
werking kon doen vermoeden. Anderen , eindelijk , cene
zekere (in mijne ooggin zeer laakbare) onverfchilligheid,
,
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waarmede de meeste Geneeshcere n de eerie proeven, niet
deze bedden genomen , ontvingen , voor goedkeuring hou
meenden, dat er niet meer moest verrigt wor--den,
den , dan dezelve eenige verbeteringen te doen onder
dit denkbeeld uitgaande , vervingen zij de-gan.V
kracht , beflemd om de uitrekking te doen , en het wederllandbiedend punt, de tegenrekking voorllcllende, door
gewigten, die , hangende aan koorden ,door katrollen geleid, en over wipplanken, onder aan den bodem van het
bed vastgemaakt, heenloopende, in tegengeftelde rigting ,
het een het hoofd, en het ander het bekken naar zich
toe trekken. Zoo doende, gefchiedt de uitrekking der
ruggegraat, waarvan de trap van verlenging buitendien,
met eene naald , door de drukking der gewigten op eenige veren in beweging gebragt , op dit of dat punt van
een cijferblad aangewezen wordt. Zoo al deze verandering in de krachten, met de uitrekking belast , gecnerlei
wezenlijke vcrfcheidenheid in de gevolgen aanbrengt, gaf
de geen, die dezelve voorfteldp en ten uitvoer bragt , ten
minfle een bewijs van vernuft, door den werktuigelijken
toelel in eene kast, onder den bodem van het bed geplaatst , te fluiten , en dusdoende het treurig gezigt, van
deze Poort van foltertuig voor de oogen te verbergen.
Ik Pelde dus niet dan waarheid, met te zeggen , dat
men, zonder uitzondering , op deze bedden alles kan toepasfen , wat ik van de uitrekking in het algemeen, met
betrekking tot het onvoldoende en ook liet gevaarlijke
van dezelve , vermeld nebbe. Buitendien, echter, heb ik
beweerd, dat zij boven de werktuigen , federt langen tijd
bekend, groote nadeelen bezaten; en ziehier het bewijs.
Het werktuig van L E V A C II E R was zamengefteld uit
eene ftalen ítaaf, aan het bovenst derde gedeelte de gedaante van een' boog hebbende , aan welks uiteinde de
toestel tot bepaling van het hoofd vastgehecht was ; en
uit een corfet van een zeer flerk weeftel , met baleinen
voorzien , aan de voorzijde toegeregen , en van onderen
in twee, op gelijke wijze met baleinen voorziene , kusfens , diep genoeg, om de heupen en alle de deden van
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het onderfle en achterfle gedeelte van den tronk te omvatten, uitloopende. Aan het achterfte en middelfte gedeelte van dit corfet vond men eene koperen plaat , in welker lengte twee ijzeren banden, tot vasthouding en rigting van het benedenst derde gedeelte van de bovengenoemde Raaf , overdwars geklonken waren. Wanneer
deze laatfle nu op eene gefchikte wijze was geplaatst geworden , rigtte men het hoofd zoo hoog , als men wil
hield hetzelve op een' bepaalden trap , door-de,opn
middel van een' ijzeren haak, die op de koperen plaat
vastgehecht , en in deszelfs bewegingen door eene druk
rustpunt beftuurd, in de kerven vat, waar--kendvr
mede eene der zijden van de f'aaf geheel bedekt is. Moet
men nu van twee werktuigen, hetzelfde verrigtende, het
minst zamengef'elde kiezen, dan verdient voorzeker het
laatfle de voorkeur. Buitendien komt dit, de zieken het
vrije gebruik van armen en beenen toeflaande , de treurige
gevolgen der volflrekte onbewegelijkheid voor, waartoe
de bedden veroordeelden; en, lijnrcgt werkende, zoodat
de bovenfile helft van het achterfie gedeelte van den tronk
vrijblijft , heeft men tevens gelegenheid , de uitwerkfelen
der rekkingen gade te haan, en ieder oogenblik het goed
gevolg der behandeling waar te nemen.
Van welk eene zijde men deze bedden dus befchouwt ,
vindt men geenerlei flellige reden voor de onvermijdelijkheid van derzelver gebruik, en niets , volftrekt niets,
kan ons doen terugkomen van het te eenemaal ongunflig
oordeel, door de beste Heelkundigen onzer Eeuw,, reeds
federt langen tijd, omtrent het denkbeeld, volgens hetwelk zij zamengefteld zijn geworden , geveld ; integendeel , men ontmoet niet dan gegronde redenen , om voor
de gezondheid en zelfs voor het leven dier genen, welke
zich aan derzelver werking onderwerpen, te vreezen.
Ondervraag eens, omtrent de gegrondheid hunner voor
dezer voorgewende nieu--onderilg,vanders
der
orthopedifche
kunst zelve. Die,
we overwinning
welke zich bijzonder met de zameníielling der werktuigen
bezig houden, zullen u antwoorden, dat de uitrekking
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het beste en zelfs het eenigfle middel is, om een deel,
welks zenuwen zamengetrokken en welks pezen verhard
zin, tot deszelfs natuurlijken ftaat terug te brengen.
Maar, kan wel iets anders , dan eene volkomene onwetendheid omtrent de ware werkingswijze der oorzaken van
de ruggegraatkromming, één van hen genoopt hebben,
zijn bed zoodanig in te rigten , dat de ruggegraat daarbij
afwisfelend aan uitrekking , ontfpanning en rust onderworpen wordt ; eene wijziging , zijn werktuig geheel en al van
het voordeel beroovende, hetwelk eenigen aan eene aanhoudende uitrekking, om de ruggegraat refit te buigen efi
in eene rigting te brengen , welke door de voeding en de
verdere ontwikkeling van derzelver zamenftellende deelen
duurzaam gemaakt moet worden t meenen te kunnen toefchrijven `1 Die, welke zich integendeel aan de uitoefening
der Geneeskunde wijden , zullen het gefchil„ met betrekking tot de ware oorzaken dezer krommingen, listiglijk
ontwijken ,de gevaren ,aan de,.uitrekking verknocht , ontkennen, of wel voorgeven , dat men dezelven met behoedzaamheid en ontleedkundige kennis vermijden kan ,
en met de vooronderflelling, teindigen , dat de ondervinding
alleen in dergelijke zaken beflisfen moet. Maar is het niet',
wat de ontzettende onkosten betreft, door hen tot de ver
hunner bedden, en de inrigting der Ziekenhui--vardign
de
genen , die moeds genoeg hebben zich aan
zen voor
proefnemingen
te onderwerpen , gemaakt , gederzelver
oorloofd te denken , dat zij geene voldoende inlichting
door de ondervinding zouden gelooven opgedaan te hebben , vóór dat zij al het voordeel van hunne bedden getrokken hadden, dat zij er van verwachteden ? Dergelijke
vermoedens zouden voorgekomen zijn met deze zaak vroeg%
tijdig en naauwkeurig te doen onderzoeken, waardoor de
Geneesheeren niet tusfchen het verlangen om de waarheid
te zeggen , en de vrees hen in de voldoening eener zoo
winstgevende berekening te floren, geplaatst zouden zijn
geworden. Wat de waarnemingen van genezingen , vol
deze methode verkregen , welligt door den een of-gens
ander reeds verhaald, aanbelangt zal of het bloot on-

?64 OVER DE TOEVALLIGE E :OWIING DER TtUGGEGRAAT
lerzoek der ruggegraat doen zien, dat zij onvolkomen
zijn, en dat , zoo de bedoelde jonge meisjes eene beter
.gevormde gehalte fchijnen te hebben, men dit minder aan
ale werking der bedden , dan aan het naauwkeurig pasfen
en de juiste vervaardiging der door haar gedragen wor1ende keurslijven, te danken heeft; of het zal, zoo deze
genezingen inderdaad gelukkig plaats grepen, altijd ge.makkelijk te bewijzen zijn , dat men ze ook door eenvoudigere, minder kostbare, en vooral minder gevaarlijke
middelen zoude verkregen hebben. Is het niet door een
volftrekt gebrek aan daadzaken , dat de Koninklijke Akademie der Geneeskunde , verzocht zijnde derzelver gevoelen omtrent een dezer bedden te zeggen, de aanneming
der gevolgtrekkingen van de met het onderzoek van dit
bed belaste Commisf e, in derzelver algemeene vergadering
van de maand 1Vii, nadat meerdere leden, bij het uiten
van hun gevoelen, geene der ongelegenheden , aan de uit
verknocht, ontveinsd hadden, uitftelden ? Is het-reking
wel mogelijk, voorzigtiger te zijn, dan de Rapporteur in
deze omfiandigheid geweest is , die, na het voorname
punt des natuurkundigen vraagítuks listiglijk ontweken ,
en erkend te hebben , dat bij Benige jonge meisjes toevallen
waren waargenomen, zich alleen bij dit zeggen bepaalde ,
gaarne te willen gelooven, dat men door eene dusdanige
handelwijze eenige ruggegraatskrommingen zonde kunnen
zien verminderen , en daarom aan de Akademie voorftelde, niet derzelver goedkeuring aar. deze bedden te hechten , maar den uitvinder eenvoudiglijk in zijne proefnemingen aan te moedigen ?— Het eenig geval , waarin het
gepast konde fchijnen , gebruik van deze bedden te maken , zoude dan zijn , wanneer het kind aan eens zoo
geweldige ruggegraatskromming leed ,en daardoor de hoofdverrigtingen des ligchaams in die mate kwijnden, dat er
voor hetzelve bijna geene kans om het leven te behouden
overbleef. Men zoude de uitrekking alsdan niet meer
aanwenden om het kind van deze kromming te genezen,
maar eenig en alleen om de ruggegraat gedwee te maken,
en derzelver buigbaarheid zoodanig te vermeerderen , dat
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zij in het vervolg aan de ligtfle rekkingen kon toege•
ven; en, wanneer deze uitkomst verkregen is, bekleedt
men het zieke kind met een keurslijf van eene zeer flerke
ftof, (daarenboven, in deszelfs lengte, en vooral onder
den okfel , met flerke ftalen Raven voorzien) het ligchaam
bij voortduring in dien graad van uitrekking houdende,
waarin hetzelve door een zeer langdurig gebruik van
kunstrekbedden, erf van ieder ander gelijkfoortig werktuig,
is gebragt geworden. Die bedden, welke eene flingerende
beweging uitoefenen, verdienen alsdan de voorkeur: want
klaarblijkelijk bezitten zij meer dan alle de anderen liet
vermogen, de ontfpanning der verfchillende bandachtige,
de wervelen onder elkander vereenigende zelff'andigheden , welker stevig weeffel aan de ruggegraat dien trap
van weêrfïandbiedende kracht geeft, om het gewigt des
hoofds te dragen , in een' vrij korten tijd daar te fellen.
Ongelukkiglijk zal de zieke verpligt zijn , dit keurslijf
zoo lang te dragen, tot dat het vorderen in leeftijd aan
de tusfchenwervelbeenfc!he banden eene nieuwe kracht zal
gegeven hebben, zoo intusfchen de mogelijkheid daartoe
geoorloofd is te hopen. Men zal buiten twijfel vrij wat
moeijelijkheden te overwinnen, en vrij wat toevallen te
,duchten hebben, vóór dat men deze ontfpanning bekomen heeft; en, ,lit het geval zijnde, zoude de genezing,
wanneer de zieke in dezen zelfden haat blijven moest,
nog niet veel eer aan de kunst doen. Kortom , dus handelende, zal men alleen den trap van waarfchijnlijkheid
op een' goeden uitdag, in vergelijking met de zekerheid
van den dood, waaraan men was prijs gegeven , berekend, en zich naar dezen algemeenen fielregel gedragen
hebben , dat liet beter is , een twijfelachtig middel te
beproeven , dan geheel geen te bezigen. Alwie denkt , dat
voorzigtigheid fleeds de proefnemers leiden moet, zal ook
vinden, dat men, achter eerre zoo onbepaalde en tot zob
weinig regt gevende ftclling fchuilende, in eene menigte
gevallen zeer onmentchelijk zoude kunnen handelen , daar
men dagelijks vreesfelijk mismaakte fchepfelen een' langen
tijd leven, en daarbij behendig een' redelijk goeden ge-
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zondheidstoeland behouden ziet. Zij zullen tevens erkennen, hoeveel reden ik heb te beweren, dat der herflelling der toevallig gekromde ruggegraat , door rekbedden
of andere uitífrekkende werktuigen beproefd, onder die
gevaarlijke kunstbewerkingen gerangfchikt moet worden,
welke, aan geene genoegzaam bepaalde aanwijzingen onderworpen, doen vree zen, dat de voordeelen, door dezelven, of bij toeval, of zelfs in eenige , echter ten
uiterfle zeldzame, gevallen verkregen, nimmer tegen
de ernflige nadoelen, uit derzelver misbruik of ontijdig gebruik, door onwetendheid of eenige andere reden ,
onvermijdelijk voortvloeijende, zouden opwegen. Eindelijk haalt L E V A C H E R twaalf voorbeelden van genezing, door middel van het in zijne verhandeling befchreven werktuig, aan; en zoo men nu den gemiddelden tijd,
welken ieder der in deze waarnemingen bedoelde jonge
meisjes verpligt was hetzelve te dragen, aanneemt, ziet
men met verwondering, dat deze tijd zelden meer dan
vier maanden was. Om deze reden is een van beide waar,
of dat L E V A C H E R ons omtrent de voordeelen , aan de
uitrekking verknocht, en bij gevolg omtrent de gelukkige
uitkomst na het gebruik van zijn werktuig , bedriegt ,
(omdat de nieuwe voorflanders dezer handelwijze beweren, dat men geen blijkbaar gelukkig gevolg van hunne
rekbedden hopen kan , dan door zich , zonder tusfchenpoozing , ten minfee gedurende een jaar , of zelfs achttien
maanden , aan derzelver werking te onderwerpen) of dat
de door hem gebezigde middelen zeer verre alle nieuwe
bedden overtreffen. Het eerlle vooronderflellende, zoude
ik regt hebben, aan het getuigenis der bij den goeden
uitflag dezer bedden belanghebbenden te twijfelen ; daar het
bewijzen zoude, dat een man, die in zijne verhandeling
blijken van geleerdheid geeft , en wiens gezag als fchrijver
aangevoerd wordt, valfche waarnemingen vermeld heeft..
Wanneer ik, echter, aan de door hem aangehaalde voorbeelden van genezing geloof moet hechten, zoude ik alle
de nieuwere Orthopedisten aanraden, hunne tocvlugt bij
voorkeur tot het door hem gebruikt wordend werktuig te
nemen.
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DE JACULATOR , E'EN VISCH VAN JAVA.

(Uit het Edinburgh New Pililofophical Journal.)

]Je Heer ja FIN

MITCHELL , Heelmeester, zag deze zonderlinge visfchen in het paleis van een Javaansch
Opperhoofd. Zij bevonden zich in eene groote , ronde kom ,
te midden van welke zich een (lokje , ongeveer twee voet
lang, verhief: het bovend.e uiteinde was voorzien van
punten , waarop eenige infekten werden gehecht. Zoodra het water in flilte was geraakt, naderden de vis
vervolgens fchoot elk hunner, aan de op--fchendlok;
pervlakte gekomen, naar het door hem ontdekte infekt
een' droppel waters af, zoo wèl gemikt, dat het diertje
in de kom viel en terffond verzwolgen werd. — Deze
viscll, welks beftaan , zoo veel men weet, tot dusverre
niet ontdekt is , houdt zich op aan de oevers van zee of
firoomen, waar hij op voedfel aast: hij is een fcherpfchutter, die zijne prooi nooit mist; en, zoodra hij een
infekt ontwaart op de planten, die altijd in ondiepten
wasfen, nadert hij tot op den afiland van vier, vijf en
zelfs zes voet , en fchiet , met verwonderlijke vaardig
een' waterdroppel op hetzelve af, die 'iet diertje-heid,
treft en te zijner befchikking Relt.

VOORLEZING.

(1 érvolg en flat van bi. 746.)
at kruiwagens zijn, behoef ik aan deskundigen niet te
verklaren. Deze redekunilige figuur, van welke ik meermalen
hoop gebruik te maken, zoo dikwerf ik van eenige zaak wil
fpreken, van welke ik weinig weet, doet mij hier een' grooten dienst. Het fpijt mij, dat ik dit zeggen moet. Voor
geleerden zou dat onnoodig zijn ; want die doorfpekken hunne redenen met zulke figuren. Deze heeten dan fehoonheden
van ítijl, en maken van eene redevoering eene foort van bedeldeken, welke bij gebrek van beter, dienen kan, als
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Eet de mode zoo wil. Deze figuren, om nog juister te fpreken, zijn gelijk aan het help! help! roepen van iemand, die
in het water ligt en zichzelven niet redden kan. Hieruit kan
men zien, hoe laat het is bij iemand, die, zoo dikwerf hij
van wal (leekt, zoo fraai en redekunf}ig helpt! menfchen ,
helpt! roept. Zij haan nagenoeg gelijk tiet de moesjes, die,
ettelijke jaren geleden , zeer in zwang waren. Want beide
worden wegens fraaiheid geroemd en verbergen iets. Wat?
Dat kunt gij vragen aan zulken , die zich van beide bedienen of
bediend hebben Of zij het u zeggen zullen , durf ik u niet
'beloven, maar moet gij afwachten. Intusfclien kan ik van
de kruiwagens toch iets meer, dan niets zeggen. Zij, van
welke ik thans fpreek, haan, in zeker derde, met de overige kruiwagens, van welke ik tliet fpreek, gelijk; en dat derde is , dat zij altemaal kruiwagens zijn. Meer weet ik van
dezelve niet. Gezien heb ik ze nooit. Zij worden ook altijd
bij donkere maan gebruikt. Daarom moet gij niets meer van
mij vergen. Want ik heb niet beloofd, dat ik over de kruiwagens do fe, maar over derzelver gebruik en aangelegenheid
zou fpreken; waartoe eene opzettelijke befchrijving van die
kruiwagens in geenen deele, naar mijne en, zoo als ik hoop,
ook naar uwe gedachten , noodig zou kunnen geacht worden.
Dan ter zake.
Zal een kruiwagen nut doen , dan is er volftrekt een krui
fraai en gemakkelijk zulk een voertuig is,-jernodig.H
zoo lang men geene floommachines aan kruiwagens vindt,
moet een kruijer de beide armen in de handen nemen, en
zoo voortgaan; dan (laat men niet liil. IIet ftilfiaan is toch eene
verdrietige zaak voor iemand, die voort wil in de wereld,
Men gaat ook op een' kruiwagen niet zitten , dan om met
hulp van eens anders handen voort te komen. Dus kort en
goed, er is een kruijer noodig.
Doch liet gaat zoo met vele wereldfche zaken : wat men
het meest noodig heeft, en het reinst kan misfen, is het
moeijelijkst te vinden. Menschlievende kruijers, och! maakt
ti toch kenbaar, al ware het flechts door het afnemen of
ophouden van uw hoofddektel , hetzij hoed of muts; gij
zoudt altijd vracht hebben , en menigen armen drommel voort
Ik hoop niet , dat iemand onzer ooit naar een' krui -helpn.
zal behoeven te zoeken; maar wel, dat hij , zoo dikwijls-jer
hij dien noodig mogt hebben, hem ook mag vinden. Indien
ik u een raad verfchuldigd ben, dan moet ik u zeggen, dat
—
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gij nooit uwen buurman vertelt, dat gij eenn kruijer zoekt,,
zelfs niet, dat gij er een' noodig hebt; want met goed facfoen zoekt hij voor u, en, indien hij iets of iemand, dat is
bier hetzelfde, vindt, heeft hij he gevonden..... ja , maar
voor zichzelven , en hij laat u staan of liggen , al moet gij
ook, in de moeijelijkile houding, met angst en finart , op
's heeren praten vernachtep.
Ga nooit af op de uithangborden. Op alle hoeken van de
Eiraten (in de sleden kruit men het meest , omdat het den
kruijer daar minder lastig valt) vindt gij de namen gefpeld of
gelezen, al naarmate dit u beter vlot, van mannen, die nier
anders doen dan kruisen, maar die ook zoo door de wol zijn
geverwd, dat zij allen voetgangers moedwillig de beenen liuk
kruijen, op het eigen oogenblik , dat zij roepen, dat men de
beenen moet in den zak íteken. Indien gij het ongeluk hadt
van zulk een' kruijer te hebben opgedaan, gij zoudt van
geluk moeten fpreken, wanneer gij ongemoeid op eigen beenen kondt loopen of kruipen, al naarmate uw krank vermogen dit u toeliet. -- Wij hebben nu al zoo lang over kruijen
en kruiwagens gefproken , en tot nog toe geenen kruijer gevon.
den. Daaruit kunt gij nu zien, hoe moeijelijk zulk een fchep
is. Die zich fpoedig laat vinden, en alle waar-feltvind
op zijn' kruiwagen neemt, helpt u wel een oogenblik voort,
maar, als hem de last te zwaar valt, helpt hij u op eens .,.,.
van den wal in de floot; en dan kunt gij uzelven troosten>
of beklagen, al naarmate gij u dan zult bevinden, met het
fpreekwoord : Het zin allen geen koks , die lange mes/en dra
Hartelijk wensch ik, dat gij van alle koks met hunne-gen.
lange Inesfen levenslang moogt bevrijd blijven. Daartoe is
vooral dienstig, dat de kruijer u , en niet gij den kruijer opzoekt, want dat wint u veel verdriet en tijd uit, en gij
komt dan toch voort, beter dan wanneer gij hadt gezocht ,
indien namelijk , en dat is hier hoofdzaak , de kruijer u wit
vinden. Gij moet niet denken , dat .dit eigenzinnigheid verraadt in den kruijer. Tot die gevaarlijke, dwaling moet gij
nooit vervallen. Gij moet nooit vergeten, dat deze kruijers
zich fchamen, om een patent te vragen. Wanneer gij dus
iemand hadt gevonden , die de verlangde kruijer was ; zou
hij op uwe vraag, of hier of daar die of die kruijer woonde, want allen zijn niet eenerlei (denk maar aan de koks
met de lange mesfen); zou hij op die vraag goedfchiks ja
zeggen , of ja laten zeggen? En indien dan die kruijer zon-
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der patent u eens aanzag voor Benen bediende bij de directie der belastingen; want deze heeft ook Heeren in haren
dienst, zoo groot, ja nog grooter misfchien dan gij, en deze
zoeken ook ongepátenteerde kruijers, nog meer dan gepatenteerde, op: waartoe? dat weet ik niet; maar die commisfie
draag ik u op, om dat eens aan die Heeren te vragen; zij
zullen het beste dit weten, en, indien zij dit willen of mogen doen, uwe vraag volledig beantwoorden. -- Dan, ter
zake. Indien, zoo als ik boven heb gezegd, de gezochte
en gevonden man u voor zulk een' Heer eens aanzag, (dat
was immers mogelijk; want wie ziet de menfchen in den
krop?) zou hij dan uw vrachtje aannemen , en bezorgen , waar
gij het hebben wilt? Doch gefield eens, hij ging af op uw
eerlijk gezigt, en hij bood zich aan op uwe aanvrage, dan
zoudt gij nog niet zeker zijn , of de aangenomene vracht goed
volgens adres, hetzij fchriftelijk of mondelijk, zou worden
bezorgd. Gij moet u nooit inbeelden , dat alle menfchen
doof zijn, (niet in een' Oostindifchen zin; dit zou de zaak
merkelijk veranderen) en gij hebt zoo luide naar den kruijer
gevraagd. Zullen nu al de buren van dien kruijer hem zonder patent vrachten laten doen ? Dat geloof ik niet; en zulk
een geloof vertrouw ik, dat ook gij zult hebben. Wel nu,
door uw hard roepen loopt gij zeker gevaar, dat men de
vracht aanhoudt. Zoo zonde het algemeen bekend worden,
wat aangehouden was , te weten uw perfoontje met en op
den kruiwagen , welke alle kruijers, bij dergelijke gelegenheden, met vracht en al gewoonlijk in den loop laten, om
zelve te ontfnappen ; en zoo zou te uwer gedachtenisfe altijd flaan aangeteekend, dat gij op den kruiwagen gezeten
hadt : iets , hetwelk de groocile ftikkel, die geen voet verzetten kan, nooit in het openbaar evil weten. Die het vertle
zijn voortgekruid, zijn in dit derde wel de ergilen. Doch deze aanmerking maak ik hier flechts in het voorbijgaan.
Indien ik geweten had, dat wij zoo lang zouden hebben
moeten zoeken naar den kruijer, zonder dat hij zich heeft laten vinden, dan had ik gaarne dien man aan zijne plaats gelaten. Doch wij hebben immers allen kruijers noodig. Daarom is het nog al vergeeflijk , dat wij eens de proef hebben
genomen, om den man te vinden, zonder wien wij allen op
onze plaats blijven. Gelukkig nog voor ons , als wij dan
tamelijk tevreden zijn. Indien u de tevredenheid na aan het
_hari ligt , nader nog dan grootheid , dan bid ik u, zet u nooit
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op eengen kruiwagen neder; want de tevredenheid komt
nooit op den kruiwagen, maar verwijdert zich te verder, hoe
verder gij zult zijn voortgekruid. Verzint, eer gij begint. Als
gij op den wagen zit, is men begonnen, en is ook de tijd
van verzinnen voorbij; terwijl de ziel van hem, die op den
kruiwagen zit, (want, groote of kleine, zij zullen toch allen wel zielen of zieltjes hebben, t. w. een ieder de of het
zijne) dien kruiwagen als haar ligchaam aanneemt, zonder welk
voor die ziel geen leven meer is. Dat is de reden, waarom
de eenmaal gekruiden altijd verlangen verder gekruid te worden. Zij hebben altijd in den mond: unus non /uffeit orbis.
Dit is Latijn; want de kenners van die taal zijn niet allen
zonder kruijers en kruiwagens, en daarom moet gij u niet
verwonderen, dat ik hunne oorfpxonkelijke taal getrouwoverneem. Deze zal ik letterlijk vertolken. Die vier vreemde
woorden willen of kunnen zeggen , t. w. in den mond dier
arme fukkels: „ Och, had ik flechts twee ligchamenl' (over
de ziel denken zij niet; want de hunne kan ook flechts door
de beste mikroscoop gezien worden) „dan kon ik, op twee
kruiwagens gezeten, in twee werelden (in twee wereld - dee.
len hebben zij geene ruimte genoeg) worden voortgekiuid."
Daarom, al flaan zij op het einde der wereld, en al kunnen
zij niet verder, dan zoeken zij nog naar eene groote plank,
om, van deze aarde op eenen anderen bol voortgekruid, dat
kruijerige vermaak aan hun zieltje te verfchaffen.
Wilt gij dan volftrekt een' kruijer hebben, verg van mij
niet, dat Ik hem zoeke. Plaats flechts eene advertentie in
de Haarlemmer Courant. Houd uw' naam geheim; er zijn
genoeg letters in het A. b. c., om u van dezelve te bedie.
tien. De een of andere boekverkooper zal u wel willen hela
pen. Gij zult uwen man dan wel vinden; want er zijn nog
kruijers genoeg in de wereld. Zijt gij niet op de gedachte
hiervan gekomen , bij het lezen der advertentie van dien wel
antwoord eener jonge weduwe? (*)-gemaktn,h
Op dienzelfden voet kunt gij uwe advertentie fchrijven, als
gij maar zorgt, dat gij uwen kruijer wèl onderfcheidt van
hetgeen in de beide advertenties bedoeld werd. Ik beloof u,
dat ik de Haarlemmer Courant getrouw zal lezen, en dat
het mij aangenaam zal zijn , dan te zien, dat iemand uwer
den verlangden kruijer gevonden heeft.
Vooraf wil ik u nog aanwijzing doen van hetgeen Iemand,
(*) Haart. Cour, van 19 en aa Febr. 18,25.
,
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op den kruiwagen zittende , zelf moet zijn en op het oog
dient te houden. Het zou mij innig fpijten, dat gij, ook bij
het bezit van kruijer of kruiwagen , niet voortgingt. Het zitten op den wagen is niet de hoofdzaak; (want dat doet men
thuis gemakkelijker) maar het is hulpmiddel, om voort te
komen. Daarom, kort en goed , zij u van mij een raad
gegeven, dien ik niet weet, of gij zult aannemen, maar ik
geef u dien van ganfcher harte. Quod fieri potest per pauca,
non debet fieri per plura; dat wil zeggen: De langfle Recepten helpen niet altijd het beste. Van Recepten wil ik dat
toegeven, omdat ik van die geleerdheid weinig weet; maar
ik ontken, dat dit op de geheele redevoering moet worden
toegepast. Want deze heeft vijfenveertig minuten uitfprekens
noodig, om redevoering te zijn; zoo als boven door ons in
het breede is aangemerkt. Doch ook een Philofophisch Recept
(ja, zulke Recepten zijn er ook; want men vindt zoo wel
Philofophifche als Medifche kwakzalvers) moet kort zijn.
Ten opzigte van alle Recepten ben ik het dus volkomen eens
met ieder, die denkt zoo als ik; en dat is, dunkt mij, al
veel toegegeven van mijnen kant. Doch , wij zullen die
Receptengeleerdheid daarlaten.
De raad , dien ik u ten opzigte van kruijers en kruiwagens
heb mede te deelen, komt hierop neder. Ik verzoek, dat gij
hechts eenige weinige oogenblikken wacht met het verzenden van uwe advertentie naar de Haarlemmer Courant. Want
bet zou u niet fraai flaan , wanneer gij uzelven A. B. C.
hadt genoemd, en gij waart met die drie onnoozele letters
tevreden. Gij zoudt uzelven nooit kunnen verantwoorden. Al
hadt gij zooveel berouw, als er haren op uw hoofd en op
de hoofden van al uwe medemenfchen te vinden zijn, het
zou u niet baten, indien gij al de overige letters, tot Z toe,
niet durfdet fchrijven of opnoemen, tot zoo veel keeren als
dit van u mogt worden gevergd. Daarom verzoek ik u, dat
gij nog niet zoo haastig zijt met uwe advertentie geplaatst
te willen hebben. Vooraf moet gij uzelven eens wegen, om
te weten, niet hoe zinaar, maar hoe ligt gij zijt. Indien een
kind van tien jaren u kan voortkruijen, en op den duur kan
blijven kruijen, dan hebt gij de noodige ligtheid. Gij moet
altijd denken : de kruijers, die gij noodig hebt, houden zich
niet ligt, en nog liever met geen gewigt op. Zwaar werken.,
willen die menfchen niet , in het minlle niet voor een ander.
Om die proef te nemen, behoeft gij u niet in perfoon qp
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tien kruiwagen te plaatfen, en uw zoontje zoo te laten kruljen. Indien gij geen zoontje hebt, is het met u te erger;
dan zou het geval wereldkundig worden y en dat zou mij van
u fpijten. In beide gevallen zoudt gij in verlegenheid raken,
wanneer zulk een kind u flechts ééne vraag deed; namelijk,
waarom gij op dien kruiwagen zit? Het kind zou u niet begrijpen en u voor kindsch en krankzinnig houden , hoe ver
gij ook van uw ligt gewigt melding maaktet. Kinde- -ftandig
ren vragen altijd meer dan groote menfchen, omdat zij vragen, het zij dan dom of wijs. Groote menfchen vragen dikwerf daarom zoo weinig, omdat zij niet dan dom kunnen
vragen. En daarom is zwijgen hunne zaak, beter dan fpreken. In het voorbijgaan merk ik nog aan, dat die groote
menfchen, die , om niet dom te kunnen vragen , in het ftomme, pak (pelen, de allerdomften nog niet eens zijn.
Ik onderftel, dat gij, na uzelven gewogen te hebben,
weet, hoe zwaar gij weegt. Hebt gij tot uw doel de noodige ligtheid; zoek dan iets op, dat u flechts iets in zwaarte
overtreft, en zulke dingen kunt gij dan bij duizenden vinden , fchoon gij maar één ding van dien aard noodig hebt.
Laat dit uw evenbeeld in ligtheid door het kind voortkruijen.
Gelukt het, dan weet gij, hoe laat het is, en het kind ziet
u niet op den kruiwagen. Zelfs in her oog van het kind zou
dit een misfelijk gezigt zijn. Nu kunt gij voortgaan met uwe
advertentie, mits gij aanftonds uwen wagen fineert, opdat
het kruijen uwen gemakkelijken kruijer nooit verdriete, noch
het piepen van den wagen de ganfche historie ruchtbaar, of
uwen kruijer baloorig make. Eilieve, wat zoudt gij doen,
als uw kruijer u op den wagen liet zitten en wegliep? Zorg
dus, dat alles gefchiede in flilte, ook zonder dat iemand in
de wielen of tegen de been en gereden worde; dan zal alles
wel goed nederkomen , zoo goed als ooit eenige kruiwagen
nedergekomen is. Oefen u in het balanceren. (Voltigeren
maakt te groote beweging op een' kruiwagen, welke niet
filtiaat.) Dit komt vooral te pas , indien, hetgeen ik nog
onderftel, er eenig zwaartepunt, hoe ligt ook, in u te vinden is. Dit zou nog op de vracht invloed hebben. Zit met
uw zwaartepunt voorop; dan hebt gij het voordeel, dat gij
achter niet afvalt, en uw kruijer gevoelt dan niets van de
geheele vracht. Indien gij geen het miníie zwaartepunt in
uzelven hebt, dan behoeft gij het balanceren niet eens te beproeven, en dan zijt gij aantlonds, gereed, zoodra uwe ad.
turtvcrt.W. 1828. _vo. 1(.
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vertentie beantwoord wordt. Hoe veel invloed zon wel eene
mug, op een' voortgaanden kruiwagen, door verfchillenden
Rand, kunnen uitoefenen op het zwaartepunt van kruiwagen
en kruijer? (Want deze zijn bij het kruijen ook net de
vracht één ligchaam.) Indien gij deze vraag zoo ten naas
kunt beantwoorden, zult gij gemakkelijk inzien,-tenbij
waarom , in dit fpeciale geval, de ligtile waren het beste ,
ten min(te het verkieslijkile zijn. Ook vooraf kunnen wij bepalen, dat op een' kruiwagen beter eene mug, dan een olifant kan worden voortgekruid. Daarenboven zullen u vele
vrachtjes , die reeds ter bettemder plaatfe zijn aangekomen,
door derzelver ligtheid genoeg zeggen, dat zij met de zwaarte van eenen olifant het zoo verre nooit zouden hebben kunnen brengen.
Mijn laattle raad , ten opzigte der kruiwagens , is deze,
dat gij nooit van kruiwagens één enkel woord rept, vooral
niet bij menfchen, die aan den kruiwagen alles hebben te
danken. Laat ieder zijne eigene waarde en waar behouden.
Beoordeel, als gij dan koopen wilt of moet, bij uzelven
eerst, wat en tot wat pros en waartoe gij koopen wilt; maar
laat voor het overige Tederen kratller zijne eigene mars dra
raad komt het meest te pas, als-genbordl.Di
gij , wat ik u hartelijk toewensch , op de plaats van uwe begeerte zult zijn gekomen. Dan eerst zult gij kruijers bij duizenden vinden, maar die u niet verder kunnen brengen. Deze bewegen hemel en aarde, om een enkel vrachtje te bekomen, ten einde anderen diets te maken , dat zij nooit op
den kruiwagen gezeten , maar altijd achter denzelven geloopen hebben. Dan hebt gij gelegenheid, om te komen in
het Grootkrusjersgild, het eenigile, dat tot nog toe niet is
vernietigd.
Doch ik heb thans geen last, en ook geen lust, om over
dit Grootkruijersgild breedvoerig te fpreken. Welligt zal aan
hetzelve de beurt komen , indien ik eens , bij eene andere gelegenheid, handel over geleerde genootfchappen en maatfchappijen van allerlei foort van kunde en onkunde. Intusfchen
durf ik u niets beloven, omdat ik niet weet, of ik iets naders zal hooren of lezen van dit Grootkruijersgild En zon
gedrukt fchrift gaat het voorlezen niet.-dergfchvno
Dat weet ik, bij eigene ondérvinding.
Dit alles viel mij zoo in , door de aaneenfchakeling van
denkbeelden, welke ik , om u dan maar de waarheid te zeg-
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gen, niet begrijp, maar welke door mij toch onaangevochten blijft. De geleerden zijn meest allen leden van het
Grootkruijersgild. Deze flelling kan men niet omzetten , en
dat is bewijs voor derzelver deugdelijkheid. Want ik durf
niet zeggen, en ik geloof niemand, die zijn volkje kent,
dat de leden van het Grootkruijersgild meest allen geleerden
zijn. Zeggen is ook nog geen bewijzen. Ten ffotte van dit
tweede fink mijner voorlezing zeg ik, omdat het bewijs overtollig is, dat uit het beslaan van het Grootkruijersgild, boven omfchreven, duidelijk blijkt, dat er een naauw verband
beflaat tusfchen geleerden en kruiwagens. Dit geeft mij innig genoegen, omdat dan ook het eerfle fink mijner voorlezing , over de geleerden , met het tweede, over de kruiwagens, in een naauwkeurig verband en in eene logifche ver
hetzelve (laat. Of dit ook het geval met het-houdingt
derde tluk zijn zal, kan ik eerst op het einde zeggen. Hartelijk verlang ik , dat ik dat dan zal kunnen doen.
Het derde of laatfle fink mijner voorlezing zal handelen
over de jiokpaarden. Het fpijt mij, dat ik niet dit in allen
opzigte rijke en dus ook belangrijke onderwerp alleen ter
behandeling heb gekozen. Gedane dingen nemen geen keer.
Anders ! .... ja ; maar het zou immers jammer geweest zijn,
indien ik al het bovenfiaande had uitgeveegd , gefleld dat ik
had kunnen befluiten dit koelbloedig te doen. Doch gij weet
het, fchrijvers en redenaars vechten, als voor haardlieden en
altaren, (dat is, om mij duidelijk uit te drukken, pro axis
et focis) het dapperst voor eigene meeningen, als vruchten
hunner herfenen. IIet fpreekt van zelf, dat ik gaarne aan
het bellaan ook van anderer herfenen geloof. Aan het beh aan mijner eigene herfenen heb ik nog nooit getwijfeld.
Daarom laat ik aan ieder de vrijheid, om ten opzlgte zijner
herfenen al of niet te twijfelen. Maar bij ontflentenis of gebrek van herfenen wordt de firijd niet minder hevig; daar het
in allen gevalle dan toch meeningen zijn, afkomflig uit dat
deel van het hoofd, waar men de herfenen Reeds zoekt,
maar niet altijd vindt. Het doet ook weinig ter zaak, of
men ongemeubeleerde bovenkamers te huur heeft, indien men
dan maar de lagere verdieping, hetzij dan rijk of gering,
mits maar goed gemeubeleerd , aan niemand verhuurt, maar
in eigen gebruik houdt. Doch wij willen dit onderwerp niet
verder behandelen ; daar ik nog maar eenige minuten overig
heb, om de jlokpaarden , zoo goed zij kunnen, te laten draw
1lhli s
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ven. Over geene foort van paarden , hetzij koets- of flepers,
paarden, is zoo veel gefchreven en gefproken, als over de
(lokpaarden. Mijn woord trek ik voor niemand in, al wil hij
ook monfteren den Bucephalus van ALEXANDER DE N
G R 0 O T EN, of den Ronfinant van den eerlijken n ON Q u I C H o T , of Malle Jan , met al zijne gouden zweepen. Doch
monfleren wil ik niet; want voor de monítering van alle (lokpaarden hebben wij nu tijd noch gelegenheid. Ook heeft
ieder zijn eigen ftokpaardje, hetwelk hij , hetzij goed of Hecht
gezadeld, liever dan eenig ander paard berijdt. Wij zijn
dus , waar wij wezen willen. Dat is ons genoeg. Waarom
zouden wij ook monsteren, daar niemand een ander (lokpaard ,
dan zijn eigen ftomme beest, verkiest, en hij voor een ander geen half centje befteden wil? En voor dien prijs ver
-kop
ik mijn beestje nog niet.
Ik heb er niets tegen , dat de ruiters te flokpaard nu en
dan hun beestje afrijden , mits dat bij wijze van uitfpanning
en ter bevordering der gezondheid gefchiede. Maar dat altoosdurend rijden en draven is tot niets nuttig. Wanneer men
nooit afklimt , loopt men gevaar., met lijf en ziel aan het
flokpaard vast te groeijen. Zulke Centaurusfen houden op
menfchen te zijn. Hoe verder zij ons ontrijden, boe beter
voor ons.
Ik neem de vrijheid van te onderftellen, dat gij allen weet,
wat een flokpaard is. Indien er iemand ware, die dit niet
wist, die zelfs zijn eigen beestje niet kende, hij is er niet
te beter om; want dan loopt hij gevaar, zandruiter of nog
iets ergers te worden. Vóórdat men dan op 's heeren wegen
,zich vertoone, zoeke men zijn eigen paard te leeren kennen;
dan weet men , of men met of zonder fporen dient te rijden.
En dat brengt reeds groot voordeel aan. Ik onderflel dus ,
dat gij weet, wat uw paard kan en niet kan doen. Rijdt
dan nu voorfpoedig en gerust, zoo lang u niemand op een
Rokpaard tegenrijdt; dan zult gij geene fcherven maken.
Maar gij moet u altijd de mogelijkheid voorftellen , dat ook
anderen een toertje zullen doen; en dan is het dienstig , dat
gij voor uw paard de oogen in de hand houdt, en vooraf op
alle mogelijke eigenfchappen van (lokpaarden denkt ; dat zal
u zeker te pas komen.
Op 's heeren wegen moet gij nooit toonen , dat gij iets
verflaat van de kunst der paardrijders. Ik bedoel die hals
vooral, maar niet alleen , op-brekndfpcg,im
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kermisten ziet. Wanneer zelfs alle capr'ielen u gelukken ,
betaalt niemand u voor de moeite. Maar mislukt u een enkele greep of fprong, dan gaat van alle kanten er een gejuich op, dat door u al kermende wordt geaccompagneerd,
indien fchaamte over uwen val u niet doe medelagchen. Het
lagchen en de kiespijn wonen zelden lang bij elkander. Het
voorbeeld van anderen (want onder de berijders van flok-.
paarden heeft men zoo wel gekken als overal) verleide u
niet. Wilt gij volflrekt fpongen doen, en niet naar mijnen
raad luisteren , berijd uw paardje binnen vier muren; en al
wordt gij dan kamerruiter of vloerruiter, dan that gij weder
op , alsof er niets gebeurd was , indien gij u niet bezeerd
hebt, en dat zou mij fpijten.
Eilieve , breng uw Rokpaard eens van flat; en, als de
reis niet te lang duurt, wil ik dat toertje voor deze enkele
keer wel met u doen.
Wie komt daar zoo onbezuisd aanrennen ? Hij fchijnt een
groot Heer, met een' gouden rok. Haal uit voor hem, en
fta met uw beestje fill. Want rijdt gij één voetflap verder,
dan moet gij hem een nieuw kleed bezorgen , al zijn alle
vlekken op den rok zijn eigen werk. Dit gevaar zijn wij gelukkig te boven. Ik bid u, rijd nog wat zachter; gij moet
niemand willen voorbijrijden, ook niet dien ellendigen knol,
die daar vooruitfukkelt; houd uw beestje op , en laat den
man vertellen en opnoemen al de deugden vab alle flokpaarden , als het integrerend eigendom van zijn beestje. Gij
doet den man vermaak. Op een' anderen tijd zal hij even
geduldig omtrent u zijn , zonder dat gij nu zijne lofrede geheel behoeft over te nemen. Doe niemand leed. De ellendig e knol van uwen mederijder zou u zandruiter kunnen
maken. Zoo iets kon gevolgen hebben.
Doch, laat ons nu afzitten. Men moet niet te lang achtereen rijden , of men loopt gevaar altijd te willen rijden ,
ook waar het niet voegt. Hoe gewigtiger uw overig werk
is, hoe erger dat rijden u zal vergaan. Bij deze gelegenheid
moet ik u iets herinneren, aangaande een' beer, die , in plaats
van te verfcheuren , aan het bok/en raakte, waarin hij bij uit
ervaren was, omdat hij op zijn bokspaardje te veel en-ftek
te lang had gereden. Het is u bekend, dat dit geval in Engeland heeft plaats gehad. Nu, in dat land loopen vele groote
beren los, maar die npch bijten noch verfcheuren. Die beer
moest dan op de Comedie fpelen , en een mensch verfcheu.
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ren ; want er werd een treurfpel vertoond. Doch , daar bij
een menschlievende en menfchelijke beer was , ontdeed hij
zich van zijne beerenhuid, toen hij bij den eeroen aanval op
zijn paardje ging zitten, en, zoo goed als een beer dat ooit
heeft kunnen doen, met zijne partij boklle. Een luid gejuich ging van alle kanten op, en men was algemeen verheugd, dat dit treurfpel, door de flokpaardigheid van den
beer , in zulk een onverwacht kluchtfpel eindigde. Gefield
nu eens , dat die zelfde beer eens op flraat een' Lord had
ontmoet, en dat hem dezelfde lust tot bokfen had bekropen;
die zelfde daad , welke in de Colnedie een treurfpel in een
kluchtfpel veranderde, zou op 's heeren wegen aanleiding
geven tot een treurfpel, in hetwelk de beer niet ten tweeden
male op het tooneel zou verfchijnen. Alles heeft zijnen tijd
en zijne plaats; dus ook het berijden der ftokpaarden.
Als een' laatften raad deel ik u nog mede : dwing niemand
op uw Rokpaardje te rijden, zelfs den man niet, die u zonder flokpaardje tegenkomt. Met den besten wil, doet gij hem
een' hechten dienst, en, terwijl gij nooit op dankbaarheid
kunt rekenen , zijn al de gevolgen van deze uwe, dienstwil
-lighed
geheel voor uwe verantwoording.
Het fpreekwoord zegt:
Eens iegelijks paardje
Is naar zijn aardje.
Of ook:
Eens iegelijks aardje
Is naar zijn paardje.
Ik wil er geen fpeld om geven, welk van deze twee fpreekwoorden gij verkiest. Ja, ik geef ze u beide prezent, indien
gij ze beide , om goed te handelen, mogt noodig hebben.
Denk eens, indien •gij het geluk hadt , dat iemand achter u op
uw paardje zat en hij kende uw paardje niet, (en dat is
duizend tegen één) en hij viel in het zand of op harderen
grond, en uw paardje vertrad hem en trapte hem op het hart:
zou dan , zelfs bij de onfchuldigíle begeerte om wederom te
paard te flijgen , u het hart kalm haan? Indien dan het enkele gezigt van uw paard u niets had te zeggen , ontrijd
dan, zoo gij kunt, met uw beest de geheele xnenschheld ,
hoe verder hoe beter!
;

;
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Doch zoo ver hoop ik niet, dat gij zult behoeven te gaan.
Wij hebben ook al genoeg gereden. Gelukkig , dat wij reeds
weder terug zijn tot het puilt , van waar wij met de (lokpaarden zijn afgereisd. Ziet dan toch eens al die (lokpaarden. Wien behooren zij ? Wel , Mijne Heeren! het is de flat
van het Grootkruijersgild. Die ontdekking is geld waardig! Zoo
bevinden zij zich dan bij elkander, Geleerden, Kruiwagens en
Stokpaarden, in hetzelfde gebouw. Is het u dan nu wel zoo
vreemd meer, dat ik ze bijeen heb gezet in deze voorlezing ? Hoe
fchoon hangt dus deze geheele redevoering zamen ! Geachte
Hoorders, ik hoop , dat ook gij het zoo zult bevinden ; indien het anders ware, dan zou het mij van harte leed zijn.
Hier zou ik hebben kunnen eindigen, indien ik niet, onbezonnen genoeg, had beloofd, den titel of het uithangbordje
van deze voorlezing te zullen opgeven. Gij zult er niet tegen hebben , dat ik deze voorlezing noem : Proefondervindeljke behandeling van het fpreekwoord: hier heb ik u, daar
ver.!ies ik u. Die titel is zeker vreemd. Minder vreemd is het
onderwerp. Ten minfle heb ik meermalen aan dit onderwerp
gedacht, ook wanneer redenaars en woordvoerders mij iets
anders wilden opdisfchen. Maar zeggen is geen bewijzen.
Het eenige onderfcheid tusfchen mij en anderen, die hetzelfde onderwerp hebben behandeld, of nog zullen behandelen,
(want alle groote geesten trefl`en elkander Wel eens aan , waar
zij het niet durven denken) liet eenige onderfcheid is , dat ik
het bij flot van rekening opgeef, waarover eigenlijk gehandeld is , en dat is voor een eerlijk man geene de minfle ver
dat de anderen zeilen onder vreemde vlag, fchoon-dienft;
zij dezelfde lading aan boord hebben , maar dit niet willen
weten. Zoo lang het fchip niet wordt gelost, kan dat goed
gaan. Doch als de inventaris der geprojecteerde lading op zich zelve accoord is, maar met de wezenlijke lading niet overeen
zal u dan de vreemde vlag helpen ? — Wat men belooft,-ílemt,
moet men geven ; het doet er niet toe , of men fchipper is
zetfchipper of redenaar. De laat(te vooral blaze nooit victorie , omdat de hoorder zwijgt. Denken is hier des hoorders
zaak, meer dan fpreken. Het is mijne fchuld niet, dat de
hoorders nu en dan het denken vergeten. Of zij het denken
ook verkeren, is nog minder mijne zaak, thans te bepalen.
En daarom, als gij ooit weder lust hebt, om met mij dat
onderwerp te behandelen, zeg liet gul uit, hetzij hij-zelfd
het begin of op het einde. De redevoering is er geen halve
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cent te minder om. Geachte Hoorders en Hoorderesfen 1 u
dank ik voor het geduld, bij het hooren van deze voorlezing
te mijnen opzigte betoond; en ik wensch hartelijk, dat gij,
als her dan zoo wezen moet, alleen van redevoeringen, en
nooit van menfchen of vrienden, zult moeten zeggen: hier
heb ik u, daar verlies ik u. Want in het laatfte geval duurt
de pijn langer dan vijfenveertig minuten. En , om pijn te
hebben, is die tijd al lang genoeg. Dus punctum.

JE GODSDIENSTOEFENING DER METHODISTEN EN DIE DSR KWAKERS , IN NOORD - AMERIKA.

(Brief eens Reizigers.)

0 wie taumelt
Hier die Pernunft ! welch Wunder sst der Mensch
Dem Menféhën !
HERDER.

N

ooit had ik de menfchelijke natuur in twee zoodanige
uiteríten gezien, als te Philadelphia. Des morgens was ik in;
eene Neger - Methodisten - kerk en des namiddags in een bedehuis der Kwakers. Ieder weet, dat er goede en booze, tra
vlugge, opgeruimde en fombere perfonen zijn; maar-gen
wanneer men ganfche hoopen volks, naar hetzelfde doel lirevende , in elkanders nabijheid geheel llrijdige wegen ziet inflaan en met infpanning van alle krachten vervolgen, terwijl.
beide het even opregt meenen, zoo vertoont zich aan den
opmerker datgene in een klein beltek ten duidelijkfte, wat
de gefchiedenis van eeuwen meer in het groote, doch op
eene niet terf'rond zoo merkbare wijze, doet aanfchouwen --

enze dwaasheid.
Het is bekend, dat de Methodisten, kort na hun ontdaan ,
zich fchielijk onder de Noord - Amerikanen , die van Engelfche
afkomst zijn, uitgebreid hebben , en thans een der talrijkfle,
aanhangen in de Vereenigde Staten uitmaken, alwaar men op
de tien millioenen inwoners omtrent I,800,000 Methodisten
aantreft. Zij zijn onder de Protestanten van verfchillende
belijdenis diegenen, bij welke een zeker opgewekt gevoel
boofdzaak is. Zij drijven dit tot uiterften. Twee dingen komen in hunne preken , gebeden, gezangen, muzijk en feest.
vieringen íteeds uit: ílerke opwekking des gevoel., , niet zelden
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tot onuiuimige wildheid klimmende, en eene verbrijzeling in
het gevoel van zondigheid , waarbij men zichzelven geheel
vernietigen wil, om zich alleen in de oneindige genade weder te vinden. (Dit laatste hebben zij echter ook met de Kal
alhier gemeen.) Altijd kan men in het voorbijgaan-vinste
hooren, wanneer in eene kerk Methodisten hunne godsdienst
houden ; gebed , leerrede en gezang zijn fteeds-oefnig
luid en heftig. Er worden echter onder de Methodisten ook
afdeelingen gevonden, die of in grondilellingen, of in kerkeörde zich onderfcheiden, offchoon ze niet vijandig tegen
elkander over ftaan. Een' tak derzelven vormen de Hopkin'.
(tanen , dus genoemd naar den prediker H OP Ic I r s, die ftelde, dat de verlostang eerst na de geheele vernietiging van
den zondigen mensch, bij bet gevoel van zonde en ver
bij den voorfinaak van de hel, en bij een vol -doemnis,
overgeven aan de genade, volgen konde. Daarom-komen
gebruikte deze man allerlei geestelijke en ligchamelijke middelen, om den geest te verfchrikken en tot verbrijzeling te
brengen. Dien ten gevolge is het gebeurd , dat zwakke menfchen, met name jonge meisjes, uit angftige vrees voor verdoemenis, krankzinnig zijn geworden, of zichzelven van het
leven beroofd hebben, dewijl het ligchaam te teeder was ,
om zoodanige overfpanning te verdragen. Men kan ligt begrijpen , dat de Methodisten hier en in Engeland hunnen aan
ja bijkans eeniglijk , onder de geringere-hangrotedls,
fcanden hebben ; want de onbefchaafde mensch leeft doorgaans meer bij het gevoel, en helt over, om zekere ligtbewogene aandoenlijkheid en zelfs hartstogtelijke gevoeligheid
voor godsdienflig gevoel te houden. Om deze reden zijn
dan ook de meeste kleurlingen Methodisten; want offchoon
deze op vele plaatfen fcholen hebben , zoo maken zij toch
dat gedeelte der bevolking van de Vereenigde Staten uit,
hetwelk in ontwikkeling nog op den laagíten trap flaat.
De Methodisten doen intusfchen veel voor armen , kranken in
de gasthuizen , zendelingen en (laven. Het fterkíte openbaart
zich hun wilde geest bij de zoogenaamde Veldvergaderingen
(Campweetings), waar verfcheidene gemeenten onder den
blooten hemel eenige dagen achter elkander zamenkomen, en
bidden, zingen, zich aan het opgewekte gevoel overgeven,
en tevens allerlei ongeregeldheden bedrijven, die bij Roomfche bedevaarten en bij den godsdienst der Methodisten van de
kleur gelijkelijk plaats grijpen. Ik hefloot dezen morgen, eene

782

DE GODSDIENSTOEFENING DER DIETIIODISTEN

Methodistifche vergadering bij te wonen , en trof juist eene
buitengemeen onftuimige godsdienstoefening.
Toen ik in de kleine kerk trad, waren er slechts weinige
menfchen, waarvan eenigen in gezang. of gebedenboeken lazen , fommigen half overluid gebeden mompelden , anderen
brommend zongen , anderen op hunne kniën baden en luide
weenden, en nog anderen , met gefloten oogen en het aangezigt naar den hemel, als met diepgeroerde ziel, fchenen te
bidden. Allengs werd de kerk vol, en men begon zonder
orgel te zingen. Het gezang ging evenwel veel beter, dan
men verwachten kon; want de Negers hebben gewoonlijk een
zeer goed gehoor, zoo als men duidelijk kan bemerken in de.
]havens, waar zij , door hun juist aanheffen zelfs der ruwe
fcheepsdeunen, die bij het losfen gezongen worden, zich van
de blanken onderfcheiden. De beide liederen, welke men
zong, waren zeer veffchillend. Het eerfte behelsde eene dichterlijke en wèl volgehoudene vergelijking van onze ziel bij
eenen tuin , vol onkruid, waaruit de hovenier, C Ii R I S T us,
de fchadelijke gewasfen moet uicroeijen. Het andere was eene
vervelende en fomwijlen zeer belagchelijke voorflelling, dat
wij krijgslieden in dienst van C H R IS T U S zijn, waarbij onze
uniform als wit, gelijk het licht der waarheid, en met roode
oplIagen , aan het bloed van en kt I sr us gelijk , en tevens
de uniform des Satans als prachtig en fchitterend befchreven
wordt. — Nu verfcheen de prediker, een fchoenmaker van
zijn handwerk en Bisfchop tevens ; want deze gemeente beboorde tot de Episcopale Methodisten, welke den vorm der
Engelfche Kerk behouden hebben. Zijn. Diaken en Voorzanger was een kelderknecht; zijnde zij beide, gelijk ik naderhand van lieden , die hen kenden , vernam , zeer brave mannen. De prediker had omtrent tien minuten gepredikt, en daarbij verfcheidene malen zoo luid geroepen, ja gefchreeuwd of
gebruld, dat ik mij geene fierkere verheffing als mogelijk kon
voorpellen; ook hadden reeds, bij de hevigfle uitroepingen,
enkele leden der gemeente uit volle kracht gefchreeuwd :o Jazus, red ons! of: God 41magtig , erbarm u over mij! toen
de preek en de geheele godsdienstoefening zoo wild begon te
worden , dat het mij onmogelijk is , eene zamenhangende befchrijving daarvan te geven ; want alles ging door elkander.
De prediker fleepte, door het wilde vuur zijner rede, door
de ijslelijkheid zijner beelden, en door zijn buitenfporig ge.
bed, de gemeente mede, en ílingerde die heen en weder,
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naarmate hij meer of minder raasde. En , wonderlijk! dit
religieuze vuur, dat zich aan de ganfche menigte mededeelde , liet mij zelfs niet koud. De preek zelve bellond intusfchen uit verward zaamgeraapte gedachten van hel, zonde en
verbs/leg. De prediker kan zelf niet lezen, en laat zich
hierom door eenen knaap in huis den Bijbel voorlezen ; desnigttegen11aande haalde hij vele fchriftuurplaatfen aan, en wei
vrij naauwkeurig.
Maar, hoe zal ik u nu eene, slechts eenigermate naauwkeurige fchets van de wilde onítuimigheid bij deze godsdienstoefening der Methodisten geven ? Dikwijls waren de beelden,
waarvan de fpreker zich bediende, zoo overdreven, en ver
hij zijne flem zoo zeer, dat hij ten laatfile niet meer-heft
kon, en dan brulde hij, met naar den hemel uitgellrekte handen,
zonder iets, dat naar woorden zweemde, meer te uiten. Nu
greep hij, afgemat, naar eerie kruik water, dronk, en fchreeuwde weder. Eindelijk zont; hij, geheel krachteloos van ver
neder, en zijne overfpanning loste zich, op eerie-moeijns,
natuurlijke wijze, in tranen op. Intusfchen had de gemeente, bij
elke rijzing van het gevoel des predikers, des te luider geroepen: God 4lmagtig,-wees met ons! of iets dergelijks. Zoo riep
b. v. de prediker eens - Wat dunkt u van de hel ?— Een algemeen kermen en jammeren. — Tien jaren zonder eten! —
Velen: o God, erbarm u onzer! — Twintig jaren zonder
drinken ! — Velen te gelijk: o CHRISTUS, red mij! —
Duizend jaren zonder vriend! — Hemelfche Vader, verlos
ons! — Tienduizend jaren den vurigen Oceaan te ploegen! —
Telkenmale gilde en fchreeuwde de gemeente luider. — M!llioenen jaren op den bodem der zee , en een rotsklomp op uwe
borst! — Vele Remmen: Ik zink! ik zink! Help! help! —
Eindelijk fchreeuwt de prediker: o, Dat ik bazuinen hadde,
om u de woorden luide in de Doren te donderen ! Heden ontbrandt mij de Geest Gods in mijn binnen/te, waarachtig! zoo
als nooit voordezen! En eene oude vrouw roept: Mij ook!
m ij ook! Nu ílort zij in fl ❑ ipachtige bewegingen ter aarde,
begint wartaal te fpreken en akelig te gillen. Een verfchrikkelijk gezigt! — Maar de prediker zwijgt, tot dat zij
ophoudt te fchreeuwen , en daarop begint alles weder van voren aan. Hier zaten eenigen , die , met gefloten oogen , overluid, doch onverstaanbaar, baden, en tevens met de voeten
flampten; daar weder anderen, die, in eerie houding, alsof zij
zich geheel en al overgaven , het hoofd onophoudelijk heen
,
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en weder ílingerden. Hier weenden grijsaards , dat hun de
tranen gedurig langs de gerimpelde wangen rolden ; daar riepen eenigen: Ik ben verdoemd ! ik ben verdoemd ! Sommigen rukten zich in vertwijfeling de haren uit; anderen jammerden Tuide, en velen prevelden, als in angst, bij zichzelven.
Wel drie of vier malen verhief zich en bedaarde deze religieuze dronkenfchap. Doch ten laatfile werd de prediker zoo
wild en ontluimig, (ik overdrijf,niet; want dit zoo wel, als
het ganfehe verhaal, is letterlijk waar) dat hij den kanfel
aangreep , alzoo zich plotfeling in de hoogte verhefte , met
de voeten naar buiten uitffoeg , dan op de zitbank fprong,
die in den kanfel ftaat , en als krankzinnig in het rond fiampvoette. Toen werd de verbijstering algemeen ; fommigen
vielen als in ftuiptrekkingen op de banken neder; de meesten echter liepen in woeste verwildering rond, en riepen :
De Duivel! de Duivel! — Ik achtte deze menfchen, zoo
als zij thans waren, tot alles in haat, en de gedachte kwam
bij mij op: Hoe, zoo nu eens de prediker mij alc den Satan
aanduidde! daar ik de eenige blanke en welgekleede perfoon
In de vergadering was. Zij waren in haat geweest om mij
te verfcheuren. Ik fprong dus op eene bank, en hield mij
voorbereid op alles, wat gebeuren mogt.
Welligt hebt gij onder het lezen reeds gelagchen ; en dit
komt daarvan , dat in de voorilelling van onfluimige of hartstogtelijke tooneelen uit het menfchelijk leven meermalen iets
voorkomt, dat tot lagchen opwekt, offchoon ook de zaak
zelve geheel niet om te lagchen is. Zoo ik u verhalen wil.
de, hoe ik te Rome den. Kapelmeester BA INI bij de uitvoeting der Sextinifche muzijk van verrukking in de armen van
twee zangers heb zien vallen en bij nieuwe aanhef ling weder
e> prijzen, zoudt gij misfchien ook lagchen. Maar het was
zeer fchoon , ernflig , gelijk deze godsdienstoefening verfchrik_
kelijk ernfiig was. Nu heb ik duidelijker begrip van de religieuze razernij der Ouden bij eenigen hunner feestvieringen.
Deze Methodistifche godsdienst was, mag ik zoodanige uit
gebruiken, eene Christelijke Bacchanalie of Maena--druking
den - feest, waarop uitzinnige vrouwen in religieuze razernij
omfprongen en tierden. Zij zijn wellustelingen in het drijven van eigene verbrijzeling en vernietiging, en zij zwelgen
in het gevoel van zondigheid.
Ik had vroeger flechts eenmaal iets dergelijks gezien. Het was
te Napels , ten tijde van het feest van den heiligen JA N U A--
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i us, als zijn bloed niet vloeijen wilde. Daar zag ik toen
voor her altaar , waarop de flesch met het bloed flood, twee
vrouwen , op de kniën liggende , als krankzinnigen den Hei
aanroepen , dat men bezwaarlijk zou heb--ligzon(um
ben kunnen bepalen , of zij baden , dan of zij vloekten. —
Daar de Methodisten in verfcheidene aanhangen verdeeld zijn ,
past zeker de gegevene befchrijving niet geheel op allen;
offchoon dat opgewekt, hartstogtelijk gevoel, vooral in de
gebeden , welke nu eens overluid uitgeroepen, dan weder
weenend opgezegd worden, en altijd op geheel bijzonderen
toon, met een lang gerekt en bevend uitgefproken: a Lord!
(o Heere!) rijk geítoffeerd zijn, hen in het algemeen kenmerkt.
Nog naauwelijks was ik van deze onfluimige godsdienstoefening eenigzins bekomen, toen ik des namiddags naar eene
vergadering van Kwakers ging. Men had mij namelijk gezegd , dat waarfchijnlijk een hunner beste redenaars prediken
zoude. Ik kende de diepe eenvoudigheid van den eerdienst
der Kwakers ; doch waarfchijnlijk ware mij dezelve niet zoo
zeer in het oog gevallen , had ik dien niet onwillekeurig vergeleken bij de tooneelen , heden morgen in de kerk der Mefhodisten bijgewoond. Eene getrouwe afbeelding, van de werkelijke toedragt zou wel Bene fpotprent kunnen gelijken. Ieder mensch, die langen tijd flil zit, zonder te fpreken, of
zonder zijne opmerkzaamheid op iets uitwendigs te bepalen,
zoo als bij het aanhooren eener redevoering gefehiedt, fchijnt
allengs trekken aan te nemen , die naar domheid zweemen,
De fpieren van het gelaat hebben niets te doen en verflappen,
langzamerhand, zoodat zij geenerlei uitdrukking, zelfs niet
die der flille rust, als in den flaap, op het aangezigt laten,
daar, volgens de wet der zwaarte, het kinnebakken iets naar
beneden zakt, gelijk ook de oogleden en eenige andere fpieren. Daarvan komt het dan, naar het fchijnt, dat men in
eene vergadering van Kwakers eene verzameling van domme
gezigten meent te vinden; en evenwel zijn er onder hen ge
woonlijk flechts weinige domkoppen.
Vele Kwakers fchijnen hemelfche verfchijningen in den flaap
te verwachten; want ik heb in elke Kwakers- vergadering fa.
penden gevonden. Anderen zitten daar neder met een gezigt, waarop de verveling haren boden fchepter fchijnt te
laten ruisten. Eenige jonge Kwakers, die, zoo veel maar
eenigzins doenlijk is , het Kwakerdom in hunne kleederdragt
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verzaken, en den oud . Frankifchen rok met de Mode pogen
te vereenigen , zien wel eens rond, of zij niet onder de te
meisjes eene aardige tronie begluren kun--genovrzitd
nen; want, wanneer deze í1i1 zitten, kan alleen hij, die
vlak voor haar flaat , den bodem van haren , met fchriklappen voorzienen, tuitvormigen hoed — haar aangezigt — ontdekken; of het moest zijn, dat eene fchoone .Kwakerin (en
er zijn vele hupfche meisjes onder haar) ook haren hoed
naar nieuweren fmaak gefatfoeneerd en deszelfs opening zoo
wijd gemaakt had, dat men er den Kwakerinne - hoed nog
even in zien kan. — Ongelukkiglijk werd heden niemand der
Vrienden door den Geest bewogen, gelijk zij het noemen. Alles bleef flit. Nu en dan een naauwelijks merkbaar neus
een zacht fnorken , een onrustig kind — dit was-fnuite,
alles, wat ik, oningewijde, binnen deze kale, koude vier
muren te hooren kwam. Eerst filozofeerde ik , vervolgens
ergerde ik mij, daarop fluimerde ik in, eindelijk ging ik naar
huis. Wie ooit in eenen toefland is geweest, dat hij, zonder boeken , zonder omgang met menfchen , zonder voorwerpen voor het oog, b. v. in eene gevangenis, geheel tot
zijn eigen nadenken of tot het fpel zijner verbeelding bepaald was , die zal weten , hoe zwaar het eenen zelfs in nadenken geoefenden geest wordt, Hechts een enkel uur lang
met aaneengefchakeld denken zich bezig te houden. Het is
zeer zwaar, en vereischt eenen welgeoefenden geest. Zijn het
godsdieniiige overpeinzingen, in welke nadenken en gevoel
vereenigd gevorderd worden , zoo valt het nog moeijelijker,
en het hangt zelfs geheel niet van onzen wil af, een' geruimen tijd geregelden gang der gedachten te houden. Wie is
meester van het wilde fpel der verbeelding? Wie kap zeggen, tot welke verkeerde beelden, ja tot welke onzinnigheid onze geest geraakt, zoodra wij dezen van de buitenwereld affcheiden? Wie had immer de beelden des geheugens
zoo in zijne magt, dat hetzelve niet wel eens hem na den
héiligílen naam een' onheiligen in het oor fluisterde? Gaarne geloof ik, dat de vorm van de godsdienstoefening der
Kwakers het best beantwoordde aan de perfoonlijke behoeften van den stichter; deze kon daarin eigenlijk regt leven.
Hij en zijne naaste betrekkingen waren vol geestdrift;
toen ging de zaak wèl. Maar had hij G 0 T H E gelezen, zoo
zoude hij geleerd hebben , dat geestdrift geen ding is , hetwelk den mensch van buiten wordt aangebragt; of, om het
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op eene naïve wijze uit te drukken, niet, als haring in de
ton, wordt ingedampt. Was de morgengodsdienst bij de Methodisten Spaanfche peper, in brandewijn gekookt, zoo zou men
dien van den namiddag driemaal aangelengde waterfoep mogen noemen.

LIJFSBEHOUD VAN DEN HERTOG VAN PLAISANCE , TIJDENS
DE FRANSCI3E OMWENTELING.

(Mémoires fur le Prince L E B R U N, Due de Plaifance; par
M. DU MES NI L. .saris, I828.)

O

p den ItIen September 1793 werd LE BR UN, als een
fchelmsck Aristocraat, door het Schrikbewind gevangen genomen, en vervolgens, na het doortlaan van vele doods
weder ontflagen; dat wil zeggen, onder toezigt, te-ang(te,
zijnen huize en koste , van „ een' goeden en getrouwen Sansculott e." Doch, na eenige maanden in eene halve gevangenfchap te hebben verkeerd, werd hij andermaal in denzelfden kerker geworpen, nadat zijne overige ambtgenooten (leden
der Contiituérende Vergadering) , door den goddeloozen
F O U Q U I E R- TH INV ILLE en diens medelanders , alreeds
waren omgebragt. Dezen toch befpiedden de geringfle gemoedsbewegingen: een woord , een gebaar , een traan was
misdaad in hunne oogen , en elk, die fchuldig fond aan
deugd en vroomheid en gevoeligheid , werd terltond gegrepen , gebonden , veroordeeld en onthalsd. LE B RUN verbeidde alzoo hetzelfde lot. Eene vrouw, wier man was uit
geweken, hem door de handlangers van R O B ES Pl ER R E
ziende wegvoeren , liet zich eenen uitroep van medelijden
ontvallen. Onmiddellijk werd zij aan hare acht jonge kinderen
ontrukt , die fchreijende haar omvatteden , en ook het klein14e , dat aan hare borst hing, haar ontfcheurd. Voor de onverbiddelijke regtbank gefleept , fchenen zelfs F o U q UI E R
en zijne rotgezellen met hare onfchuld bewogen ; maar, overtuigd van medelijden en op de daad betrapt, werd zij niettemin ten dood veroordeeld. Met eenen edelen moed beklom
zij het fchavot; de beul zelf werd daardoor getroffen;
met
de eene hand bedekte hij zich het gelaat, terwijl hij met de
andere het doodelijk flagtmes op het arme flagtoffer vallen
liet. La B R U N fcheen dus volftrekt verloren. Maar een
reddende Engel waakte voor zijn leven. , Mejufvrouw
LE
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13 RUN Dis ROCHE3YI0NT, voor eenigen tijd het gewaad ha'

rer fekfe met dat der onze verwisfelende, wist, onder be.
gunuliging dier vermomming , door te dringen tot in het hart
der bureaux van het Comité van Algemeen Welzijn. Het edel
gevoel , dat haar bezielde , fchonk haar den moed, om al de
gevaren te braveren en al de bezwaren te boven te komen.
Zij onderwierp zich, geruimen tijd, aan de moeijelijke rol
van kopijïst , en, toen zij in de geheimen van het bureau
was ingewijd, maakte zij zich meester van de Rukken , welke ten grondflage van de veroordeeling, of liever van den
regterlijken moord, haars ooms moesten [trekken. Terwijl
deze floute verdonkering het Comité met vruchtelooze nafporingen bezig hield, kwam de 9de van Thermidor, en — Lit
BRUN was behouden. Zij, die, in de Conventie, de ge
werktuigen van R O B ES PIERRE waren geweest,-horzaine
begonnen thans te vreezen, zelve het fagtoffer zijner blinde
woede te zullen worden. LE CO I N T R F. was de eerf'ie , die
het waagde, den tijger aan te randen. In het Veld van Mars,
op het feest van het Oppersnezen, (I) door dezen ingetleld,
zeide hij tot hein: ,, ROBES P I E R R E! uw feest heb ik
„ lief; maar u, u haat ik!" -- TAL L IE N was een der ijverigite medewerkers van het komplot. Hij was verliefd op
Mevrouw DE F O N T E N A I, door ROB ESPI ERRE in hechtenis genomen. Deze vrouw fchreef aan haren minnaar, en
blies hein, van uit haren kerker, den moed en de wraakzucht
in, die haar bezielden. Aldus fpande de min, meer dan burgerdeugd, tegen de dwingelandij zamen, en de koppen van
den gruwzamen ROBE SPIERRE en 83 zijner goddeloos(le
medeflanders vielen op het fchavot , nog klam van het bloed
hunner flagtoffers. Zoo verfonden de partijen, die beurtelings
de Conventie beheerschten en Frankrijk décinseerden, elkander, en het klein getal wijze mannen, aan het zwaard der
vervolging ontfnapt, verfcheen allengs weder op het flaatkundig tooneel. Naauwelijks had LE B R UN zijne vrijheid herkregen, of de Conventie riep hem tot haar Comité van Financiën. Hij begaf zich derwaarts ,en alwat hij zeide bellond
in het nederleggen , ter tafel van dat Comité, van deze verklaring , eigenhandig gefchreven en onderteekend . „ Mij is gee„ nerlei hulpmiddel bekend, om de rampen des Vaderlands
„ op te heffen , zoo lang de Conventie beflaat. Om liet ver„ trouwen te herwinnen en de orde te herpellen, moeten an„ Jere mannen optreden." Na dit krachtig protest verliet hij
de zaal.
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DE HEER DE VILLhLE — EENE SNUIFDOOS MET SPEELWERK --AFZETTING VAN DEN MINISTER -- TWEE STUIVERS.
PÈR DAG — EEN VOND KASTANJES IN IJS.

w

elk een titel! zal men zeggen: een Ex - Voorzitter in
den Raad der Ministers, kastanjes, eene fnuifdoos! IIoe
kunnen deze zaken en die groote perfonaadje iets met elkander gemeen hebben? Zulk eene zamenvoeging is inderdaad
vreemd; en evenwel beftaat zij. Luister, Lezer!
In de Departementen zoo wel, als te Parijs, houdt men
zich veel met Politiek bezig, en de nieuwstijding-verfpreiders, met de Courant in de hand, benoemen Ministers en zetten ze af, teekenen traktaten van vrede en oorlog, naar hun
welbehagen, fomtijds naar hunne bijzondere meening. Te
Meóun dan raadpleegde de Heer co LINE T met een' vriend
over vrede en oorlog, en befchikte zelfs over de vergulde
portefeuille van het Ministerie van Financiën. Dit viel voor
op eenen tijd, dat de Heer DE VIL Lk L B verfcheidene malen het onderfpit delfde. De wet op de drie percent ver
alge -worpen;dihtsgborevlakfnd,t
alles, in één woord, kondigde, op liet-menblijdfchap
einde van 1825, den nabijzijnden val aan van het Ministeriéle Driemanfchap. Het onderhoud was tot dit punt gekomen,
wanneer, in het kopijhuls, waar zulks plaats greep, de Heer
D U C L o a binnentrad. De fprekers naderende, bood hij hun
een fnuifje aan, uit eerre doos met fpeelwerk. Dit kleinood,
door hem getrokken , op een briefje van IS f uivers , uit eerre
loterij, behaagde aan den Heer C O LI NET: hij wilde het
koopen; DUCLOS weigerde zulks, maar gaf eindelijk zijne
toefemming, en het kwam nu fleehts alleen aan op het bepalen van den prijs; hieromtrent konde men het niet éérs
worden, en de koop was op het punt van te worden afgebroken, wanneer een derde , kooper en verkooper elkander
willende doen naderen , tot den Heer co L I NE T zeide:
„ Hoor eens! Gij, die van meening 'zijt , dat de Heer D E
„ VILLÉLE welhaast zal worden bedankt, koop de doos
» voor twee (luivers per dag, tot aan de afzetting des Minis.
ters. " -- „Dat wil ik wel," zeide C OLIN E T. — ,, Op ééne
„ voorwaarde ," hernam D u c L o S; „ te weten, dat ge mij de
„ twee fluivers dagelijks, en wel in perfoon , zult brengen."
MENGELW. I828. NO. 16.
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Dc koop werd op den in December 18,5 gefloten. Ten
zelfden dage werd dezelve ten uitvoer gelegd. Eiken mor
COLINET zijne twee (uivers , en, terugkeerende,
-genbrat
boezkmde hij telkens zijne wenfchen uit voor de afzetting
van den Heer D E VIL L k L E. Helaas ! hij was de eenige in
Frankr ijk nier. Maar men weet, hoe, in fpijt van alles en.
van allen, de maker van de wet der fchavergoeding het roer
van Staat met vaste hand geklemd hield. De Ia December 1826 verfcheen, en de Heer C OLI NET had nu 365 da
zijn offer trouw geftort. Thans, echter, begon hem-gen
zulks te vervelen, en hij zeide tot den Heer nu CL o S1
„ Op mijne eer , uwe fnuifdoos komt mij duur te flaan ; ik
„ heb dezelve reeds voorlang betaald en het ílaat , helaas ! te
„ vreezen , dat de Heer D E VI LI. h LE usque ad fecula fe
„ culorum in het bewind zal blijven. Ik zal aan uwe zuster
„ op Nieuwjaarsdag 1827 een pond kastanjes in ijs geven,
en daarmede moge de zaak vereffend zijn." — D u c r, os
wilde in deze fchikking niet treden.
Nieuwjaarsdag verfcheen , en c o L I N ET bragt zijne kas.
tanjes in ijs aan Mejufvrouw D U CL o s; maar haar broeder
verklaarde andermaal, dat hij zich daardoor geenszins van
zijne verpligting moest ontílagen achten, ter voldoening der,
oploopende rente. „ Dat zullen wij zien!" antwoordde c oi. IN E T, en hield van dien dag op , zijne twee ítuivers aan,
te zuiveren. Drie maanden verftreken, en , in weerwil der
herhaalde aanmaningen van den verkooper, betaalde c o L i NET niet meer — „Maak er ílaat op," zeide Ducr<os,
ik zal u dagvaarden voor den Vrederegter l" — „ Dat
durft gij niet.' — Dat zult gij zien." — Inderdaad, eenigen tijd na dit onderhoud ontving de Heer CO LI NE T , Geemployeerde bij eene publieke Administratie, eene aanfchrijving , om te compareren , ten einde zich te booren veroor.
deelen ter betaling eener fom van IS francs, voor den prijs
wener fnuifdoos reet Jpeelwerk , eerkoe „; onder beding der betaling van twee fluivers per dag, tot aan de afzetting van
den fleer D E v I L L L E, en te hooren bevelen, dat do
koop voortga zijn beflag te erlangen, gelijk te voren.
Ten dage der zitting verfchenen de Heeren COLINET en
D u c L o s, te midden van eene talrijke verzameling. De
eerlle beweerde zijne vrijflelling, op grond dat DU CL OS Zij ne regten aan zijne zuster zou hebben afgeflaan ; dat hij, van
toen af aan, regt noch aanfpraak meer had om te handelen;
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zijnde, daarenboven, een vergelijk getroffen voor een pond
kastanjes in ijs. Stellige ontkenning van D u C L o s; regterlijk vonnis, het compareren gelastende van Mevrouw en Wjufvrouw D u C L o s, om zich te verklaren nopens het vergelijk

der kastanjes in ijs.
In den tusfchentijd van dit vonnis tot den bepaalden dag
voor de verfchijning der partijen voldeed de lieer c o L I N ET,
gehoor gevende aan heilzame raadgevingen , en om een
Proces te ontgaan, dat op dit tijdllip voor hem, in zijne
betrekking van publiek Ambtenaar, van ern(tige gevolgen
kandé zijn, de achterftallige rente en reeds gevallene kosten.

MEVROUW TALIEN DE BEWERKSTER VAN DEN VAL VAN
ROBESPIERRE.
lrlevrouw TAL I EN, naderhand de echtgenoote van j os E Pil

Prins van Chimay,, en zich, na de fcheiding
van haren eerflen man, Mejufvrouw GABARUS noemende,
was de dochter van een' rijken Spaanfchen bankier. Zij had
TALIEN enkel gehuwd,om het leven haars vaders,tijdens de
Omwenteling, te behouden. Op den beruchten 9 Thermidor
waren eenige Afgevaardigden van gedachte , dat de beraamde aanflag tegen R o n E s P t E R R E in de Conventie nog moest worden uitgetteld. Toen zeide Mevrouw TALIEN, die hen bij
zich had vereenigd : „ Lafhartigen! zoo gij Frankrijk niet van
„ dat Inonfer verlost, zult gij de verwoesting van uw vader„ land niet aanfchouwen ; ik zelve zal heat de namen van u
„ allen bekendmaken!" Deze foute toefpraak bezielde de
zaamgezworenen , en des anderen daags beftond R 0 B EsPIERRE niet meer. -- De Prinfes van Chimay had eene
dochter bij T A LIE t, die , bij den doop , den naam ontving
DE C A R A M A N ,

van THERMIDOR.

DE DOORLUCUTIGE SPOTTER TOT NADENKEN GEBRAGT.

T

ijdens den zevenjarigen oorlog , ging FREDERIK DE
G R 0 01' E eens , vol ongedulds over den tragen marsch met
het gefehut langs een' bollen weg, te voet bergwaarts , in
gezelfchap van den Generaal , Graaf s Cu M E T T A U. GeduIii e
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rende den vervelenden togt bekroop den Koning de lust, om,
tot tijdverdrijf,den Graaf, die een zeergodsdienfligman was,
een weinig te kwellen. Hij begon met hem naar den naam
en den welftand van zijnen Biechtvader te Berlijn te vragen,
en vierde vervolgens zijnen luimigen en fpotzieken geest vrij
teugel. „ Uwe Majesteit is veel geestiger dan ik , en ook-en
„ veel geleerder ," hernam SC Ii as ETT AU, toen hij eindelijk
eens aan het woord konde komen; „ en daarenboven zijt ge
„ mijn Koning: de wed(trijd van vernuft tusfchen u en mij is
dus, in elk opzigt, ongelijk. Maar met dat al kunt ge
„ mij mijn geloof niet ontnemen; en zoo u dit ook gelukte,
„ wel nu ! dan halt ge mij, wel is waar, een onberekenbaar
„ nadeel toegebragt, maar umelmen te gelijk niet weinig." —
De Koning bleef vlak voor S C Ii M ET T A U fiaan , terwijl zijne
oogen van gramfchap vonkelden. „ Wat zal dat beduiden,
Mon/leur S C H M E T T A U ?" zeide hij: „ Ik zou mij bena.
„ deelen, wanneer ik u uw geloof ontnam ? I Ioe meent gij dat ?"
Met ongehoorde kalmte antwoordde de edele man : „ Uwe
,, Majesteit meent thans een goed Officier in mij te hebben,
en ik hoop, dat ge u hierin niet zult bedrogen vinden ;
„ maar, zoo ge mij mijn geloof kondet ontrukken, dan hadc
„ ge in mij een erbarmelijk wezen, een riet aan den oever,
waarmede noch in den Raad , noah in het veld iets viel
nit te regten." De Koning zweeg, en ging een' geruimen
tijd, in (lil gepeins, voort; vervolgens fprak hij op een' min_
zamen toon : „ Zeg mij eens, S OHM E T T Au, welk is dan
eigenlijk uw geloof?" — „ Ik geloof," antwoordde deze,
aan eene Goddelijke Voorzienigheid, die eik haar op mijn
„ hoofd telt; aan de verzoening van alle mijne zotrden in
Christus, en aan een eeuwig zalig leven na den dood." —
„ Gelooft gij dat werkelijk" hernam de Koning: „ gelooft
„ gij dat waarlijk , met volkomen vertrouwen?" — „ ja,
waarachtig, uwe Majesteit!" De Koning vatte, geroerd,
sCH MET TAU'S hand, drukte die heftig, en zeide: „ Gij zift
„ een gelukkig mensch !" Nadenkend ging hij voort, en van
dat uur af aan veroorloofde hij zich nooit weder, het godsdienflig geloof van S CHMETTAU te befpotten.
-

DF. DICHTER EN DE SNIJDER.

Eene echte 4nekdote.

G

OTTLOR WILBELM nURMANN, geboren in den jare
1733 , was in zijnen tijd een der geliefdlle Dichters van Berlijn. Hij deelde in het lot van vele Apollo's - zonen, en
had dikwijls , het zij met of buiten fchuld, met eene fchrale
beurs te kampen. Hij helde diensvolgens zijn talent op woeker, en zag zich vaak gedrongen, zijne fchoone gaven te belieden aan gelegenheidsgedichten , waartoe hij dan ook, als
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bekend en bemind Poëet, veelvuldig werd aangezocht. Zoo
kwam eens een fnijder tot hem, die een bruiloftsdicht ver1 ngde ; en nu R MA N N, na, het noodige befcheid wegens het
verloofde paar en deszelfs betrekkingen te hebben ingewonne.n , verzocht den man , over een paar dagen terug te komen.
Deze verfcheen op den bepaalden tijd. B u Rm ANN !telde hem
het gedicht ter hand, en was hem bovendien te wille, in
hetzelve , op zijne bede, overluid voor te lezen. De kleermaker fcheen ten uiterfle voldaan, en vroeg vervolgens,
wat hij hem fchuldig was. „ Een dukaat, mijn vriend j"
De man verfchrikte. „Een dukaat, Mijnheer? 'Ik moet u
openhartig helijden , dat had ik mij niet voorgefkeld. Een'
daalder heb ik er wel voor over. Kunt ge het gedicht niët
korter maken `d" — „ 0! Dat kan gemakkelijk gefchieden.
Het gedicht heeft negen coupletten. Ik wil er u het derdepart van laten: zijt ge daarmede .tevreden ?" Nu fneed hij
er drie coupletten af, en bood die den fnijder aan; deze betaalde zijnen daalder, en ging zeer voldaan naar huis , in de
overtuiging, dat men verzen, gelijk laken, bij de el kocht!
.

TE UU IS.

v

V le In den kring van onbeproefde vrinden
Voor zich een bron van zoet genot kan vinden,
En levensvreugde fchept bij 't feestgedruisch:
'k Ben ongefchikt mij in dien kring te voegen,
Maar zoek voor mij een' tempel van genoegen
Te huis.
Schoon 't lot voor mij met neev'len dekk' de kimmen,
Geene enk'le flonkerfter der hoop doe glimmen.,
De zee des levens woest mij tegenbruis':
Ik fineek aan God met gade en kroost ontferming,
En eene onzigtb're magt fchenkt mij befcherming
Te huis.
Wanneer de nijd zijn fcherpgepunte fchichten
Tracht op de rust van mijn gemoed te rigten,
En hoop voedt, dat zijn wrok mijne eer vergruiz't
Dan voel Ik ras mijn leedgevoel vermind'ren ,
Smaak ik den welkomgroet van vrouw en kind'ren
Te huis.
En fchoon ik at eens lauw'ren mogte garen ,
Of 't lot mij op een blij verfchiet doe Raren,
Het lied der vreugde langs mijn fchreden ruisch'r
Ik doe alsdan, te midden mijner panden,
Op 't feescältaar het offervuur ontbranden
Te huis.
Kweek, God! die zucht naar huifelijk genoegen
Steeds bij mij aan, in voorfpoed en in zwoegen;

9M

TE HUIS.

Schenk ootmoed mij bij heil, en kracht bij kruis ;
Laat heeds mijn ziel voor de eeuwigheid bereid zijn,
En in het uur des doods mijn bed gefpreid zijn
Te huis 1
'

i

Gravenhalte..

G. VAN ENST BONING.
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T

zeilruiken deed ik planten, onder 't venter, in mijn' 'hof;
nlz( ij hloeijen , en zij geuren, rijkin bloemen , frisch van lof;
En tle nachtegalen fluiten, in dien gaard , van liefde en lust; —
Staakt, gij vogeltjes, uw zangen ; Raakt ze ! Of is u niet bewust,
Dat mijn minnaar is getogen naar het veld , met lans en zwaard ,
Om voor't heilig kruis te kampen en voor eenen vrijen haard ?
Zaagt ge niet , dat ik mijn paarlen van den hals heb losgefnoerd ,
En ze , 't vaderland ten beste, aan den priester toegevoerd ?
Zaagt ge niet, dat ik mijn lokken, maanden lang, niet heb gefmukt?
Dat Ik, al dien tijd , geen roosjen uit uw' gaard meer heb geplukt?
Staakt , gij vogeltjes, uw zangen , tot mijn minnaar wederkeert ,
En ons nieuwe , fchoone wijzen — Vrijheid, u ter eere ! — leert.
Bloeit, gij rozen, nog een poosjen, en ik vlechtu mij ten krans,
Bij het vieren onzer helden met gejuich en zang en dans.
Maar...zoogá, niet wederkeerde[, —gij ,mijn lief,mijnlnst,mijn all'!
Ach? waar zoude ik mij verbergen, bij der maagden vreugdgefchal ?
In deez' thzengaard gezeten , vlocht ik mij een dorenkroon ,
En één vogeltjen uit alle deelde ligt mijn' jammertoon!
TROOSTLIED.

XXIV.

M

et ons, met ons is God,de Heer! Geen vrees bekruipe ons hart.
Op ! De onweêrswolk ,die onze kruin bedreigt , met moed getart ;
Offchoon die wolk haar donders braakt , haar blikfeta litfen fchiet.
Met ons,inet ons is God,de Heer! Mijn broeders,vreest dan niet! —
De Heiden , wen de dood hem toeft , blikt niet tot Hein omhoog:
De vuist gelald, het hair te berg', de wanhoop in het oog,
Viert hij aalp razernij den toom, verwenschtzichzely' en' 'tlot,
Bijt woedend in de bloedige aard', en vloekt den Logengod,
Die hem de zege had beloofd op die zijn' ílandaard hoont ,
En nu met wonden, fmaad en dood zijn flaven mild beloont. —
Wij , Christnen, eerera's Vaders hand: zijnde onzen ook verwond,
Nog vouwen wijze ootmoedig zaam , in onzen jongfien ítond;
En vallen wij, wij zinken dan al knielend neêr op de aard';
En breekt ons 't oog, het heft, voor't laatst, zich biddend HemelwáarG —
Met ons ,met ons is God ,de Fleer! Wij kusten vroom de hand,
Die ons, doorzege of graf, geleidt naar beter Vaderland.
„Uitnood en dood in 't morgenrood!" —dat dit de leuze zij:
Is 't hier niet, daar toch worden wij ééns allen, allen vrij.
Naar WILII1L:tM rniiLLEit.
1. w. t{NTaMA.
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